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1.Voorwoord.
Het verslag over het jaar 2016 ligt voor u. Wen verslag van onze activiteiten binnen het sociaal domein
en welzijn en zorg van de BMWE-gemeenten.
Bij alle projecten hebben we een groei kunnen waarnemen, zowel ten aanzien van het aantal
deelnemers als vrijwilligers. Deels komt dat voor rekening van het feit dat de gemeente Eemsmond in
het gehele jaar onder ons werkgebied is gaan vallen, maar meer nog aan de behoefte van de inwoners
van ons werkgebied aan aandacht, hulp en begeleiding.
Boven aangehaalde heeft mede tot gevolg gehad dat wij intern bezig zijn geweest met een discussie
over de posities en verantwoordelijkheden van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. De uitkomst is
vastgelegd en gecommuniceerd met betrokkenen. In een bijlage is het organogram opgenomen, zodat
u kennis kunt nemen van de huidige structuur van Humanitas afdeling ’t Hogeland.
Ik ben er trots op voorzitter te zijn van deze afdeling met geweldige enthousiaste vrijwilligers die iedere
dag klaar staan om een mens een steun in de rug te geven! Daarbij hebben ze ook goede samenwerking
met de overheid en diverse semioverheden.
Mocht u vragen hebben over bepaalde projecten zowel inhoudelijk of financieel dan verzoek ik u zich
te richten tot onze secretaris
Luit Havinga, voorzitter

2. De organisatie Humanitas.
Humanitas is landelijke vereniging verdeeld in districten en afdelingen. Humanitas afdeling `t
Hoogeland maakt deel uit van het district Noord en was in 2016 werkzaam in de gemeenten Bedum,
De Marne, Winsum, Eemsmond en Ten Boer.
De gemeente Ten Boer zal na herindeling opgaan in de gemeente Groningen. In goed overleg met
Humanitas afdeling Groningen en met de gemeente Ten Boer is besloten om de werkzaamheden van
Humanitas `t Hoogeland met ingang van 1 januari 2017 over te dragen aan Humanitas afdeling
Groningen. Het hoofdbestuur van Humanitas is akkoord gegaan met de gebiedswijziging. 2016 Was
het laatste jaar dat Humanitas `t Hoogeland werkzaam was in de gemeente Ten Boer.

3. Bij Humanitas werken we volgens vier kernwaarden.
Gelijkwaardigheid.
Eigen regie.

Onze vrijwilligers staan naast de deelnemers, nooit er boven.
Onze vrijwilligers nemen de regie niet over maar helpen mensen zelf de regie
over hun leven weer in eigen hand te nemen.
Verantwoordelijkheid. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.
Vraaggericht.
We staan open voor nieuwe thema`s en spelen in op waar vraag naar is.
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4. Ons doel.
Ons doel is om mensen te helpen die het even niet alleen redden.

5. Organisatie, posities en verantwoordelijkheden.
De organisatie van de afdeling bestaat uit het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers. Het bestuur is
verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de afdeling. Coördinatoren verzorgen de
intake van vrijwilligers en de koppeling van vrijwilligers aan deelnemers. De coördinatoren regelen
vrijwilligersbijeenkomsten. In de bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld, werkafspraken gemaakt
en voorlichting gegeven.
In het voorjaar van 2016 is er onder begeleiding van de consulent van het district een kort intensief
traject gevolgd door bestuur en coördinatoren om de posities en verantwoordelijkheden binnen
Humanitas `t Hoogeland te evalueren en waar nodig te herzien. Het heeft geleid tot een document
waarin de posities en verantwoordelijkheden van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers zijn
vastgelegd. Besloten is om binnen het bestuur over te gaan tot een taakverdeling in portefeuilles.

6. Onze projecten.
Humanitas kent landelijk 700 activiteiten of projecten, verdeeld over zes thema`s: eenzaamheid,
verlies, opvoeden, opgroeien, thuis-administratie en detentie. Afhankelijk van de behoefte en
draagkracht organiseert iedere afdeling activiteiten of projecten die passen binnen de thema`s.
De volgende projecten werden in 2016 door en via onze afdeling `t Hoogeland uitgevoerd:
- Thuisadministratie.
- Vriendschappelijk Huisbezoek, maatjesproject De Tille.
- Sinterklaasactie (speelgoedactie) en Kindervakantieweken .
- Taalproject, voorlezen voor kinderen en volwassenen, inclusief taalcafés.
- “Eem Doun”, klusproject.
- Steun bij rouw, rouwbegeleiding (georganiseerd vanuit het district).
Evenals in 2015 werden er in twee gemeenten Kanskaartenprojecten.

