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Bestuur

Voorwoord
In 2016 bleef het bestuur voor het eerst sinds jaren ongewijzigd. Blijkbaar was deze personele
continuïteit een goede voorwaarde voor drastische inhoudelijke veranderingen. Al jaren werden zeven
activiteiten aangeboden aan de deelnemers van Humanitas in Smallingerland en Opsterland. Drie van
deze activiteiten liepen om uiteenlopende redenen niet meer goed.
De activiteit “steun bij verlies” kreeg telkens minder deelnemers en vrijwilligers. Waarschijnlijk is het
verminderen van het taboe op sterven de reden dat aan deze activiteit van Humanitas minder belang
gehecht werd. Bij de “maatjes”, ooit overgenomen van MEE, was er een ander probleem. Ondanks
een intensieve werving slaagden de coördinatoren er niet in nieuwe vrijwilligers te vinden. Hierdoor
liepen de wachtlijsten telkens verder op en moest er te vaak nee verkocht worden. Ook bij de andere
maatjesprojecten in het noorden van ons land deed zich dit probleem voor. Tot slot lukte het bij de
“bezoekgroep” maar niet om nieuwe coördinatoren te vinden. Bovendien lukte het niet om contacten
over te dragen. Kwamen onze vrijwilligers bij een deelnemer op bezoek, dan bleven ze dit contact ook
vele jaren houden. De mogelijkheden voor en noodzaak van overdracht van de contacten, het
stimuleren van de zelfhulp, werden door de bestaande vrijwilliger minder belangrijk gevonden dan de
“trouw” aan de deelnemers.
De overige activiteiten, thuisadministratie, taalstimulering, eetcafé het Druifje, kindervakantieweken en
de Sinterklaasactie, groeiden of liepen naar tevredenheid. Vandaar dat de activiteiten die minder goed
liepen werden ondergebracht in de nieuwe activiteit “even iemand helpen”.
In een aantal opzichten onderscheid deze activiteit zich van de werkwijze van de voorlopers:
 Het is een vraag gestuurde werkwijze. Niet de vraag of de hulpvraag binnen een aangeboden
activiteit valt is bepalend, maar de vraag of er een goed toegeruste vrijwilliger beschikbaar is.
 De werkwijze is gericht op zelfhulp. Humanitas blijft niet jaren steun verlenen. Na verloop van tijd
moet de deelnemer het weer zelf kunnen of moet er een ander steunpunt gevonden worden. We
helpen dan wel bij de verdere doorverwijzing.
 Er mag geen sprake zijn van verpleging of verzorging. Ook al zou de vrijwilliger over professionele
competenties beschikken, dan nog mogen de grenzen van het vrijwilligerswerk niet overschreden
worden.
Het slagen van deze activiteit heeft voor het bestuur in de komende jaren een zeer hoge prioriteit. We
wensen de nieuwe coördinatoren en vrijwilligers alle succes bij dit in vele opzichten grensverleggende
project.
Februari 2017
Jan Frieswijk, voorzitter
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Jaarverslag van het secretariaat
Samenstelling bestuur op 31 december 2016

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Consulent

Jan Frieswijk
Janette Haverkamp
Rob Postma
Adriënne de Wit
Frank van den Broek
Johan Spek
Ineke Bekkering

Beetsterzwaag
Drachten
Drachten
Beetsterzwaag
Drachten
Opeinde

Begin 2016 heeft de heer Verbeek afscheid genomen van het bestuur en zijn taak als
secretaris. Janette Haverkamp heeft hem in maart opgevolgd.
Het bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd.
In september heeft het bestuur een Heidag gehouden, waarin we aan de hand van een
aantal scenario’s hebben gekeken wanneer hulp van Humanitas wel en/of niet geboden was.
Deze scenario’s hadden vooral te maken met de oprichting en invulling van het nieuwe
project: “Even iemand helpen”.
In het verslagjaar zijn twee nieuwsbrieven voor vrijwilligers en leden verschenen, geschreven
door onze voorzitter Jan Frieswijk.
Organisatie van de afdeling
Er is dit jaar veel tijd en energie gestoken in de samenvoeging van een aantal kleinere
projecten naar 1 project met een eigen identiteit en werkwijze: “Even iemand helpen”. Voorts
is het Werkplan 2017 opgesteld. De documenten zijn in de vergaderingen van het bestuur
met de coördinatoren vastgesteld. Deze coördinatoren-overleggen zijn 2016 2x
georganiseerd. Gedurende 2016 is er bovendien een wisseling geweest in de consulenten.
De komende periode zullen we indien nodig een beroep kunnen doen op Ineke Bekkering
vanuit Humanitas Noord.
Waar was het bestuur?
Bestuurslid Frank van den Broek bezocht de Districtsraad van het District Noord en diverse
bijeenkomsten omtrent de landelijke afwikkeling van een aantal bestuurlijke en financiële
items, al dan niet samen met de penningmeester.
De penningmeester bezocht het penningmeesteroverleg van het District Noord.
De voorzitter en de secretaris proberen door middel van participatie in diverse
opstartactiviteiten aan te sluiten bij een eventueel project Homestart binnen ons werkgebied.
Hierin is op dit moment nam geen echte duidelijkheid.
De bestuursleden Johan Spek en Adriënne de Wit hebben met veel enthousiasme hun
energie gestoken in de oprichting van het project “Even iemand helpen”.

