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Voorwoord door de voorzitter.
Dit werkplan 2017 kunt u zien als onze agenda voor het komende jaar.
U treft een gedeeltelijke verantwoording aan waar de afdeling, middels blijvende projecten, aandacht aan geeft. Voor
2017 gelden niet alleen de bestaande projecten, maar staan we ook open voor nieuwe initiatieven, uiteraard voor
zover wij daarvoor vrijwilligers kunnen opleiden.
Ons beleid zal zich niet beperken tot het uitvoeren van projecten om problemen op te lossen waardoor de mens zelf
zijn, haar zelfredzaamheid terugkrijgt of versterkt wordt, maar zeker ook willen wij energie stoppen in projecten en
initiatieven ter voorkoming van problemen en armoede.
Dat doen we in samenwerking met maatschappelijk organisaties, zowel privaat- als publiekrechtelijke. Ik denk daarbij
bijvoorbeeld aan: Overheid BMWE (Hoogeland), MJD, St. Eigen Kracht Noord Groningen, Voedselbanken, Werkplein
Ability en scholen. Dit is zeker geen limitatieve opsomming, want we staan open voor alle personen en of organisaties
die zich willen inzetten voor de medemens.
Uit het werkplan blijkt zeker dat er vele vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de missie die wij hebben, alles ten gunste
van onze medemensen. Hier wil ik dan ook mijn dank uitspreken voor de energie en tijd die zij hiervoor beschikbaar
stellen.

Luit Havinga, voorzitter
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Missie Humanitas – Nederland
Humanitas is een Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Humanitas
staat voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor
zichzelf en anderen. Humanitas verleent diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen aan met name diegenen
die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om hun eigen leven op eigen wijze vorm te geven.
De dienstverlening kenmerkt zich door wederzijds respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Humanitas
signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan
activiteiten te ontwikkelen. Dat aanbod kan per plaats verschillen.
Bij Humanitas werken duizenden vrijwilligers en beroepskrachten in heel Nederland. Beide hebben, door hun
specifieke inbreng, hun eigen waarde. In haar werk gaat Humanitas uit van:
-Respect voor de levensstijl van mensen
-gelijkwaardigheid van mensen
-verantwoordelijkheid van mensen voor zichzelf en anderen
-recht op zelfontplooiing van mensen
Op basis daarvan wil Humanitas bijdragen aan een samenleving waarin mensen elkaar helpen om onze samenleving
leefbaar te houden en leefbaarder te maken

Leeswijzer Werkplan en begroting 2017
Hoofdstuk 1 gaat in op Visie en uitgangspunten van het vrijwilligerswerk van Humanitas afdeling ‘t
Hoogeland
Hoofdstuk 2 stelt de Thema-indeling en ontwikkelingen in de activiteiten en projecten aan de orde
Hoofdstuk 3 bestaat uit gedetailleerde uitvoeringskaarten van de activiteiten en projecten
Hoofdstuk 4 betreft de begroting 2017 en rekening 2015
Het betreft een integraal werkplan met bijbehorende begroting, waarin ook de overige uit te voeren
activiteiten en projecten staan beschreven.

http://www.humanitas.nl/afdeling/t-hoogeland
email: hoogeland@humanitas.nl
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1. Visie en uitgangspunten
1.1. Inleiding
Vanuit de visie van Humanitas, het van mens tot mens steun verlenen met inzet van vrijwilligers, speelt de afdeling ’t
Hoogeland voortdurend in op bestaande en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Dit heeft zowel betrekking op de
ondersteuningsvraag van hulpvragers als op het stimuleren van burgers om maatschappelijk actief te worden en
vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is voor Humanitas een beproefde aanpak, waarmee in de loop der jaren veel kennis
en ervaring is opgedaan. Er zijn vele nieuwe initiatieven genomen en veel nieuwe vrijwilligers geworven, waarmee de
afdeling een grote groei heeft doorgemaakt.
Het werk van de afdeling is daarnaast in de afgelopen twee á drie jaar in sterke mate beïnvloed door de verdergaande
decentralisaties en de WMO. De gemeenten pakken hun beleidsrol serieus op en krijgen – mede onder invloed van
beperkte financiële middelen – meer oog voor de rol die mantelzorgers en vrijwilligers kunnen spelen. Het werk van
Humanitas `t Hoogeland blijft zich richten op mensen in kwetsbare situaties. Complexere vragen komen in toenemende
mate op de organisatie af en de afdeling wil deze ook beantwoorden zonder de minder complexe activiteiten te
verwaarlozen.
De ontwikkelingen brengen met zich mee dat het activiteitenpakket, het budget, het aantal deelnemers en het aantal
vrijwilligers behoorlijk zijn toegenomen. Om de gewenste resultaten te kunnen boeken is landelijk, regionaal en lokaal
veel geïnvesteerd in het begeleiden en opleiden van vrijwilligers, in de zorg voor kwaliteit. En om de resultaten van ons
werk zichtbaar te maken voor de samenleving en de financiers is fors geïnvesteerd in het instrumentatrium voor
registratie en verantwoording.
De afdeling t Hoogeland zal niet alleen meer vrijwilligers nodig hebben met de daaraan gekoppelde problematiek van
opleiding, maar zal zich ook bestuurlijk roeren om samen met de overheden af te tasten welk model het best gebruikt
kan worden. Nadrukkelijk dient hierbij in het oog gehouden te worden dat Humanitas niet een organisatie kan zijn die
alles zal oppakken wat de ander niet wenst te doen.

1.2. Afdeling t Hoogeland
De afdeling ‘t Hoogeland is een van de ongeveer negentig afdelingen van de vereniging Humanitas.
Zij is werkzaam in de gemeenten: Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne.
De afdeling maakt deel uit van District Noord, dat de drie noordelijke provincies bestrijkt. De afdeling is uitgegroeid
tot een grote afdeling.
De soorten activiteiten breiden zich uit! Daar er steeds meer allochtonen in ons werkgebied komen wonen zijn er
taalcafés opgezet in Winsum en Bedum; niet alleen deze groep maar ook de autochtone laaggeletterden kunnen hier
participeren. In Bedum is naast het gemengde taalcafé in 2016 een taalcafé voor vrouwen opgezet. Onze afdeling verricht
inhoudelijke en uitvoerende steun via deelname in de werkgroep voor het opzetten van het Taalhuis in Uithuizen.
Het bestuur bestond in 2016 uit vijf leden. In 2016 zijn de posities en verantwoordelijkheden van de bestuursleden, de
coördinatoren, de vrijwilligers en de deelnemers besproken. De uitkomsten zijn vastgelegde in een document. Besloten
is om zo weinig mogelijk functies te bundelen. De bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de
organisatie. Ze zijn via portefeuilles gekoppeld aan projecten. De coördinatoren zorgen voor de uitvoering van de
projecten. Er wordt naar gestreefd om een bestuur te hebben van zeven bestuursleden. Humanitas `t Hoogeland heeft
geen beroepskrachten. Vanuit het district is een beroepskracht (consulent) beschikbaar voor begeleiding en
ondersteuning.
De afdeling heeft meerdere vergaderplaatsen tot haar beschikking: Het CJG gebouw aan de Vlijt te Bedum (eigendom
gemeente Bedum), de Rabobank in Winsum (beide om niet) en de seniorenflat Koningstate te Leens. Het CJG in
Bedum zal in 2017 plaats maken voor nieuwbouw waardoor een nieuwe vergaderlocatie gezocht moet worden.
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1.3 Thema’s
Het werkplan is opgebouwd rond de landelijke thema-indeling van Humanitas. De thema’s zijn geclusterd gegroepeerd
rond een doelgroep (opvoeden, opgroeien), een actueel onderwerp (thuisadministratie, detentie) en een probleem
(eenzaamheid, verlies). Het onderwerp “detentie” wordt niet door onze afdeling uitgevoerd en het onderdeel “verlies”
loopt via het district.
De indeling heeft tot doel een grotere herkenbaarheid van de activiteiten van Humanitas te bewerkstelligen.
De thema’s zijn:
1. Opvoeden
2. Opgroeien
3. Thuisadministratie
4. Detentie (niet van toepassing)
5. Eenzaamheid
6.Verlies
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op elk van de thema’s.