7. Samenstelling bestuur 2016.
Naam.
Luit Havinga
Evie Rienks
Wiebe Zorge
Kasper Blaauw

Functie en portefeuille.
Voorzitter, Vriendschappelijk Huisbezoek ( VH - waarnemend).
Penningmeester, Sinterklaasactie en Kindervakantieweken.
Secretaris.
Klussenproject “Eem Doun” en Communicatie en PR.
Thuis Administratie (TA - waarnemend).
Petra Brandsma
Vriendschappelijk Huisbezoek, De Tille.
Janien Luiten
Taalproject.
Ontwikkelingen 2016: Petra Brandsma is aan het begin van het jaar gestopt als bestuurslid. Janien
Luiten maakt vanaf juni 2016 deel uit van het bestuur.
Er zijn vacatures in het bestuur ontstaan voor Vriendschappelijk Huisbezoek en voor Thuis
Administratie. De vacature Thuis Administratie zal begin 2017 ingevuld worden.
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8. Coördinatoren 2016.
Thuisadministratie
Vriendschappelijk Huisbezoek
Maatjesproject De Tille
Sinterklaasactie, kindervakantieweken.
Taalproject
“Eem Doun”, klussenproject

Frits Krieger, Jan Tuin
Pia Rutgers, Gijs van Raalte, Rex Bol
Rex Bol.
Evie Rienks (waarnemend).
Eliza Gussenhoven, Boukje Tuin
Kasper Blaauw.

Verdeling werkzaamheden.
Humanitas `t Hoogeland was in 2016 werkzaam in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond,
Winsum en Ten Boer. Een groot gebied. De coördinatoren Vriendschappelijk Huisbezoek, Thuis
Administratie en Taal hebben het gebied voor hun werkzaamheden binnen hun project onderling
verdeeld.
Ontwikkelingen.
Bij Vriendschappelijk Huisbezoek heeft coördinator Pia Rutgers versterking gekregen van Gijs van
Raalte en van Rex Bol. Bij het Taalproject heeft Eliza Gussenhoven versterking gekregen van Boukje
Tuin. Rex Bol is contactpersoon van het maatjes project De Tille in Uithuizen geworden.

9.Vrijwillige begeleiders.
Het aantal vrijwilligers fluctueert per jaar door in- en uitstroom. In dit jaarverslag is er voor gekozen
om per project het aantal vrijwilligers te noemen wat aan het eind van het jaar actief was. Het aantal
vrijwilligers wat zich inzet voor Humanitas `t Hoogeland ligt dus in een jaar hoger dan het genoemde
aantal.
Onze vrijwilligers dienen een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Zij volgen een specifiek
gericht scholingsaanbod. Scholing en kennis worden opgedaan via het district Noord en via het
e-learning programma vanuit de landelijke organisatie.
Per project of activiteit komen de vrijwilligers onder leiding van de coördinatoren en van de consulent
van het district meerder keren per jaar bij elkaar om nader kennis met elkaar te maken, ervaringen te
delen, kennis op te doen en af te stemmen.

10. Vergoedingen.
Coördinatoren en vrijwilligers hebben recht op een vergoeding op declaratiebasis voor gemaakte
kosten, waaronder reiskosten

11. 2016 per project.
Thuisadministratie.

Humanitas Thuisadministratie helpt deelnemers financiën en administratie op orde te maken.
Vrijwilligers helpen deelnemers weer op weg. Als dit klaar is kunnen de deelnemers eventueel verder
worden begeleid door “Budget Maatjes”. Dit jaar is de samenwerking tot stand gekomen.
Ruim een derde deel van hulpvragers weet Humanitas `t Hoogeland zelf te vinden. Een vijfde deel is
binnen gekomen via de Kanskaarten actie en het restende deel van de hulpvragen is via iets meer dan
vijfentwintig organisaties aangedragen.
De GKB, de dorpscoach Ten Boer, de stichting MEE, de Stichting Vluchtelingenwerk en de SW&D waren
de grootste verwijzers (tussen de acht en vijftien verwijzingen).
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Deelnemers werden eventueel begeleid naar de Groninger Kredietbank of de Volkskredietbank in
Appingedam.
Ook werd de intake verzorgd voor voedselbank Het Hogeland en de Stichting Urgente Noden (SUN). Er
zijn kinderen aangemeld bij de Stichting Leergeld.
In 2014 begeleidden 35 vrijwilligers 137 deelnemers. Na een forse groei van het aantal deelnemers in
2015 nam het aantal deelnemers in 2016 weer iets af.
In 2015 begeleidden 40 vrijwilligers 255 deelnemers (cliënten).
In 2016 begeleidden 40 vrijwilligers 215 deelnemers. Er waren 128 deelnemers die hulp bij financiën
kregen. Bij de voedselbank ging het om 47 nieuwe aanvragen en 40 herbeoordelingen.
De vrijwilligers kwamen meerder keren bijeen om ervaringen te delen. Daarnaast werd er in maart
aandacht besteed aan het thema “Humanitas en dan” met een lezing van Anke Hoven van
Budgetmaatjes. In oktober was er een voorlichtingsbijeenkomst met Hanneke Prins van de Groninger
Kredietbank.