4

Bestuur

De voorzitter en Johan Spek participeerden in discussiebijeenkomsten die vooraf gingen aan
het schrijven van een nieuwe nota vrijwilligersbeleid in de gemeente Smallingerland. In het
verlengde hiervan sprak de voorzitter in bij een vergadering van de raadscommissie
hierover. Johan Spek neemt deel aan een kerngroep die de vrijwilligersnota handen en
voeten wil geven in de praktijk.
Adriënne de Wit en Egbert Poortenga vertegenwoordigen Humanitas in een tweetal
werkgroepebn die tot afstemming van vrijwilligersbeleid in Gorredijk willen komen. Het zijn
respectievelijk de werkgroepen eenzaamheid en armoede.

Kerstpakketjes
Op november werden traditioneel de bedankjes aan de vrijwilligers uitgedeeld. Deze keer is
er gekozen voor een blok fairtrade chocolade met een waardebon van de Wereldwinkel. Een
gezellige afsluiting van het jaar vond plaats in de Holdert. Deze bijeenkomst werd
gesponsord door de Joop Kroos Stichting.

Contacten en giften
De leden hebben weer met een extra bijdrage de Kindervakantieweken ondersteund.
Van Inner Wheel Drachten en Stichting Caritas werden weer bijdragen ontvangen voor de
Kindervakantieweken en de Sinterklaasactie. De dames van Inner Wheel hebben ook weer
geholpen bij het rondbrengen van de cadeautjes van de Sinterklaasactie.
Van de Rabobank zijn ook giften ontvangen doordat medewerkers een gift mochten geven
aan een zelf gekozen goed doel.
De A. Bijlenga Stichting gaf een financiële bijdrage aan het project taalstimulering.
Werkgroepen
Via de website van Humanitas, telefonisch, e-mail en via Talent, centrum voor vrijwillige inzet
in Smallingerland en de digitale Vrijwilligerscentrale in Opsterland hebben zich weer
potentiële vrijwilligers aangemeld. In september hebben we bovendien een grote huis-aanhuiskrant ontworpen, die ook de nodige nieuwe vrijwilligers heeft aangebracht.
Aantal vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bedroeg per 31 december 2016: 117
Dank voor de inzet
Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme en alle trouwe leden voor
hun financiële steun, zonder wie en zonder welke het vrijwilligerswerk niet mogelijk zou zijn.
Janette Haverkamp
Secretaris
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Jaarverslag 2016 van de penningmeester
2016 was financieel gezien een gunstig jaar. De uitgaven waren fors maar gelukkig konden
voor dit jaar extra inkomsten worden verkregen van diverse fondsen die dat niet eerder
hebben gedaan. Ook van de gemeente Smallingerland en Opsterland is dit jaar een extra
subsidie ontvangen. We konden zo het jaar 2016 afsluiten met een positief saldo.
De hogere uitgaven worden onder andere veroorzaakt door de plannen voor de nieuwe
activiteit ‘even iemand helpen’. Voor dat doel is een huis aan huis krant gemaakt. Van die
gelegenheid is gebruik gemaakt om ook de andere activiteiten voor het voetlicht te brengen.
Daarnaast is de gehele folderlijn vernieuwd. Daarvoor zijn ook kosten voor het afdrukken
gemaakt.
De kosten voor vrijwilligers zijn ook dit jaar weer gestegen. Daar wordt steeds vaker een
beroep op gedaan. Gelukkig zijn die er voldoende zodat er geen wachtlijsten zijn.
Voor de komende jaren blijft extra inspanning nodig voor inkomsten van onze afdeling.
Steeds vaker krijgen we signalen dat vooral grote organisaties, bijvoorbeeld het
Charityfonds, besluit dat de bijdrage aan Humanitas lager wordt of zelfs helemaal stopt. Het
is dus belangrijk dat zoveel mogelijk, ook incidentele, bijdragen worden ontvangen zodat de
werkzaamheden ook in de komende jaren met dezelfde inzet en kwaliteit kunnen worden
voortgezet.
In 2016 zijn we er in geslaagd wat geld over te houden. Daarmee is een kleine buffer voor
2017 gecreëerd. We vertrouwen erop dat we ook in 2017 weer voldoende middelen
beschikbaar hebben om het jaar zonder tekorten af te sluiten.
Een volledig overzicht van alle opbrengsten en kosten volgt hierna.
Rob Postma, penningmeester
31 januari 2017
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Humanitas Smallingerland/Opsterland
Financiële rapportage afdelingen 2016
project

