Overzicht hulp voor maatschappelijke
initiatieven tijdens Coronacrisis
Zoals is gebleken uit onderzoek van MAEX heeft de Coronacrisis een groot negatief effect
op maatschappelijke initiatieven. Er is niet alleen behoefte aan financiële hulp, maar ook
aan hulp op organisatorisch niveau en behoefte aan extra vrijwilligers.
Hieronder een overzicht van hulp die nu geboden wordt voor sociale initiatieven. Het hulpaanbod is op dit moment versnipperd en niet elk sociaal initiatief kan op dit moment
financiële hulp krijgen. MAEX en de Maatschappelijke Alliantie zetten zich in om juist voor
de initiatieven die tussen wal en schip vallen en nergens financiële steun kunnen vinden
een aanvullend Noodfonds op te zetten.

Financiële hulp
Kleinecoronahulp: Kleinecoronahulp biedt stichtingen en verenigingen uit heel Nederland
de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een financiële ondersteuning van maximaal
2.500 euro. Jouw stichting of vereniging moet zich richten op eenzaamheid, dak- en thuislozen
of voedselvoorziening.
Website –> kleinecoronahulp.nl

Oranjefonds: Het Oranjefonds biedt bestaande maatschappelijke initiatieven financiële hulp
tijdens de Coronacrisis zodat zij deze moeilijke periode door kunnen komen. Als initiatief moet
je je richten op armoede, eenzaamheid of informele zorg. Door een groot aantal aanvragen is het
fonds nu gesloten. Uiterlijk 14 april geeft het oranjefonds meer duidelijkheid over de toekomst
van het noodfonds.
Website –> https://www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp
Druckerfonds: Het Druckerfonds heeft ruimte voor 100 kleine acties van maximaal 250 euro
voor kleine (buren)acties die de eenzaamheid of zorgen van groepen kwetsbare mensen tegengaan tijdens deze crisis. Zij stellen een totaalbedrag van €25.000 beschikbaar.
Website –> https://druckerfonds.nl/coronahulp/
Rabobank: De Rabobank heeft een fonds opgezet om verenigingen, stichtingen en
maatschappelijke initiatieven door de Coronacrisis heen te helpen. Om een aanvraag in
te dienen moet je klant zijn van de Rabobank.
Website –> https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rabobank-cooperatief-fonds-voorverenigingen-stichtingen-en-maatschappelijke-initiatieven/

Overzicht Coro nahu l p - 

Financiële hulp (vervolg)
ZonMW: ZonMW biedt twee impulsen voor initiatieven die het zorgstelsel ontlasten tijdens de
coronacrisis. De eerste impuls van 7.500 euro is gericht op het opzetten en piloten van een
nieuw initiatief. De tweede impuls van 7.500 – 15.000 euro is gericht op een lopend project
wat voorziet aan de behoefte van de doelgroep in de Coronacrisis.
Website –> https://www.postcodeloterij.nl/over-ons/nieuws/extra-geld-voor-de-voedselbank

Fonds 1818: Fonds 1818 heeft een fonds opgesteld voor initiatieven die helpen tijdens de
Coronacrisis. Het gaat hier alleen om projecten gericht op de regio Haaglanden. Bovendien
moeten deze initiatieven zich specifiek richten op het beiden van hulp tijdens de Coronacrisis.
Website –> https://www.fonds1818.nl/coronahulp

De Rotterdamse fondsen: De Rotterdamse fondsen helpen ten tijde van de coronacrisis
door projecten te steunen die passen bij hun doelstelling en hun werkgebied. Denk daarbij aan
support voor lokale voedselbanken, laptops voor thuisonderwijs en jeugdzorgopvang, tablets
voor ouderen in zorginstellingen en allerlei vormen van extra zorg voor kinderen en ouderen of
steun voor mensen die niet bereikt (kunnen) worden door de vele overheidsmaatregelen.
Website –> https://www.rotterdamsefondsen.nl/hulp-bij-corona/