1.4 Uitvoeringsorganisatie en beroepskrachten
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, die in verenigingsverband op het Hoogeland vanuit een eigen afdeling
activiteiten uitvoert. Vrijwilligers ontvangen daarbij ondersteuning van beroepskrachten door middel van begeleiding
door een consulent, door vrijwillige coördinatoren en door opleidingen (Humanitas academie). De activiteiten en
projecten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers (waaronder vrijwillige coördinatoren) en op afstand
ondersteund door een beroepskracht.
Op project- en activiteitenniveau leveren 7 vrijwillige coördinatoren (het kader van en voor de vrijwilligers) een
inhoudelijke en organisatorische bijdrage.
Een deel van de activiteiten wordt in nauwe samenwerking met o.a. GKB, VKB, SW&D, Werkplein Ability, CJG,
MJD, vrijwilligersvacaturebanken en Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen uitgevoerd. Het zijn bij Humanitas de
vrijwilligers die de contacten hebben met de hulpvragers.

1.5 Vrijwilligers en vrijwilligerswerk
Bij de overheid staan mantelzorg en vrijwilligerswerk sinds de invoering van de WMO bijzonder in de belangstelling.
De achterliggende visie komt voort uit het begrip civil society, waarin de regie over eigen leven centraal staat en mensen
elkaar helpen.
In de Humanitas-visie op mens en maatschappij worden de eigen regie en de verantwoordelijkheid van mensen voor
zichzelf en voor anderen al sinds jaar en dag uitgedragen en gepraktiseerd. Voor de afdeling betekent deze aandacht
voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk een extra stimulans.
De eigen kracht van mensen speelt een belangrijke rol bij Humanitas door een groot beroep te doen op de eigen kracht
van hulpvragers met behulp van netwerkversterking en -ontwikkeling
Mede als gevolg van de transitie AWBZ – WMO en de bezuinigingen zien we dat er een groeiend beroep gedaan wordt
op de vrijwillige ondersteuningsfuncties. Een ander gevolg is ook dat aard en complexiteit van de hulpvragen
veranderen. Deze zijn in veel gevallen zwaarder. Dat stelt hogere eisen aan zowel vrijwilligers als ondersteunende
beroepskrachten. Bovendien zijn er grenzen aan wat tot vrijwilligerswerk mag worden gerekend en waar het dit
overstijgt.
Vrijwilligers doen hun werk bij Humanitas op basis van respect voor de ander, gelijkwaardigheid en wederkerigheid.
Verbonden met de grote maatschappelijke betrokkenheid van vrijwilligers zijn dit waarden die aan het vrijwilligerswerk
een geheel eigen positie verlenen (expressieve visie).We willen voorkomen dat vrijwilligerswerk wordt beschouwd als
verlengstuk van het beroepsmatig uitgevoerde werk (instrumentele visie). Binnen de samenwerking in zorg en welzijn
dient rekening te worden gehouden met deze geheel eigen plek van deze vorm van vrijwilligerswerk.
De ondersteuning van vrijwilligers krijgt veel aandacht in het werk van Humanitas. Er is een ruim scholing- trainingen intervisieaanbod (o.a. de Humanitas Academie), waaraan vrijwilligers zonder kosten kunnen deelnemen. Scholing
vindt ook plaats via E-learning.
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Tenslotte kunnen vrijwilligers bij de uitvoering van hun vrijwilligerstaak altijd de hulp inroepen van hun vrijwillige
coördinator. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het Humanitas Registratie Systeem(HRS) en de landelijke Humanitas
Kennisbank.
Bij de zorg voor de kwaliteit van scholing en training wordt mondelinge en soms schriftelijke evaluatie en toetsing
ingezet.
De binding van vrijwilligers krijgt vooral aandacht binnen de projecten en activiteiten (persoonlijke aandacht en
ontmoetingsactiviteiten). Verder ontvangen alle vrijwilligers het landelijke magazine Van mens tot mens en een
nieuwsbrief met daarin informatie over alle projecten van het Hoogeland. In mei vindt traditioneel een bijeenkomst
plaats voor alle vrijwilligers op een locatie in het werkgebied.
De werving van nieuwe vrijwilligers vraagt continue aandacht. Hiertoe hebben we dan ook een goede verstandhouding
en samenwerking met de Steunpunten Vrijwilligerswerk Winsum - De Marne, Bedum, en Werk op Maat Eemsmond.
Er is een tendens in de samenleving om meer garanties t.a.v. veiligheid in te bouwen bij de inzet van vrijwilligers.
Humanitas stelt voor meerdere activiteiten de eis dat vrijwilligers een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten kunnen
overleggen. De aanzienlijke kosten ervan (gemeentelijke leges) proberen we te drukken door deze uitsluitend digitaal
aan te vragen.

1.6 Opleidingen
Daar er steeds meer “professionaliteit ” wordt gevraagd van de vrijwilligers in de verscheidene werkgroepen zal er meer
aandacht worden gegeven aan scholing en opleiding.
Er zal een controle-bewaking systematiek worden ingevoerd alsmede een soort PE (Permanente Educatie) systeem om
te waarborgen dat de vrijwilligers geschoold blijven.
Humanitas beschikt over een academie voor de opleidingen.

1.7 Ondersteuningsfunctie in afzonderlijke gemeenten
Humanitas werkt samen in de diverse gemeenten met diverse instellingen en organisaties op het gebied van
Mantelzorgondersteuning, Hulpdiensten en Vriendschappelijk Bezoekwerk ouderen en chronisch zieken. Ook met
activiteiten op het gebied van jeugd en gezin (CJG). De projectcoördinatoren van Humanitas zijn in de dorpen goed
bereikbaar.
Onderstaand een overzicht waar o.a. mee samengewerkt wordt:
Werkplein Ability `t Hoogeland

Overheden

Vrijwilligersbanken

Stichting Mee.

Cliëntenraad BMWE

OGGZ

Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen

Verslavingszorg Noord Nederland

Voedselbank Het Hogeland (BMWE)

Vluchtelingenwerk

Stichting Leergeld Het Hoogeland.