inkomsten

Kampeerweken
Speelgoedactie
Taalstimulering
Thuisadministratie
Eetcafé
Bezoekwerk
Maatjes
Rouwbegeleiding
Bestuur
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.150
1.285
2.500
7.000
3.650
1.150
1.490
1.000
4.500
29.725

Kosten
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Verschil
7.200
1.295
2.525
7.000
3.625
1.160
1.485
920
2.700
27.910

101%
101%
101%
100%
99%
101%
100%
92%
60%
94%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-50
-10
-25
25
-10
5
80
1.800
1.815

de inkomsten zijn afkomstig van;
Subsidies Gemeenten
Subsidies Fondsorganisaties
Subsidies particulieren/instanties
Opbrengst Postcodeloterij
Contributie leden
Rente opbrengsten
Giften, donaties en schenkingen
Bijdragen deelnemers
Bijdragen intern (Charity fonds)
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.640
3.500
2.000
135
3.150
290
3.540
3.270
2.200
29.725

de kosten zijn gemaakt voor;
Porti en vrachtkosten
Telefoonkosten
Drukwerk, papier en enveloppen
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Vrijwilligerskosten
Werving en slectie vrijwilligers
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers
Overige kosten
Activiteiten - voeding
Activiteiten - Materieel en overige
Kosten bijdrage afdeling (vak weken)
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

125
225
1.810
245
885
3.675
140
7.835
180
3.875
1.965
6.950
27.910
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Even voorstellen: Consulente Humanitas

Ineke Bekkering
Graag stel ik mij als nieuwe consulent even voor: Mijn naam is Ineke Bekkering en ik werk
sinds april 2016 bij Humanitas. Eerder was ik werkzaam als coördinator vrijwilligers bij de
Hartstichting en ik heb daarvoor 22 jaar gewerkt als maatschappelijk werker. Maar nu werk ik
met ontzettend veel plezier bij Humanitas. Ik vind het een prachtige organisatie, omdat ik
houd van mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen, die omzien
naar elkaar en die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Mensen die wat
willen betekenen voor hun naaste. Respect, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn voor mij
belangrijke waarden en die vind ik terug bij Humanitas. Wie weet, tot ziens!
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Kindervakantieweken
Zomer 2016 hebben 33 kinderen deelgenomen aan de kindervakantieweken. Aanmeldingen
kwamen dit jaar van het speciaal onderwijs, ouders/begeleiders van kinderen, die voorgaand
jaar ook mee zijn geweest. Ook weten ze ons te vinden via de website van de afdeling.
Wanneer ouders/verzorgers zelf niet in het bezit zijn van een auto en kunnen het vervoer niet
regelen, wordt dat vanuit de afdeling gedaan. Dit jaar zijn 11 kinderen door vrijwilligers
gebracht naar de kampeer accommodatie.
Waar zijn de kinderen naar toe geweest:
Er is 1 kind van 5/6 jaar naar Roden geweest. Naar de Boscamping in Appelscha zijn 8
kinderen in de leeftijd van 7/8 jaar en 4 kinderen van 10/11 jaar geweest.
Naar de Harmsdobbe in Bakkeveen zijn 8 kinderen van 9/10 jaar en 9 kinderen van 11/12
jaar geweest. 3 kinderen mochten naar het Zomerkamp in Appelscha. Dit zijn de speciale
kampen voor kinderen met een indicatie van Adhd/Pddnos. De groepjes bestaan uit 3
kinderen met 1 leiding.
De kosten voor deelname aan een vakantieweek zijn €240,00 per kind.
De minimum kosten bedragen € 30,00 voor ouders met een klein inkomen.
Dit is mede mogelijk dankzij giften van onze leden, en enkele stichtingen uit Friesland.
Met dank aan de vrijwilligers, die op huisbezoek gingen en de vrijwillige rijders, die dit mede
mogelijk hebben gemaakt dat de kinderen ook weer in de zomer van 2015 van een
onbezorgde vakantieweek hebben kunnen genieten.
In 2017 gaan we van 5 naar 4 kampweken. De aanmeldingsleeftijd gaat naar vanaf 6 jaar.
Dit was altijd vanaf 5 jaar. Door het beëindigen van enkele geldstromen zijn we genoodzaakt
om de ouderbijdrage te verhogen.