Vriendschappelijk Huisbezoek, maatjesproject De Tille.

Vriendschappelijk huisbezoek is bedoeld voor mensen die iemand nodig hebben om thuis mee te
praten, om nieuwe mensen te leren kennen of om steun te krijgen bij de verwerking van een
ingrijpende gebeurtenis.
Vriendschappelijk Huisbezoek.
In 2014 begeleidden 20 vrijwilligers 25 deelnemers. In 2015 begeleidden 26 vrijwilligers 32
deelnemers. In 2016 begeleidden 36 vrijwilligers 43 deelnemers. Het aantal vrijwilligers en het aantal
deelnemers wisselde nogal in de loop van het jaar, door in- en uitschrijving.
De oorzaken van de uitschrijving van de deelnemers: verhuizing naar het verpleeghuis, indicatie
begeleid wonen en overlijden.
Opvallend in 2016 was de stijging van het aantal verzoeken om begeleiding van deelnemers met
psychische klachten, aangemeld via professionele instellingen. In sommige gevallen ontbrak de nodige
informatie om in te kunnen gaan op het deelnemersverzoek. Als vrijwilligersorganisatie is het ook niet
mogelijk om in de plaats te treden van de behoefte aan professionele begeleiding. Het heeft er toe
geleid dat een aantal deelnemersvragen is afgewezen
Maatjesproject “De Tille”.
Het maatjesproject “De Tille” is gekoppeld aan “De Tille”, een beschermde woonvorm in Uithuizen. De
woonvorm “De Tille” valt onder Lentis, maar de vrijwilligers van het maatjesproject vallen onder
Humanitas `t Hoogeland. Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 10. Zij zijn niet meegerekend in
het deelnemersaantal Vriendschappelijk Huisbezoek.
Er werden vier vrijwilligersbijeenkomsten gehouden met als thema`s: kennismaking en uitwisseling;
communicatie: werken aan dialoog; omdenken en in een bijeenkomst werd informatie verstrekt over
de werkwijze bij Humanitas.
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Sinterklaasactie (speelgoedactie) en Kindervakantieweken.

Humanitas regelt via de Sinterklaasactie (speelgoedactie) voor elk kind een cadeautje als de ouders
het “niet breed hebben”. Iets meer dan veertig kinderen konden hierdoor met Sint een presentje
ontvangen.
Als een vakantie er voor een gezin voorlopig niet in zit, biedt Humanitas voor kinderen van 6 tot 12
jaar de mogelijkheid er een weekje tussen uit te gaan. 7 Kinderen namen deel aan de
kindervakantieweken.
Kindervakantieweken zomer 2016.
In 2015 namen vijf kinderen deel aan de kindervakantieweken. In 2016 hebben 7 kinderen
deelgenomen.
Aanmeldingen kwamen dit jaar van ouders en begeleiders van kinderen die voorgaand jaar ook mee
zijn geweest, via de MJD en via het project Taalondersteuning.
Wanneer ouders en of verzorgers zelf niet in het bezit zijn van een auto en het vervoer niet kunnen
regelen, dan wordt dat vanuit de afdeling geregeld. De kinderen zijn naar een Kampeerboerderij in
Appelscha geweest.
De kosten voor deelname aan een vakantieweek waren € 240,00 per kind. De ouder en of begeleider
betaalt naar draagkracht.
Dankzij de vrijwilligers die op huisbezoek gingen en de vrijwillige rijder die voor het vervoer zorgde,
hebben de kinderen ook weer in de zomer van 2016 van een onbezorgde vakantieweek kunnen
genieten.
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 als Maatschappelijke werk, de voedselbank,
vrijwilligers van de projectgroep Thuisadministratie en Taalondersteuning.
Op 5 december zijn 46 kinderen blij gemaakt met een cadeautje van de Sint in Gemeente Eemsmond,
De Marne, Winsum en Bedum.
De vrijwilligers hebben aan de hand van de opgave van de ouders, in de weken voor Sinterklaas de
cadeautjes gekocht en vervolgens thuis bezorgd bij de gezinnen.
Ook in het jaar 2016 heeft een vrijwilliger de Sinterklaasactie gecoördineerd en met behulp van
vrijwilligers van het Taalproject, de cadeautjes gekocht en bij de kinderen bezorgd.
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Taalproject, taalondersteuning voor kinderen en volwassenenthuis of in een taalcafés.