MJD

Centrum voor Jeugd en Gezin

SW&D Delfzijl - mantelzorg

SUN Groningen (intermediair)

De Zonnebloem

UMCG (maatschappelijk werk)

CMO-STAMM

GKB en VKB

kerkgenootschappen en parochies

Biblionet

Stichting Nieuw Nabuurschap

Wierden & Borgen en De Delthe

diverse Thuiszorg organisaties
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Het professioneel ondersteunde vrijwilligerswerk van Humanitas neemt in de samenwerking een bijzondere positie in.
De visie, uitgangspunten en methodiek van het vrijwilligerswerk van de vereniging vormt de unieke basis van de
ondersteuning die we bieden aan mensen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Het is tevens de kracht van
Humanitas in de samenwerking met onze partners in de dorpen (gemeenten).
Dat geldt ook voor de ontwikkelingen die er zijn rond bijvoorbeeld de Toegang sociaal domein, de Sociale Teams en
de Centra Jeugd en Gezin (CJG). Juist het georganiseerde vrijwilligerswerk van Humanitas kan hierbij een belangrijke
rol vervullen. Het vraagt van de betrokken instellingen voor zorg en welzijn echter ruimte en vertrouwen. Op haar beurt
vraagt het van Humanitas initiatief, het verkennen van mogelijkheden en grenzen en het eventueel over drempels
heenstappen.
Door te participeren in de pas opgerichte Stichting Eigen Kracht (Paraplu voor de ondertekenaars van het Pact Voor
Samenredzaamheid in de BMWE gemeenten) zet onze afdeling zich ook in voor het preventieve in de
armoedebestrijding. Deze stichting wordt o.a. financieel ondersteund door het minimabeleid van de BMWEgemeenten. Daarnaast worden de diverse werkgroepen vanuit het minimabeleid van de BMWE gemeenten financieel
ondersteund.

1.8 PR en communicatie
Er wordt vanuit Humanitas veel aandacht besteed aan PR en communicatie, onder meer door gebruik te maken van
sociale media. Facebook en Twitter hebben hun intrede gedaan. Dit is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de
nog steeds groeiende behoefte aan vrijwilligers
Er is een eigen folder(lijn) ontwikkeld. Bij campagnes worden aantrekkelijke flyers, kaarten en affiches ingezet.
De vrijwilligers krijgen regelmatig een nieuwsbrief over de activiteiten toegezonden, zowel vanuit de landelijke
vereniging als van de afdeling.
De afdeling heeft een eigen website met specifieke inhoud, naast de landelijke waarop alle afdelingen staan vermeld.
In het kader van het advertentie- en mediabeleid is er veel aandacht voor de vrijwillige inzet en activiteiten van
Humanitas in de plaatselijke media.
Om ook de financiële kant op peil te houden zullen er in 2017 campagnes worden ontwikkeld om het aantal leden en
donateurs te verhogen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om externe gelden te genereren.

9

2. Thema’s, ontwikkelingen, projecten en activiteiten
2.1 Opvoeden
voor ouders en kinderen
In ieder gezin kan het wel eens wat minder goed lopen. Opvoeden valt niet altijd mee. Soms valt een gezin uit elkaar,
zijn er spanningen of raken de dingen door omstandigheden uit balans. Gelukkig zijn sommige gezinnen erg
veerkrachtig. Humanitas wil gezinnen niet alleen stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd
te bieden, maar wil ouders ook plezier laten ervaren bij de opvoeding van de kinderen. Door dit beetje extra aandacht
en door de zelfredzaamheid van alle leden van het gezin te versterken, willen we zwaardere opvoedingsproblemen
voorkomen.

2.1.1 Ontwikkelingen
Sinds 2013 is er overleg ontstaan met het CJG. Het betreft onder meer de uitvoering van de Begeleide Omgangsregeling
(BOR), waarbij kinderen van gescheiden ouders, met begeleiding van vrijwilligers, in staat worden gesteld contact te
hebben met de ouder bij wie ze niet wonen.

2.2 Opgroeien
voor kinderen en jongeren
Veel kinderen en jongeren komen om verschillende redenen in de knel, ze komen weinig de deur uit, hebben
geldproblemen, worden belemmerd in hun ontwikkeling, ondervinden problemen met het zoeken naar hun identiteit,
hebben een slecht contact met hun ouders en/of vinden weinig aansluiting bij leeftijdgenoten.
Misschien lijken problemen soms te groot om aan te pakken, zeker wanneer een kind of jongere erg gepest wordt of
zich eenzaam voelt. Gelukkig is er voor veel zaken een oplossing. Humanitas biedt daarbij graag ondersteuning, omdat
we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren een plaats hebben in de maatschappij, mee kunnen doen en iets
kunnen betekenen voor anderen.
Voor knelpunten tijdens de schoolgaande periode werken de vrijwilligers TA samen met de intermediair van Stichting
Leergeld Het Hoogeland, opdat de deelnemers niet met “teveel” instanties te maken krijgen.
Door de groei van het aantal vluchtelingen in ons gebied zal er een groter beroep worden gedaan op de één op één
begeleiding van de vrijwilligers van het Taalproject.

2.2.1 Activiteiten en projecten
- Kindervakantieweken
- Speelgoedactie
- Taalproject voor kinderen - taalspelletjes en voorlezen in gezinnen
- Taalproject voor volwassenen - ondersteuning bij cursus Nederlands en/of
inburgeringscursus, oefenen van spreekvaardigheid bij de mensen thuis of in een taalcafé
- Zomeropvang voor kinderen met autisme of contactstoornis (district)

2.2.2 Ontwikkelingen
Gezien het feit dat één op de zeven kinderen opgroeit in een gezin dat te maken heeft met armoede is aandacht voor
deze kinderen en jongeren, om sociale uitsluiting tegen te gaan, zeer gewenst. Het is dan ook verheugend dat de
samenwerking met St Leergeld in 2014 van start is gegaan en onderdeel is van het nieuwe armoedebeleid van de
gemeenten.
Kinderen en jongeren kunnen ook deelnemen aan verschillende door Humanitas in districtsverband georganiseerde
activiteiten zoals de Topclub voor jongeren (13 t/m 18 jaar) met autisme of contactstoornis of de vakantieweken van de
Zomeropvang waar kinderen in een aparte groep worden opgevangen met kinderen die autistisch zijn of ADHD hebben.
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2.3 Thuisadministratie.
Organisatie van financiële en administratieve zaken
Het is niet vanzelfsprekend dat ieder huishouden in Nederland een administratie heeft die overzichtelijk is en waar
bovendien sprake is van een goede balans tussen de inkomsten en de uitgaven. In die gevallen waar dit nu wel zo is, is
het niet vanzelfsprekend dat dit ook zo blijft.
Oorzaken van buitenaf, maar ook van binnenuit, kunnen de gewenste balans verstoren. Deze invloeden kunnen zo sterk
zijn dat mensen de grip verliezen op hun eigen administratie en financiën. Gevolgen? Schulden stapelen zich op, brieven
blijven ongeopend, contact met schuldeisers verdampt; kortom, er ontstaat een onhoudbare situatie.
Humanitas Thuisadministratie ondersteunt en begeleidt mensen in diverse oplossingstrajecten tot het moment dat men
weer volledig zelfstandig de regie kan voeren. Zelfredzaamheid is het doel.