Enkele kengetallen:







5 vrijwilligers, vrouwen, leeftijd tussen 48- 69 jaar
Uren: 6 uur per vrijwilliger
2 Coördinatoren: 40 uur per jaar.
Deelname: totaal 33 kinderen.
6 kinderen uit de gem. Opsterland en 27 uit Smallingerland.
1 vrijwilliger woont in Opsterland, 4 in Smallingerland

Er zijn geen specifieke scholing of bijeenkomsten georganiseerd. Wel is er regelmatig
overleg met coördinatoren en vrijwilligers voor de intakegesprekken bij de gezinnen.

Loek Dijkstra
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Speelgoedactie
Het is niet voor ieder kind weggelegd dat de Sint langs komt met een presentje. Daarom
helpt Humanitas de Sint graag een handje mee voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Aanmeldingen hiervoor komen binnen via organisaties zoals de voedselbanken,
Reik, (thuisbegeleiding bij gezinnen met een beperking), gebiedsteams, speciaal onderwijs,
en vrijwilligers van de thuisadministratie en de werkgroep taalstimulering.
Op 5 december zijn 161 kinderen verblijd met een cadeautje van de Goede Sint.
Stichting Present en Humanitas hebben ook dit jaar weer samengewerkt, ook om eventueel
te voorkomen dat de Sint niet 2x bij hetzelfde gezin op de stoep staat. Met deze
samenwerking proberen we wel meerdere gezinnen te bereiken. Totaal zijn er ruim 400
kinderen verrast.
Op een maandagavond in november, hebben 4 vrijwilligers met hulp van de mensen van het
Speelgoedparadijs aan de Houtlaan in Drachten de cadeautjes uitgezocht en ingepakt.
Via de landelijke actie “Pepernoot” hebben wij als afdeling 19 prachtige cadeaus ontvangen.
De voedselbanken Smallingerland en Opsterland hebben de pakjes meegegevenbij de
voedselpakketten. De dames van de serviceclub ” Innerwheel Drachten” hebben op 5
december de resterende pakjes thuis bezorgd bij de gezinnen.
Veel dank aan:
 De dames van de Innerwheel voor de bezorging in Smallingerland en Opsterland.
 Marlies, Bonnie en Lies, die de pakjes hebben uitgezocht in het kinderparadijs.
 De mensen van het Speelgoedparadijs op de Houtlaan in Drachten voor het inpakken
en de cadeau-ideeën.
Enkele kengetallen:
 5 vrouwelijke vrijwilligers.
 Aantal uren vrijwilligers per jaar: 3
 Cliënten in 2016: 161 kinderen.
 Aantallen: Opsterland 52 kinderen, Smallingerland 109 kinderen
 2 coördinatoren, uren per jaar: 20

Loek Dijkstra.
.
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Taalstimulering
In 2016 is Fardau Wijbenga, als drijvende kracht achter het taalstimuleringsproject, een ruime tijd
afwezig geweest in verband met ziekte. Jan Frieswijk heeft de taken van Fardau in deze periode
waargenomen.
Werkzaamheden in 2016
In 2016 is de vrijwilligersgroep 3 keer in vergadering bij elkaar geweest. Vast agenda onderdeel was
het uitwisselen van praktijkervaringen van de vrijwilligers. Jan Frieswijk heeft de vergaderingen
voorgezeten. Na de zomer heeft Fardau haar taken weer langzaam overgenomen, vanaf november
2016 is Sabine Mulder gestart als mede-coördinator.
Afgelopen jaar is er een geleidelijke doorstroom geweest qua vrijwilligers en deelnemers. In
onderstaande tabel is te zien dat er een groei doorgemaakt is op het gebied van kinderen en
vrijwilligers. Van het aantal kinderen komen er in 2016 3 gezinnen uit Opsterland en 26 gezinnen uit
Smallingerland.
Overzicht van vrijwilligers en kinderen december 2016
Jaartal