Specialistische hulp
DPA: Onze partner DPA biedt juridische hulp aan maatschappelijke initiatieven, ook in tijden
van de Coronacrisis. Jouw aanvraag voor juridische hulp die je in via dit formulier.
Website –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdftNZfStUX7IyLN7NjTSf2nyfNyj7PZB
CDe10aQW5xn1HE7g/viewform

PWC: Accountancy en consulting bedrijf PWC helpt met informatieve vragen met betrekking
tot de gevolgen van de Coronamaatregelen voor bestaande (sociale) ondernemers
Website –> https://www.pwc.nl/nl/themas/covid-19/covid-19-helpdesk.html
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Hulp ministeries
Economische zaken en Klimaat: Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen
sectoren COVD-19 (TOGS), afhankelijk van SBI-codes ondernemingen is deze maatregel deels
ook toegankelijk voor maatschappelijke ondernemingen.
Website –> https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid19

Financien: Naar verwachting zal in april de Tweede Kamer worden geïnformeerd over
mogelijke scenario’s voor toekomstige belastingmaatregelen.
Website –> https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien

Justitie en Veiligheid: Het ministerie van Justitie en Veiligheid richt zich op 3 belangrijke
aandachtspunten: hoe en waar mogelijk stimuleren van samenhang en synergie in initiatieven
om inzet van vrijwilligers te organiseren; betrouwbare fundraising; en veiligheidsaspecten aan
de inzet van vrijwilligers.
Website –> https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Onderwijs en Wetenschap: Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap inventariseert
vragen die uit het veld komen. Ook is er een taskforce opgericht vanuit OCW waar vertegenwoordigers uit het veld bij aangesloten zijn, waaronder een 4-tal private cultuurfondsen.
Website –> https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Het ministerie heeft verschillende regelingen
ingesteld waar jouw initiatief of jouw personeel voor in aanmerking kan komen, waaronder
de NOW-regeling en de ToZo-regeling.
Website –> https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid
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Vrijwilligershulp
Coronahelpers: Deedmob heeft het platform Coronahelpers opgericht om ervoor te zorgen
dat al het hulpaanbod bij de relevante mensen of lokale organisaties terecht komt, en hulp
vragen die direct (buiten het platform om) aan lokale organisaties gedaan worden zo goed
mogelijk vervuld kunnen worden. Op Coronahelpers.nl kan je jouw hulpvraag indienen of jouw
hulp aanbieden aan anderen, zowel als individu of vanuit jouw organisatie.
Website –> Coronahelpers.nl
Coronacommunitycare: GoodUp heeft een platform ontworpen voor ondernemers, individuen
en organisaties die op zoek zijn naar hulp tijdens de Coronacrisis, of hulp willen bieden.
Ook hier kan je als zowel vanuit jouw individu of organisatie hulp aanbieden of ontvangen.
Website –> www.Coronacommunitycare.nl
NLvoorelkaar: Hier kun je jouw hulpvraag op plaatsen of anderen helpen.
Website –> https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/

Whapp: Whapp matcht jouw hulp vraag of aanbod met iemand uit de buurt.
Website –> https://whapp.nl

Gewoon mensen die mensen willen helpen: Via deze site kan jij je aanmelden om hulp
te krijgen van iemand die jou wilt helpen, of kan jij kijken wie jouw hulp nodig heeft in deze tijden.
Website –> https://www.gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl

Buurtkracht: Een platform waarin je buren kan helpen bij kleine taken. Zo worden we in
Nederland allemaal buren van elkaar.
Website –> https://www.buurkracht.nl/allemaal-buren

Niet alleen: initiatief van kerken en Christelijke organisaties. Waar men hulp kan vragen en
waar hulpinitiatieven of organisaties hulp kunnen aanbieden.
Website –> https://nietalleen.nl
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