2.3.1 Ontwikkelingen
Organisatie
In het werkplan 2016 werd melding gemaakt van een grote groei van de Thuisadministratie, zowel t.a.v. het aantal
hulpvragers als t.a.v. het aantal vrijwilligers. En de hulpvragen zijn ook complexer geworden. Met name ondersteuning
en begeleiding in zaken als “schuldregelingen”, “budgetbeheer”, “bewindvoering” /beschermingsbewind”, vergt veel
tijd. De gemiddelde behandeltermijn ligt nu op ± 10 maanden. We verwachten dat in 2017 het aantal vrijwilligers
toereikend is om alle hulpvragen op redelijke termijn in behandeling te nemen.
Stichting Leergeld Het Hogeland
Humanitas `t Hoogeland werkt samen met de Stichting Leergeld Het Hogeland. De vrijwilligers van Humanitas kunnen
voor een deelnemer een aanvraag indienen via de site van Stichting Leergeld. De vrijwilligers geven in de toelichting
aan dat zij voor de klant aanvragen en dat zij de financiële check hebben gedaan. Indien nodig hebben de vrijwilligers
van Humanitas en de intermediair van de Stichting Leergeld contact om aanvragen door te spreken.
Voedselbank Het Hogeland.
Humanitas `t Hoogeland is één van de organisaties die nieuwe aanvragen of herbeoordelingsaanvragen voor cliënten
van de Voedselbank Het Hogeland verricht. Doordat de voedselbank in 2016 nauwkeuriger is omgegaan met het
opnieuw beoordelen of mensen in aanmerking komen voor voedselpakketten is het aantal herbeoordelingen via
Humanitas toegenomen. De verwachting is dat de toename in 2017 zal doorzetten en daardoor meer werk met zich mee
zal brengen voor de coördinatoren en vrijwilligers van Thuisadministratie.
Gelet op bovengenoemde activiteiten is het van belang dat het project Thuisadministratie in het kader van het
armoedebeleid door de BMWE-gemeenten blijvend wordt gefinancierd.
Kennis & Opleiding
We prijzen ons ook gelukkig dat we beschikken over buitengewoon kundige en toegewijde vrijwilligers.
Het is dan ook belangrijk dat de vrijwilligers thuisadministratie “(bij)geschoold” op pad gaan. Het Nibud heeft in nauwe
samenwerking met Humanitas een nieuwe Basistraining Thuisadministratie ontwikkeld. Deze lessen worden in de vorm
van “E-learning” en “live-training” aangeboden. Facultatief kunnen de modules als “armoede”, “omgaan met emoties”
en “communicatie” worden gevolgd. De vrijwilligers van het Taalproject wordt een training van de organisatie Het
Begint met Taal aangeboden. Humanitas District-Noord organiseert dit. Het Begint met Taal organiseert tevens
webseminars, die de vrijwilligers thuis via de computer interactief kunnen volgen.

Kanskaarten Project
Dit project is in 2016 in goede samenwerking afgerond met meerdere maatschappelijke organisaties. Begin 2017 vindt
er een evaluatie van het totale project plaats.
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2.4 Taalondersteuning nieuwkomers.
Nieuwkomers hebben vaak moeite om spreekvaardiger te worden in het Nederlands. Het Taalproject biedt
taalondersteuning voor kinderen in de gezinnen door middel van taalspelletjes, voorlezen, bibliotheekbezoek. Een van
de ouders doet mee en zo steekt vaak de moeder of vader ook het een en ander op.
Daarnaast geven taalvrijwilligers ondersteuning aan volwassenen: vaak betekent dat ondersteuning bij een
inburgeringscursus of het vergroten van de spreekvaardigheid in de Nederlandse taal. Sinds januari 2015 draait er in
Winsum een Taalcafé, waar nieuwkomers elke donderdagmiddag welkom zijn om hun spreekvaardigheid te oefenen,
ook weer door taalspelletjes en (voor)lezen. Sinds sept. 2015 kunnen de bezoekers die duidelijk individuele
ondersteuning nodig hebben op de dinsdagmiddag komen. In 2016 zijn twee cafés in Bedum gestart, één gemengd en
één alleen voor vrouwen.
De vrijwilligers worden geschoold door trainers van Humanitas Groningen of van de organisatie van het Begint met
Taal, waar District Noord in zijn geheel bij is aangesloten.
De nieuwkomers worden via bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, de Vrijwilligersvacaturebanken, Vluchtelingenwerk
en leerkrachten aangemeld bij het Taalproject Humanitas afdeling ’t Hoogeland.
Er wordt intensief samengewerkt met St. Welzijn Bedum, Vluchtelingenwerk Bedum / Winsum (Vluchtelingenwerk
Noord-Nederland), bibliotheken, logopedisten, leerkrachten en vrijwilligersvacaturebanken.

2.5 Eenzaamheid
sociale contacten leggen en onderhouden.
Iedereen heeft sociale contacten nodig. Een goede vriend of persoon die je in vertrouwen durft te nemen, kennissen of
bekende gezichten in de buurt. Het is fijn iets te kunnen betekenen voor anderen, en anderen voor jou. Maar veel mensen
vinden het moeilijk om contacten te leggen of te onderhouden. Soms zitten de omstandigheden heel erg tegen en is
eenzaamheid een gevolg. Het kan iedereen overkomen. Iemand kan zich eenzaam voelen na een echtscheiding,
verhuizing, verlies van werk of ziekte. Of doordat iemand om andere redenen moeilijk aansluiting vindt bij de
maatschappij. Door een psychiatrisch verleden of een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Welke omstandigheden er
ook voor zorgen dat iemand zich eenzaam voelt, Humanitas ondersteunt mensen (weer) zelfstandig een sociaal netwerk
op te bouwen en te onderhouden zodat vanuit dit perspectief men zich weer aangesloten voelt bij anderen.

2.5.1 Activiteiten en projecten
- Taalcoaches, Taalondersteuning en Taalcafés
- Vriendschappelijk Huisbezoek/maatjes
- Hiv-Aids Steunpunt (district)
- Project Mentorschap voor mensen met een verstandelijke beperking (district)

2.5.2 Ontwikkelingen
De overheden vragen ons extra inspanningen te leveren om meer burgers (en “bijzondere” vrijwilligers) te vinden en te
binden die zich willen inzetten voor complexere vragen. Bovendien vraagt ze om ruimte voor intensievere begeleiding
van (tijdelijk) kwetsbare burgers om hun talenten in te zetten. Daar gaan we opnieuw ons best voor doen.
Het is inderdaad opvallend dat in een aantal activiteiten mensen met een moeilijker hulpvraag lastiger te koppelen zijn.
De website ‘wehelpen.nl’ biedt via internet de mogelijkheid aan mantelzorgers om hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar
te brengen zodat mensen hun zorg kunnen delen en organiseren. Uit ervaring weten we dat kwetsbare groepen (ook
oudere mantelzorgers) veelal geen gebruik (durven te) maken van internet of sociale media.
Het taalcafé in Winsum kan niet gehuisvest blijven in locatie De Tijd. In samenwerking met de gemeente Winsum zal
er een oplossing worden gezocht.
De gemeenten BMWE hebben aangegeven dat bij de uitvoering van het armoedebeleid meer samen gewerkt dient te
worden met private partijen, waaronder Humanitas `t Hoogeland.
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2.6 Verlies
omgaan met rouw, echtscheiding of andere vormen van verlies
Vroeger of later krijgt iedereen te maken met verlies in zijn leven. Van een geliefde, van vrijheid, een relatie, of
lichamelijk verlies van gezondheid, mobiliteit of zelfstandigheid. Vaak gaat het om een abrupte wending in het leven,
waarbij het erom gaat leren om te gaan met een nieuwe situatie en een vaak blijvend gemis. Afscheid nemen is niet
makkelijk, maar ook zeker niet het einde. Humanitas kan helpen een nieuwe situatie te leren accepteren, langzaam te
verkennen en van daaruit weer het leven in te richten.