Vrijwilligers

2009
2010
2011
2012

18
19
21
31

Kinderen
(gezinnen)
11
20
20
31

2013
2014
2015
2016

31
27
19
23

36
36
25
29

Netwerk
Wegens ziekte van Fardau heeft het netwerken op een lager niveau gezeten. Aan het einde van 2016
zijn beide coördinatoren aangeschoven bij de netwerkbijeenkomst Geletterdheid.
Afsluiting
Ter afsluiting van het voorleesseizoen hebben we de kinderen, de ouders en de vrijwilligers dit jaar
weer uitgenodigd voor een prachtige en succesvolle middag in de Naturij.
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Plannen voor 2017:
-

-

In samenwerking met het bondgenootschap voor geletterdheid in Fryslan activiteiten plannen en
deze op elkaar afstemmen
Contacten met de welzijnsorganisaties in Smallingerland/Opsterland en de bibliotheek intensiveren
Het taalstimuleringsproject onder de aandacht brengen van de scholen en peuterspeelzalen in
beide gemeenten
Mogelijk een samenwerking starten met consultatiebureaus – bijvoorbeeld voorlezen in de
wachtkamer tijdens de nationale voorleesdagen
Bestaande contacten aanhalen en nieuwe contacten zoeken om gezinnen te bereiken (zodat het
aantal koppelingen in stand blijft en er geen overschot van vrijwilligers is)
o Daarmee samenhangend gaan we een plan maken om ook autochtone gezinnen/kinderen
met taalmoeilijkheden (leerstoornissen) te bereiken
Gastsprekers uitnodigen (na navraag waar vrijwilligers behoefte aan hebben)
Scholing: bijvoorbeeld ‘interculturele communicatie’. Voor een deel van de vrijwilligers zal dit een
opfriscursus zijn en voor een deel van de vrijwilligers nieuw.
Scholing zo organiseren dat het, indien mogelijk, in Drachten plaats kan vinden, omdat daar animo
voor lijkt te zijn.

Verdeling naar leeftijd vrijwilligers

20-30 jaar
Aantal
%

30-50 jaar

50 jaar
en
ouder

3

4

16

13%

17%

70%
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Eetcafé Het Druifje
Doel
Sinds 1993 bestaat eetcafé “Het Druifje” in Drachten. Het doel is om mensen met een licht
verstandelijke beperking boven de 18 jaar met elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt door
hen in een gezellige sfeer met elkaar te laten eten.

Verhuizing en nieuwe inrichting.
In de eerste helft van 2016 kregen wij bij toeval te horen dat de activiteiten in het Talantgebouw aan het Moleneind NZ 56 zouden worden afgebouwd. Zo ook de faciliteiten voor het
Eetcafé. Wij kregen vervolgens het aanbod om onze activiteiten over te brengen naar de
overkant in het voormalige Arbeidsbureau, Moleneind ZZ 69B. Alle activiteiten van Wil in
Drachten werden hierin samengebracht. Wil is een onderdeel van de Zorggroep Alliade
welke in de provincie Friesland diverse activiteiten ontplooit en ondersteunt t.a.v. kwetsbare
mensen. In Drachten voor mensen met een verstandelijke beperking.
Als motief voor de verhuizing werd ook genoemd dat het om mensen van dezelfde doelgroep
ging, zodat de activiteiten van het Eetcafé hier goed bij aansloten. In september hebben een
aantal vrijwilligers de inventaris en voorraad verhuisd van de oude naar de nieuwe locatie.
Het was wel nodig om nieuwe kasten aan te schaffen, welke met financiële ondersteuning
van Humanitas kon worden gerealiseerd.

Organisatie van de avond.
Het seizoen van het eetcafé loopt van half september tot eind mei in het daaropvolgend jaar.
In deze periode zijn de bezoekers gemiddeld 1 keer per veertien dagen op vrijdag vanaf
18.00 uur van harte welkom.
Zij worden ontvangen met een kop koffie of thee en omstreeks 18.30 uur gaan ze aan tafel.
Dan wordt er een driegangenmenu geserveerd. Na afloop kan er nog koffie of thee
gedronken worden. Tijdens de avond wordt er heel wat afgepraat.
Het Eetcafé maakt gebruik van de keuken en kantine in het gebouw van Wil aan het
Moleneind. Daarnaast heeft het Eetcafé de beschikking over eigen kookgerei, serviesgoed
en bestek. Per kookavond zijn er vanaf 16.00 uur 8 vrijwilligers actief. Vijf bereiden de
maaltijd voor en drie dekken de tafels, maken de ruimte gezellig en ontvangen de bezoekers.
In noodgevallen kunnen we op ‘Van Smaak’ terugvallen.

