Nationaal Fonds Kinderhulp
Het NFK helpt kinderen die in Nederland opgroeien in armoede. NFK helpt door simpele
dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding, leesboek of een laptop mogelijk
te maken. Zij maken dit mogelijk als zij nergens anders voor (financiële) hulp terecht
kunnen. Het is mogelijk voor kinderen tot 18 jaar, eventueel tot 21 jaar zelfs.
De ondersteuning is gericht op:
Ontwikkeling (opleiding, leesboeken, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander
schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal )
Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, pleeggezindagen)
Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)
Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)
De steun kan via een intermediair aangevraagd worden en dus niet door ouders of kinderen
zelf. Het Noodfonds Zwolle (bij het Kindloket) heeft een account bij het NFK.

Kader en werkwijze
We hebben met het NFK afgesproken dat we alleen aanvragen voor zaken die niet binnen
ons reguliere minimabeleid kunnen worden opgelost. Daarnaast is het efficïënt dat er
kennis over de voorwaarden en mogelijkheden vanuit 1 loket wordt gedeeld. Zij en wij
hanteren nl. wel bepaalde normbedragen. Ook denken wij bij een aanvraag graag mee of
deze juist is en of mogelijk is alvast een bijdrage vanuit ‘ons’ budget kan worden
voorgeschoten Het NFK kent nl. vaste maandelijkse beslisdata, waarna aan de
contactpersoon wordt gemeld of de aanvraag is goedgekeurd en hoe hoog de bijdrage is.
De administratieve afhandeling die bij een aanvraag van het NFK komt kijken, wordt door
ons gedaan. Het NFK stort de bijdrage op de rekening van het Noodfonds en wij zetten dat
door naar rekening waarvan de betaling van de aangevraagde voorziening kan worden
gedaan of al is gedaan. Belangrijk bijkomend voordeel is dat aanvragen zo centraal
geregistreerd worden, waardoor er inzicht is in de Zwolse vraag, werkwijze en
mogelijkheden.
Toelichting en onderbouwing aanvraag
DE onderbouwing van de aanvraag kan in een zgn. motivatiebrief. Dat kan kort zijn
waanneer er verwezen kan worden naar een bestaande rapportage. Wat belangrijk is dat
het aangevraagde bedrag exact is en onderbouwd kan worden met een bewijsstuk, een
bestelbon, desnoods een printscreen van een on-line winkel of andere prijsopgave. Het is
nl. ongewenst om bijv. later een gedeelte terug te moeten betalen.
n.b. vanwege de AVG moet de aanvrager toestemming hebben van de klant om
persoonsgegevens te delen. Daarbij moet st. Noodfonds Zwolle als sub-verwerker worden
meegenomen om het te kunnen delen met het NFK. (Dit delen betreft alleen dat wat voor
de aanvraag nodig is in het belang van de individuele klant). Een verklaring daartoe in de
hulpverleningsovereenkomst is voldoende.