2.6.1 Activiteiten en projecten
- Rouw en Verlies
- Gasthuis( Hospice)Groningen
- Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (district)

2.6.2 Ontwikkelingen
Door terugtrekkende landelijke overheid resp. decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden krijgt een
organisatie als Humanitas steeds meer vragen met betrekking tot zorg, schuldenproblematiek en opvang. Daar
dat niet tot onze kerntaak wordt gerekend zullen wij contact zoeken met organisaties die daartoe hun kerntaak
hebben

2.7 Samenvatting nieuwe initiatieven/ontwikkelingen voor 2017
a. uitbreiding samenwerking binnen Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen met Eigen Kracht cafés, repaircafés, voedselbanken respectievelijk uitvoering nieuw armoedebeleid.
b. uitbreiding van de Taalcafés en ontwikkeling Taalhuis Uithuizen.
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3. Uitvoeringskaarten per project en activiteit
3.1. Opvoeden

Geen
3.2. Opgroeien

3.2.1
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek
Doelgroep
Doelstellingen
Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet
middelen
Financiering

Kindervakantieweken
Er zijn kinderen die om medische, financiële of sociale redenen niet op vakantie gaan.
Provinciale projectgroepen organiseren de vakantiekampen; de afdeling verzorgt de
werving van de deelnemers.
Kinderen, die om medische, financiële of sociale redenen niet op vakantie gaan.
Kinderen (en daarmee hun ouders) een fijne week aanbieden met plezier, ontspanning en
contact met andere kinderen.
De afdeling is verantwoordelijk voor het voortraject van de vakantieweken namelijk de
werving van de kinderen. Dit gebeurt via folders en contacten met organisaties.
Vrijwilligers doen vervolgens een intake bij de aangemelde deelnemers. Tenslotte wordt
de benodigde administratie in orde gemaakt ten behoeve van de provinciale
projectgroepen die de vakantieweken organiseren.
10 kinderen die met plezier naar een vakantieweek gaan.
Het aantal beschikbare plaatsen voor de afdeling is afhankelijk van de verdeling die de
provinciale projectgroepen in overleg met de afdelingen vaststellen.
- inkoop 10 kindplaatsen à € 260,- € 2.600,- kosten begeleiding en werving € 400,€ 300,€ 2.700,€ 3.000,-

- deelnemersbijdragen
- fondswerving

Bijzonderheden

3.2.2
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek
Doelgroep

Doelstellingen

Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet middelen

Speelgoedactie
Op het Hogeland stijgt het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen die te kampen
hebben met armoede explosief. Daardoor dreigt uitsluiting van deelname aan diverse
maatschappelijke activiteiten.
Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar, waarvan het gezin niet in staat is hun kind(eren)
een cadeautje te geven. Voor 0-2 jarigen geldt dat zij alleen in aanmerking kunnen
komen in combinatie met oudere kinderen.
Zorgen dat kinderen, waarvan de ouders in een financieel moeilijke situatie verkeren,
een (Sinterklaas-)cadeautje kunnen ontvangen, om daarmee een bijdrage te leveren
aan het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting.
Werven van kinderen en vrijwilligers in het werkgebied.
Vrijwilligers worden ingeschakeld bij inkopen, uitzoeken, inpakken en rondbrengen
van de cadeautjes op en rond 5 december
Ongeveer 65 kinderen een cadeautje bezorgen.
2 vrijwilligers

- 65 cadeautes a € 12,50
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€

812,50

- overige kosten

€
350,€ 1.162,50

Financiën

fondswerving

Bijzonderheden

Door toename van nieuwe Nederlanders, zullen ook de aanmeldingen stijgen.

3.2.3
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep
Doelstellingen

Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet
middelen
Financiering
Bijzonderheden

3.2.4
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep

15

Taalproject voor kinderen
Voor jonge kinderen zijn er (voor)schoolse activiteiten opgezet gericht op het verwerven
van taal en andere vaardigheden. Ouders worden gestimuleerd om hun kinderen voor te
lezen, maar kunnen dit soms niet goed zelf, omdat ze onvoldoende Nederlands kunnen
spreken of (functioneel) analfabeet zijn. Taalachterstanden van allochtone kinderen en
ouders belemmeren de communicatie en dragen bij aan een gebrekkige samenhang
tussen buurtbewoners. Daarom is de vraag ontstaan naar vrijwilligers die de kinderen
regelmatig thuis voorlezen.
Vanuit deze activiteit is gesignaleerd dat kinderen weinig mogelijkheden hebben om
echt te spelen. Ze zitten veel achter de tv en de computer. Toch zijn er veel alternatieven,
waarvan ouders vaak niet op de hoogte zijn.
Kinderen van 2 t/m 18 jaar, met name uit andere culturen, waarvan ouders niet in staat
zijn om hun kinderen in het Nederlands voor te lezen en / of te ondersteunen..
- taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 2 t/m 10 voorkomen of verminderen,
door op een ongedwongen wijze bezig te zijn met taal. Door samen te lezen of te praten
over het (prenten)boek wordt de woordenschat vergroot. Daarnaast wordt de
belangstelling voor boeken bij kinderen met weinig voorleeservaring gewekt
- ouders stimuleren dat ze zelf hun kinderen gaan voorlezen
- het stimuleren van ouders om actief deel te nemen aan het buurtgebeuren, bijvoorbeeld
CJG, school, bibliotheek, buurthuis, Taalcafé etc.
De werving van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar vindt plaats via onder meer
leerkrachten, Consultatiebureaus, MJD, buurthuizen, Taalcafés zelforganisaties van
migranten, buurtcoaches, wijkverpleegkundigen, leerkrachten. logopedisten etc.
Omdat Voorlezen geen of nauwelijks financiering kent dragen vrijwillige coördinatoren
een relatief grote verantwoordelijkheid in de organisatie van de activiteit.
Behalve voorlezen heeft de vrijwilliger ook als taak de ouders te informeren over wat er
te doen is voor hun kind op het gebied van taal-en-spel en bij gebrek aan boeken de
kinderen lid te maken van de bibliotheek.
15 vrijwilligers koppelen aan 20 deelnemers.
een stabiel vrijwilligersbestand
- geschikte vrijwillige coördinatoren i.vm uitbreiding hulpvragen

Inclusief kosten Taalproject voor volwassenen
Voorlezen vindt met name plaats bij kwetsbare gezinnen waar vaak meer
problematiek aan de orde is.
Deskundigheidsbevordering en begeleiding zal uitgebreid aan de orde moeten komen.

Zomeropvang
Humanitas District Noord organiseert ieder jaar een zomeropvang voor kinderen. In een
aparte groep worden kinderen met AD(H)D, en/of een autisme spectrum stoornis (ASS),
zoals bijv. PDD-NOS opgevangen. Het project “Vakantieweken Zomeropvang” is
indertijd opgericht door CGG, Jeugdzorg, MEE, Accare, Oudervereniging Balans en
Humanitas. Het project is bedoeld ter ontlasting van de ouders/verzorgers tijdens de
zomervakantie wanneer men geen andere opvangmogelijkheden heeft.
Kinderen van 6 tot 12 jaar.