Begin van het nieuwe seizoen 2016/2017
De eerste avond is samen met de Lions begonnen met een barbecue.
Eén keer in de 2 jaar wordt met een aparte activiteit een avond door hen meegewerkt en
gesponseerd.
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Vrijwilligers
In 2016/2017 waren er 22 vrijwilligers actief.
Halverwege het jaar hebben er twee afscheid genomen maar er zijn er ook weer
twee bijgekomen. Met de vrijwilligers is er twee keer een bijeenkomst geweest om de
organisatie voor de kookavonden door te spreken. Daarnaast is er de nodigde
informatie uitgewisseld over het wel en wee van ons eetcafé.
Twee vrijwilligers vormen samen de commissie lief en leed en brengen zo nodig een
bezoekje tijdens ziekte. In december is een van de vrijwilligsters na een ernstige
ziekte overleden.
De werving van vrijwilligers gebeurt meestal spontaan. Enkele werden doorgestuurd
via Talent. Hierbij bleek dat Talent niet goed op de hoogte was van de functie-eisen.
Ook via de site van Humanitas meldt zich een enkele keer een vrijwilliger aan.
Met iedere nieuwe vrijwilliger wordt na 3 keer op proef meegedraaid te hebben,
gevraagd hoe het beviel. Daarnaast is het een screening om te zien of de nieuw
aankomende vrijwilliger past in de groep van vrijwilligers. Daarnaast is ook bekeken
hoe de omgang met de mensen van de doelgroep was. Als het negatief is, wordt dit
ook verteld en wordt afscheid van elkaar genomen.
In maart krijgen de vrijwilligers een etentje aangeboden als dank voor hun inzet.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers. Het heeft 4 keer vergaderd.
Zij bereidt de bijeenkomsten voor en beheert de financiën.

Contacten
Het Eetcafé onderhoudt contact met de afdeling Smallingerland-Opsterland van
Humanitas. Een bestuurslid van laatstgenoemde is contactpersoon voor het Eetcafé.
De coördinator van het Eetcafé is betrokken bij het jaarlijkse overleg van Humanitas.
De secretaris heeft ook overleg met de kalender die jaarlijks wordt uitgebracht door
Pypskoft met een overzicht van alle activiteiten voor mensen met een licht
verstandelijke beperking.

Cijfers
Op 31-12-2016 waren er 23 vrijwilligers bij het eetcafé actief, te weten 19 vrouwen en
4 mannen. Er staan 37 bezoekers op de lijst, waarvan er 30 bezoekers regelmatig
komen en de overige zo nu en dan.
Er zijn in totaal 16 avonden georganiseerd

Januari 2017

Nel en Gert van Dam
Secretariaat Eetcafé “Het Druifje
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Actief ouder worden

Bezoekgroep / Stand-by
Doel van de Bezoekgroep en Stand-By :
Het doel van de Bezoekgroep was op bezoek gaan bij mensen die aan huis gebonden zijn,
weinig of geen sociale contacten hebben, chronisch ziek zijn of graag hun verhaal kwijt willen
aan een buitenstaander voor zolang de vraag duurde. Doel van Stand-by was het
vervangen/ontlasten van de mantelzorger voor maximaal 1 á 1 ½ uur per keer ook voor
zolang de vraag er was.
Al langer was duidelijk dat de bezoeken van de vrijwilligers van de Bezoekgroep/ Stand-By
geen tijdelijk karakter hadden: eenmaal een ‘juiste klik’ dan bleef de vrijwilliger deze cliënt
bezoeken/ ondersteunen ‘bis zum ende‘. De ondersteuning was vooral gericht op
gezelschap/ gesprekken/ wandelen/ afleiding/ mantelzorgvervanging (2x). Minder gericht op
zelfredzaamheid/ eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. De bezoeken varieerden van 1
x per week tot 1x per 2 á 3 maanden.