Doelstellingen
Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden

Kritische succesfactoren
Specificatie inzet
middelen
Specificatie inzet
middelen

Financiën
3.2.5
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek
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•het kind is bekend bij de hulpverleningsinstellingen zoals CGG afdeling Jeugd, MEE,
Jeugdzorg, Accare
•de diagnose AD(H)D en/of een vorm van autisme (ASS), zoals bijv PDD-NOS is
gesteld;
•het kind is woonachtig in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe;
•bij een teveel aan aanmeldingen gaan schoolgaande kinderen vanuit een thuissituatie
voor.
Kinderen uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe (en daarmee hun ouders)
een fijne week aanbieden met plezier, ontspanning en contact met andere kinderen.
De afdeling is verantwoordelijk voor het voortraject van de vakantieweken namelijk de
werving van de kinderen. Dit gebeurt via folders en contacten met organisaties.
Vrijwilligers doen vervolgens een intake bij de aangemelde deelnemers. Tenslotte wordt
de benodigde administratie in orde gemaakt ten behoeve van de projectgroepen die de
vakantieweken organiseert.
De Zomeropvang wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers met een
geschikte achtergrond. De vrijwilligers worden geselecteerd door Humanitas op basis
van de uitgangspunten neergelegd in de gedragscode over de omgang met minderjarigen.
Vaak zijn het studenten die bijvoorbeeld een opleiding volgen op het vlak van
psychologie, maatschappelijk werk, Pabo, Pedagogiek etc. Naast hoofd- en
keukenleiding wordt voor elke 2 kinderen die meegaan één vrijwillige begeleider
geworven.
Het programma wordt door de vrijwilligers gemaakt. Er zijn bij de kampeerboerderij zelf
en in de omgeving veel mogelijkheden voor allerlei leuke, gezellige activiteiten en uitjes,
zoals bijvoorbeeld een speeltuin, bosspelen, speurtochten, zwemmen in een zwembad
enz.
De Zomeropvang bestaat uit 2 vakantieweken:
- 1 week voor kinderen van 6 - 9 jaar
- 1 week voor kinderen van 9 - 12 jaar
Per week is er plaats voor maximaal 18 kinderen.
In beide weken is de bezetting één vrijwilliger op twee kinderen.
Het aantal beschikbare plaatsen is gelimiteerd.
Een kindplaats kost € 260,-. Humanitas vraagt van de ouders een bijdrage in de kosten
naar draagkracht.
Organisatiekosten :
€ 2.700,Vergaderkosten en zaalhuur
€ 395,Ondersteuningskosten en opleiding € 2.500,€ 5.595,-

Stimuleringsfonds, overheid en eigen middelen (contributieleden)

Begeleide Omgangsregeling (BOR)
Elk kind heeft recht op contact met beide ouders. Gescheiden ouders zijn verplicht
om afspraken over zorg en opvoeding te maken, maar dit valt in de praktijk niet altijd
mee. Het verdriet, de woede en de frustratie maken soms dat het ouders niet lukt om
de omgang zelf of met behulp van het eigen netwerk te regelen. Voor ouders die het
niet lukt om zelfstandig vorm te geven aan de omgangsregeling, bestaat sinds 1997
de activiteit BOR. De getrainde en betrokken vrijwilligers van BOR ondersteunen
ouders bij het toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. BOR bereidt zich in
2014 voor op de transitie van de jeugdzorg. Deze transitie vraagt om een inhoudelijke
vernieuwing: in plaats van inzet van (zware) hulpverlening, wordt nu gepleit voor de
eigen kracht van het individu. Daarbij zal de ondersteuning vaker door sociale
netwerken geleverd moeten worden. Vrijwilligers sluiten nauw aan bij deze sociale
netwerken: de werkwijze van Humanitas is altijd laagdrempelig en van mens tot
mens.

Doelgroep

Specificatie inzet middelen
Financiën

Gescheiden ouders met kinderen van 0-12 jaar uit de provincies Groningen, Friesland
en Drenthe
BOR helpt het vertrouwen van ouders herstellen, met als doel dat zij uiteindelijk
weer zelfstandig vorm zullen geven aan de omgangsregeling.
Er is geen indicatie of doorverwijzing nodig om deel te kunnen nemen aan BOR.
Beide ouders dienen zich zelf aan te melden. Dit kan via telefoonnummer 0503120633 of per e-mail: bor.noord@humanitas.nl.
Over het algemeen houdt een BOR-traject in: een intakegesprek, zes keer begeleide
omgang en tussenevaluatie en een eindevaluatie. De bezoeken worden georganiseerd
op een neutrale plek.
30 vrijwilligers begeleiden jaarlijks meer dan 80 trajecten in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe.
De laagdrempelige ondersteuning door BOR kent een hoog slagingspercentage.
Gemiddeld lukt het ouders in ongeveer 45% van de gevallen om na de
begeleidingsperiode tot een zelfstandige omgangsregeling te komen. Wanneer het
ouders niet lukt om zelfstandig afspraken te maken, kan onder begeleiding van de
vrijwilliger toch rust in de situatie zijn gekomen.
Gemotiveerde ouders die toe willen werken naar een zelfstandige omgangsregeling in
het belang van hun kind(eren).
De kosten van een traject bedragen € 2000,-Fondsenwerving en bijdragen van gemeenten

Bijzonderheden

Districtsproject. De subsidie wordt separaat aangevraagd door district.

Doelstellingen
Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden

Kritische succesfactoren

3..2.6
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek
Doelgroep
Doelstellingen

Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden

Taalproject voor volwassenen
Allochtonen hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal
Veel laaggeletterden onder autochtone bevolking
Allochtone en autochtone volwassenen
Taalondersteuning in de vorm van
- Ondersteuning bij de lessen die worden gevolgd bij een inburgeringscursus een
cursus Nederlands aan een ROC, of een cursus gericht op het behalen van het
staatsexamen Nederlands
- Oefenen in spreekvaardigheid en daarmee een sociaal netwerk uitbreiden
- inrichten van een taalcafé in diverse plaatsen
Doorbreken van isolement van allochtone volwassenen door het in de praktijk oefenen
met de Nederlandse taal thuis en collectief
- publiciteit gericht op het bekendmaken van de activiteiten bij de
doelgroepen en gericht op het werven van taalvrijwilligers
- vrijwilligers werven en koppelen aan deelnemers
- deskundigheidsbevordering door scholing/training en
themabijeenkomsten
- begeleiding van vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren
In 2017 zullen er drie taalcafés georganiseerd worden: twee in Bedum en één in
Winsum. In Bedum een gemengd taalcafé en een taalcafé specifiek voor vrouwen. In
Winsum een gemengd taalcafé. Het taalcafé is een wekelijkse activiteit.
Bedum.
Taalcafé voor vrouwen: 15 deelnemers, gemiddeld 10 deelnemers per keer, 7
vrijwilligers per keer.
Gemengd taalcafé: 18 deelnemers, gemiddeld 12 deelnemers per keer, 7 vrijwilligers per
keer.
Vrijwilligersbestand: 24.
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Winsum.
Gemengd taalcafé: 13 deelnemers, gemiddeld 7 per keer, 4 vrijwilligers per keer.
Vrijwilligersbestand: 8
Vluchtelingenwerk zet in Winsum ook taalcoaches in. Dat is Bedum niet het geval.

Kritische succesfactoren
Specificatie inzet
middelen

- een stabiel vrijwilligersbestand
- geschikte vrijwillige coördinatoren i.vm uitbreiding hulpvragen
Aanschaf werkmateriaal, scholing van vrijwilligers in samen werking met het
taalproject van Humanitas afd. Groningen en Het Begint met Taal; zie ook Taalproject
voor kinderen. Reiskosten, scholingskosten en ondersteuning, materialen en huur van de
cafés .

Financiering
Bijzonderheden

Fondsen , overheid, en eigen middelen
Samenwerking met vluchtelingenwerk, de Tijd Winsum, St Welzijn Bedum

3.3. Thuisadministratie.
3.3.1.
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep
Doelstellingen

Aanpak

18

Thuisadministratie
Steeds meer mensen hebben moeite met het op orde brengen en houden van hun
administratie. Ook verantwoord omgaan met geld, het voorkomen en oplossen van
schulden en het invullen van formulieren wordt voor velen steeds complexer.
Door afname pgb’s, kortingen op de AWBZ en bezuinigingen bij professionele
hulpverleningsorganisaties, zijn er steeds meer hulpvragers die niet kunnen rekenen op
professionele hulpverleners. De TA van Humanitas biedt voor velen de laagste drempel
om hulp te vragen. Vrijwilligers willen graag hun deskundigheid inzetten om mensen te
helpen bij hun financiële problemen. Steeds meer mensen kloppen aan bij de Groninger
Kredietbank (GKB) en VKB Noordoost Groningen te Appingedam met het verzoek om
een schuldregeling en of budgetbeheer. De TA wordt ingeschakeld ter ondersteuning van
hulpvragers bij het compleet maken van hun dossier voor schuldsanering, waarbij velen
zich zonder deze hulp niet kunnen redden. De momenteel ca. 40 vrijwilligers verzetten
samen erg veel werk. Het vrijwilligerswerk sluit direct aan bij de WMO t.a.v. eigen
kracht en ‘de kanteling’, alsmede armoedebeleid
Mensen die het om een of andere reden niet lukt de eigen administratie op orde te
houden.
Mensen ondersteuning bieden bij het op orde brengen, krijgen en houden van hun
(financiële) administratie. Vrijwilligers ondersteunen tijdelijk met het doel dat mensen
het uiteindelijk zelf weer aankunnen. Hiermee wordt ergere problematiek voorkomen en
neemt de druk op professionele hulpverlening af.
Op basis van de hulpvraag wordt bekeken of deze past binnen het project of
doorverwijzing naar een andere instelling effectiever is.
In het kader van de Thuisadministratie zijn de volgende zaken van belang:
- er zijn nauwe contacten met diverse afdelingen van het GKB: actieve ondersteuning en
samenwerking van hun klanten zoals bij het aanleveren van gegevens die nodig zijn bij
de aanvraag van een schuldenregeling.
- er zijn contacten met verschillende organisaties zoals MJD, MEE,
Belastingdienst,
Noodfonds SUN, Voedselbank, Zorgloketten, SW & D, MJD)
Daarnaast een samenwerking met St Leergeld Het Hoogeland, waardoor zelf aanvragen
kunnen worden behandeld.
- de coördinatoren zijn geautoriseerd voor aanvragen Voedselbank

Beoogde resultaten en
Teleenheden TA

- verstrekken informatie aan de vrijwilligers; brochureverspreiding.
- Humanitas neemt deel aan het Pact Voor Zelfredzaamheid en de Stichting Eigen
Kracht Noord-Groningen teneinde bij te dragen aan preventie van schuldenproblematiek.
- vrijwilligers worden ondersteund door vrijwillige coördinatoren, middels
scholing (kleine groepen, E-learning, digitaal Kennis en Infosysteem) , en
bijeenkomsten met ruimte voor reflectie en sprekers uit het werkveld.
De verwachting is dat in 2017 totaal 225 deelnemers door 40 vrijwilligers begeleid
worden.

Gedurende het jaar zal er instroom en uitstroom van vrijwilligers en deelnemers
zijn.
- Aantal vrijwilligers: 45.
- Begin 2017 aantal deelnemers 110.
- Eind 2017 aantal deelnemers 115.
- Instroom nieuwe aanmeldingen is 165 deelnemers.
- Uitstroom, afgesloten begeleiding 160 deelnemers.
- Intake en herbeoordeling Voedselbank Het Hoogeland 65.

Specificatie inzet
middelen

BMWE.
- Organisatiekosten
- bureaukosten
- begeleiding/opleiding
- activiteitenkosten

Financiering
Bijzonderheden

Sociale dienst (SOZAWE)

. € 10.000,€ 750,€ 5.400,€ 505,-€ 16.655.,
€ 16.655,-

3.3.2 Kanskaarten.
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep
Doelstellingen
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Kanskaartenproject ( 2015 in Winsum en Bedum, 2016 Eemsmond en De
Marne)
Het tegengaan van niet-gebruik van inkomensregelingen en aanvullende
voorzieningen is een doel dat vaak genoemd wordt. Mensen laten vooral veel geld
liggen bij de Belastingdienst. De belastingteruggaaf, toeslagen en heffingskortingen
staan hoog genoteerd op de lijst van niet-gebruikte voorzieningen. Daarna komen de
gemeentelijke minimaregelingen en bijzondere bijstand. Oorzaken van het niet
aanvragen van regelingen zijn:
 onbekendheid met regelingen
 mensen denken niet in aanmerking te komen voor regelingen
 ingewikkelde aanvraagprocedures
 schaamte of trots
 taalproblemen

Sociaal zwakke wijk /kansrijke gebieden in de gemeenten.
doelgroepen bereiken die niet zelf initiatief nemen. Gerichte brieven (‘wij komen bij
u langs tenzij u aangeeft daarop geen prijs te stellen’) en buurtgericht is een manier
om persoonlijk contact te leggen met (minima) huishoudens.
Aantallen kunnen niet worden genoemd in deze pilot fase; bij een vervolg in andere
dorpen is die kennis wel voorhanden.

Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Bijzonderheden

Oprichting van een platform per dorp waarin zitting kunnen hebben St Leergeld, St
Mee, CJG , Cliëntenraad, SOZAWE Hoogeland Diaconieën
Kerken/Gemeenten/Parochies, FNV/CNV, NCOP.
Deze gaan in de betreffende wijk de kanskaarten laten verspreiden en een week later
persoonlijk laten ophalen door geëquipeerde vrijwilligers.
De vraag wordt dan gesteld welke kansen men ziet in het aangebodene. deze worden
verzameld en door betreffende (deskundige)partner verwerkt/afgewikkeld
30 -vrijwilligers per wijk ; 6 a 700 bezoeken
70 hulpvragen per jaar behandelen en afwikkelen
-deskundigheid van de vrijwilligers moet worden bevorderd
Het kanskaartenproject wordt in 2017 geëvalueerd met alle betrokken
organisaties en vrijwilligers.