Visie en de genomen stappen van het bestuur in 2016
Naar aanleiding van bovenstaande/ de uitgangspunten van Humanitas/ de duur en de inhoud
van de ondersteuning met daarbij de veranderende hulpvragen vond het bestuur redenen
genoeg om eens serieus te gaan kijken naar het functioneren van de huidige Bezoekgroep/
Stand-By en de mogelijkheid van een hele nieuwe opzet van de Bezoekgroep/Stand-By. Dit
gebeurde begin 2016 en resulteerde in de volgende stappen:


In april 2016 werd besloten om definitief te stoppen met de bestaande
Bezoekgroep/Stand-By en om 3 werkgroepen (Bezoekgroep/Stand-By, Maatjes en
Verliesgroep) samen te voegen tot één hele nieuwe werkgroep (zie de Website van
Humanitas Smallingerland/Opsterland en de huis-aan-huiskrant november 2016)



In juni/juli 2016 gaf de coördinator a.i. van de Bezoekgroep/Stand-By te kennen niet
verder te willen in deze functie. Er werd toen besloten om geen nieuwe hulpvragen
en geen nieuwe vrijwilligers voor de Bezoekgroep ‘oude stijl’ meer aan te nemen en
om de bestaande bezoeken op dezelfde wijze te laten voortbestaan. Ook werd
besloten om helemaal te stoppen met mantelzorgvervanging.

Reacties van de vrijwilligers
Vanaf februari zijn de vrijwilligers via de mail op de hoogte gehouden van de gedachten en
de plannen van het bestuur en zijn de vrijwilligers gevraagd om mee te denken. Op deze
mails kwamen nauwelijks tot geen reacties. Ook niet zozeer op de lunch bijeenkomst in mei (
wel al enkele kanttekeningen bij de nieuwe plannen)maar des te meer op de bijeenkomst die
gehouden werd in november:





Mensen zijn tevreden en wij ook/ Waarom iets veranderen dat goed loopt
Wij werken vanuit ons hart
Eenmaal eenzaam altijd eenzaam. Je kan niet zomaar ophouden
Kortdurende hulpverlening werkt niet. Kijk maar om je heen.
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Duidelijk was dat de vrijwilligers van de Bezoekgroep/ Stand-By zich zeer betrokken voelden bij hun
cliënten en ook bij de gang van zaken zoals die al jaren was.
Op de bijeenkomst in november werd met de vrijwilligers afgesproken dat er ‘gewoon zoals altijd’
doorgegaan kon worden met de cliënten die ze bezochten. De vrijwilligers die geen cliënt meer
hadden konden zich aanmelden voor de nieuwe werkgroep:‘ Even iemand helpen’
Aantal vrijwilligers
In de loop van 2016 hebben 9 vrijwilligers afscheid genomen van Humanitas om verschillende
redenen:


Cliënt(en) overleden/ leeftijd/ minder tijd/ liever in groepsverband ‘werken’/ een enkele
vrijwilliger was het niet eens met de veranderende weg die de Bezoekgroep ging inslaan.

Aan het eind van het jaar zijn er nog 7 vrijwilligers die ‘op de oude voet’ doorgaan in 2017 met het
bezoeken van hun vaste cliënten.
Drie vrijwilligers hebben zich aangemeld voor de nieuwe werkgroep ‘Even iemand helpen’.

Adrienne de Wit
Dec 2016

16

Meedoen in de maatschappij

Project Thuisadministratie
2016: 179 deelnemers (79 afgesloten en 100 nog in begeleiding)
Dit jaar zijn 52 deelnemers weer zelfredzaam, 5 deelnemers zijn doorverwezen naar andere
instanties, 9 deelnemers zijn afgemeld door houding of gedrag, 2 deelnemers overleden, 11
overige redenen.
start
HRS
DEELNEMERS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

nog in begeleiding
1/1

42

48

58

76

90

78

55

75

88

85

aangemeld/intakes

52

39

55

92

84

81

129

125

112

104

doorverw./niet in
behandeling

8

5

8

3

5

8

16

10

8

10

TOTAAL
BEGELEID

86

82

105

165

169

151

168

190

192

179

afgesloten

38

24

29

75

91

96

93

102

110

79

nog in begeleiding
31/12

48

58

76

90

78

55

75

88

82

100



Start jaarrapportage vanuit HRS, 3 deelnemers zijn in HRS begin januari 2016
afgesloten en in de handmatige administratie van Tineke van der Woude in 2015 al
afgesloten.

Aanmeldingen per gemeente
2013

2014

2015

2016

Smallingerland

100

86

81

50

Opsterland

29

39

31

54

Aanmeldingen:
Door de veranderingen en een vacature bij het PING Loket van de gemeente
Smallingerland zijn het aantal meldingen gedaald. Eind vorig jaar hebben we kennis gemaakt
met de heer Alwin Dijkstra opvolger van Sjouke Meekma PING Loket. We verwachten dat de
aanmeldingen hierdoor weer zullen toenemen.. De aanmeldingen via de gemeente
Opsterland zijn flink toegenomen doordat zij een consulent (Marjo Huisman) met
specialisme Schuldhulpverlening in het gebiedsteam hebben aangenomen.
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Aantal vrijwilligers is gelijk gebleven!
Op 1 januari 2016 zijn we gestart met 37 vrijwilligers. Gedurende het jaar zijn er 7 vrijwilligers
gestopt en hebben we daarentegen weer 7 nieuwe vrijwilligers kunnen aannemen. Het
totaalaantal vrijwilligers aan het eind van 2016 stond hiermee weer op 37.

VRIJWILLIGERS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23

24

26

29

31

30

33

30

34

37

nieuwe vrijwilligers

7

7

5

8

3

10

7

10

10

7

vertrokken

6

4

2

6

4

7

10

6

9

7

24

26

29

31

30

33

30

34

35

37

1-jan

31-dec

Scholing 2016

Aantal
vrijwilligers

E-learning

3

Aan de slag bij de thuisadministratie

5

Onderwerpen
Bijeenkomsten

22 februari

25

uitwisseling
praktijkervaringen

13 april

21

scholing HRS en uitleg
Linda Foundation

19 september

18

Marjo Huisman Opsteland +
Petra Koppe KBN

9 november

22

Alwin Dijkstra Ping Loket
Smallingerland

Activiteiten:
Conform de traditie, zijn we ook het jaar 2016 weer begonnen met een gezellige bijeenkomst
met een buffet met bijbehorende drankjes in de buurtzaal van de Brede School De Drait.
De 4 bijeenkomsten met de vrijwilligers, 2 in het voorjaar en 2 in het najaar van 2016 zijn
zeer bevorderlijk voor de onderlinge contacten, en worden door het merendeel van de
vrijwilligers regelmatig bezocht (gemiddeld door 22 vrijwilligers)
Egbert Poortenga en Hilbrand Koopmans | Coördinatoren TA Groep
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Rouw en verlies
Werkgroep Steun bij verlies
In het jaar 2016 zijn grote verandering geweest in de werkgroep “Steun bij Verlies”.
Medio mei hebben drie vrijwilligers te kennen gegeven te willen stoppen met hun activiteiten.
Dit betekent dat de werkgroep nu nog bestaat uit twee mensen inclusief de coördinator van
de werkgroep.
Een vrijwilliger uit de gemeente Opsterland en de coördinator uit de gemeente
Smallingerland.~In totaal zijn in 2016 vier bijeenkomsten geweest, waarvan een het afscheid
van de drie vrijwilligers betreft.
Op dit moment (november 2016) worden nog twee deelnemers begeleid door een
vrijwilliger, een uit Opsterland en de ander uit Tytsjerkstradiel.
Hans Himmelreich
Coördinator van de werkgroep.

Eenzaamheid en isolement
Werkgroep maatjes
In 2016 zijn er geen nieuwe activiteiten meer geweest voor deze werkgroep. De 6
vrijwilligers bezochten hun vaster deelnemer. Nieuwe vrijwilligers kwamen er niet, ondanks
geregeld pogingen hiervoor te werven.
Aan het einde van het jaar werd duidelijk dat de activiteiten van deze werkgroep opgaan in
de nieuwe werkgroep ‘even iemand helpen’. Een vrijwilliger gaat mee naar deze activiteit.
Vijf vrijwilligers blijven het contact met ‘hun’ vaste deelnemer voortzetten.

Janke Hiemstra / Jos Bergen (coördinatoren).
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Bestuur afdeling Smallingerland/Opsterland per maart 2016

Voorzitter

Dhr.Jan Frieswijk
Vlaslaan 83
9244 BZ Beetsterzwaag
0512-382703

Secretaris

Mw. Jannette Haverkamp
Morra 173
9204 KV Drachten
0512-840677

Penningmeester

Dhr. Rob Postma
Greuns 7
9204 GH Drachten
0512-540485

Algemeen bestuurslid

Mw. Adriënne de Wit
It Merkelân 37
9244 CW Beetsterzwaag
0512-471209

Algemeen bestuurslid

Dhr. Frank van den Broek
Rietpol 1
9207 ED Drachten
0512-539090

Algemeen bestuurslid

Dhr. Johan Spek
Dokter Siebingasingel 55
9218 PV Opeinde
0512-372904

Contactgegevens afdeling Smallingerland-Opsterland
Adres

Morra 173
9204 KV Drachten

Telefoon

06 15437098

Mailadres

smallingerland-opsterland@humanitas.nl

Website
opsterland

http://www.humanitas.nl/afdelingen/smallingerland-

Consulent District Noord

Mw. Ineke Bekkering
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