3.4 Eenzaamheid
3.4.1
Naam activiteit

Eem Doun

Achtergronden,
problematiek
Doelgroep

Deze activiteit is voortgekomen uit de vraag hulp bij eenvoudige klussen in het dorp
Bedum
Inwoners die weinig middelen hebben en/of niet zelf in staat zijn eenvoudige klussen
te (laten) doen
Door deze hulp de mensen langer in hun eigen woonomgeving te laten functioneren
- PR en werving vrijwilligers .
- 15 koppelingen
- 5 vrijwilligers
Eventueel uitrollen naar andere plaatsen waarbij het aantal en woonplaats
vrijwilligers een knelpunt kan worden (werving)
Kosten vrijwilligers
€ 125,Organisatiekosten
€ 125,€ 250,Humanitas eigen middelen (contributieleden)
Sponsoring

Doelstellingen
Aanpak
Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet middelen

Financiering
Bijzonderheden

3.4.2
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep

Doelstellingen
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Vriendschappelijk Huisbezoek
Werkgroep Vriendschappelijk Huisbezoek (VH) bestaat uit vrijwilligers die bij
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, deelnemers genoemd, thuis op bezoek
gaan om het leven van deze mensen te veraangenamen. Deze deelnemers voelen zich
alleen, eenzaam of onvoldoende gesteund door anderen. Bovendien zijn zij beperkt in
hun mobiliteit of hebben weinig plezier in hun leven.
De deelnemers wonen zelfstandig. Het betreft:
- ouderen
- personen met dementie
- personen met een chronische ziekte
- personen met een lichamelijke handicap
- personen die zich eenzaam voelen
- personen met lichte psychische problemen
- mantelzorgers.
Door het VH voelen de deelnemers zich minder alleen, meer verbonden met en
gesteund door anderen. Bovendien vergroten zij hun mobiliteit en hebben zij meer
plezier in hun leven. Door de steun van vrijwilligers kunnen deelnemers zo zelfstandig
mogelijk functioneren, waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen en/of meer
invulling kunnen geven aan hun leven. Door het contact tussen deelnemers en
vrijwilligers komen deelnemers uit hun isolement en blijven zij actief. Mantelzorgers
worden in hun zorg voor hun naasten verlicht.

Aanpak

Beoogde
resultaten
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie
inzet middelen
Financiën
Bijzonderheden

De vrijwilligers gaan bij de deelnemers op bezoek voor een gesprek of om samen
activiteiten te ondernemen, zowel binnen- als buitenshuis. Deze activiteiten kunnen
ook worden gedaan om de mantelzorgers te ontlasten. Er vindt
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers plaats door scholing en
themabijeenkomsten. Bovendien worden zij begeleid door coördinatoren.
en Over het jaar gerekend bezoeken 40 vrijwilligers regelmatig 60 deelnemers.
- een stabiel vrijwilligersbestand
- geschikte vrijwillige coördinatoren
- organisatiekosten
€ 4.935,- begeleiding/opleiding
€ 1.400,-- kantoor/vergaderkosten
€ 475,Totaal
€,7.185 - BMWE gemeenten Welzijn
€ 7.185,Met het samen op stap gaan, onderscheidt Humanitas zich van andere organisaties.

3.4.3
Naam activiteit

Maatjesproject De Tille te Uithuizen

Achtergronden,
problematiek

In samenwerking met Lentis is het maatjesproject de Tille opgezet. Bewoners van de
Tille hebben soms weinig contact met de buitenwereld. Het contact van mens tot
mens met de vrijwilligers van Humanitas biedt hun afleiding en ontspanning.
Bewoners van de beschermde woonvorm de Tille
Het bieden van een luisterend oor
De vrijwilligers doen spelletjes met de bewoners zoals bijvoorbeeld sjoelen en jeu
de boules en maken een praatje. Daarnaast wordt er ook geassisteerd bij het
boodschappen doen en het ziekenhuisvervoer
Er zijn gemiddeld rond de 40 bewoners in de Tille. Hiervan neemt ongeveer de helft
wisselend deel aan activiteiten en is blij met hetgeen de vrijwilligers bieden.
Voldoende vrijwilligers
Kosten vrijwilligers
€ 250,Gemeenten Welzijn

Doelgroep
Doelstellingen
Aanpak

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet middelen
Financiën
Bijzonderheden

De bewoners van de Tille worden ouder en hebben vaak meerdere beperkingen.
Hierdoor kost het meer moeite om ze te stimuleren om deel te nemen aan
activiteiten

3.5. Verlies.
3.5.1
Naam activiteit
Achtergronden,
problematiek

Doelgroep
Doelstellingen
Aanpak
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Rouw en verlies
Veel mensen hebben in een rouwperiode behoefte aan een luisterend oor en een
steuntje in de rug. Daar waar dat niet voldoende aanwezig is vanuit vrienden en
familiekring kan Humanitas iets betekenen door individuele of groepsbegeleiding aan
te bieden. De rouwbegeleidingsgroep werkt zowel voor de afdeling Groningen, het
Hoogeland als de afdeling Eemsmond.
Mensen die te maken krijgen met verlies, meestal na een overlijden, krijgen
individueel of middels lotgenotencontact ondersteuning.
Mensen weer op weg helpen hun leven op te pakken.
- individueel bezoek
- lotgenotengroepen

Beoogde resultaten en
teleenheden
Kritische succesfactoren
Specificatie inzet middelen

Financiën
Bijzonderheden
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- 1 lotgenotengroep van per keer 5 tot 9 deelnemers
- 15 koppelingen
- 10 vrijwilligers
- de werving van lotgenoten
- personele kosten
- activiteitenkosten
- vrijwilligerskosten
totaal
gemeente Groningen en Humanitas

€ 1.200,€ 200,€ 725,€ 2.125,-

Hoofdstuk 4.
Begrotingen
4.1

financiën begroting 2017

Totaal begroting Humanitas afdeling ’t Hoogeland 2017

Totaal begroting Humanitas afdeling ’t Hoogeland voor 2017
TA

TA

TA

VH

VH

VH

de Marne

Bedum

Eemsmond

De Marne

Eemsmond

Bedum

KA

Winsum

Winsum

225,00 €

TP

winsum

Bedum

TP

ED

Totaal

Eemsmond Bedum

De Marne

Vergaderkosten

€

Org.kosten bestaande uit:

€ 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.140,00 € 1.250,00 € 1.545,00 € 350,00 € 1.500,00 €

250 € 250,00 €

250,00 €

TP

125,00 €

€

125,00

75,00

€

1.300

600,00 € 600,00 € 250,00 € 18.235

reiskosten vrijwilligers
VOG’s telefoon, porti
En kantoorbenodigdhden
Wervingskosten
Uurvergoeding ondersteuning € 2.750,00 € 1.325,00 € 1.325,00 € 1.400,00

€ 1.500,00 €

500,00 € 500,00

€

9.300

€

420

studiekosten en
Standhuur
€

beurzen en

90,00 €

90,00 €

€ 235,00

Zaalhuur

90,00 €

90,00

€

225,00

€

60,00
€ 320,00

vakantiekampen

€ 3.250,00

€

3.250

sinterklaasactie

€ 1.000,00

€

1.000

TOTAAL

€ 8.090,00 € 4.400,00 € 4.165,00 € 4.080,00 € 1.375,00 € 1.730,00 € 4.600,00 € 3.395,00 € 1.100,00 € 1.100,00 € 250,00 € 34.285

*vakantiekampen wordt gedeeltelijk door donaties van Rotaryclubs en het
resterende (hier genoemde) deel van de activiteiten uit eigen (algemene )Humanitasmiddelen
* Eem Doun, wordt door vrijwilligers uit Bedum uitgevoerd. Eventuele materialen betaald de klant zelf. Kosten zijn dan ook minimaal
TA= werkgroep Thuisadministratie
VH= werkgroep Vriendschappelijk Huisbezoek (Bezoekwerk)
KA= kinderactiviteiten(Kindervakantieweken en Sinterklaasactie)
TP= project Taalondersteuning
ED = Project Eem Doun (Gemeente Bedum)
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