Vrijwilligers helpen kinderen en volwassenen thuis bij het leren van de Nederlandse taal.
Ze geven hulp bij een inburgeringscursus of opleiding en oefenen het spreken. Met kinderen worden
taalspelletjes gedaan en ze worden voorgelezen.
In 2015 zijn er in Bedum en Winsum taalcafés opgestart. In Winsum onder verantwoordelijkheid van
Humanitas `t Hoogeland. In Bedum in samenwerking met de Stichting Welzijn Bedum. De taalcafés
staan open voor iedereen, maar worden vooral bezocht door gezinnen en volwassen die nieuw in
Nederland zijn. In 2016 is het verzoek vanuit Bedum gehonoreerd om een vrouwentaalcafé te starten.
Het Taalproject had aanvankelijk één coördinator. In Bedum meldde zich een tweede coördinator, die
de gemeente Bedum als werkgebied kreeg.
In 2016 werd de voorbereiding getroffen voor de oprichting van het Taalhuis in Uithuizen. Onze
afdeling participeerde in de voorbereiding.
In september 2015 leek het aantal nieuwkomers enorm te gaan stijgen, maar in de praktijk viel dat in
de afdeling `t Hoogeland mee, waardoor het in 2016 mogelijk was aan de vraag om ondersteuning te
kunnen voldoen.
In ons hele werkgebied begeleidden iets meer dan 55 vrijwilligers (taalcoaches) ongeveer 65
deelnemers.
Taalondersteuning voor kinderen en volwassenen thuis of op school.
In totaal kregen 35 volwassenen en 19 kinderen thuis taalbegeleiding. 4 Kinderen kregen begeleiding
op school. De begeleiding werd verzorgd door 36 vrijwilligers.
De Taalcafés.
Het Taalcafé in Winsum is eerst uitgebreid van één naar twee middagen, maar later weer
teruggebracht tot één, omdat het aantal deelnemers te weinig was. Dit kwam voornamelijk doordat
de vaste bezoekers van die middag een vrijwilligersbaan hadden gevonden. Deze beslissing is in goed
overleg met Vluchtelingewerk Noord-Nederland genomen. De Stichting Vluchtelingenwerk heeft ook
zelf taalcoaches aangenomen, waardoor ook de behoefte aan een tweede café afnam. Het aantal
bezoekers varieerde van drie tot acht personen. Er waren acht vrijwilligers beschikbaar voor
begeleiding.
In Bedum bleek behoefte aan apart taalcafé voor vrouwen. Deze is in oktober opgestart naast het
bestaande gemengde taalcafé. Het vrouwentaalcafé kreeg zes tot acht bezoekers per keer. Bij het
gemende taalcafé waren er zes tot tien bezoekers per keer. Ieder taalcafé werd begeleid door zes
vrijwilligers.
Het bezoekersaantal in Bedum was constant met wisselende deelnemers, veroorzaakt door wisselende
schooltijden, werktijden, verhuizingen en nieuwe statushouders. Na het bezoek aan het Taalcafé kwam
regelmatig de vraag naar begeleiding van een taalcoach, waar dan aan voldaan kon worden.

Er wordt met de deelnemers in de Taalcafés alleen Nederlands gesproken; heel soms wordt iets in het
Engels uitgelegd. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over Nederlandse gewoonten en sociale omgang,
belevenissen van de deelnemers, er worden artikeltjes uit kranten besproken (waaronder lokale
krantjes) en worden taalspelletjes gedaan. Het accent ligt op spreekvaardigheid en op het verminderen
van de angst om contacten met Nederlanders aan te gaan.
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Alle vrijwilligers kwamen gezamenlijk één keer bijeen, er waren drie bijeenkomsten voor de
vrijwilligers van de taalcafés en één bijeenkomst voor de vrijwilligers die kinderen begeleiden.
De vrijwilligers volgden diverse cursussen georganiseerd door Humanitas afdeling Groningen en door
Het Begint met Taal. Ook konden de vrijwilligers de e-learning van Humanitas en van Het Begint met
Taal volgen, evenals van Het Begint met Taal de Webinars. Eén keer werd een eigen scholing
georganiseerd.
De coördinatoren van de Taalcafés maken deel uit van een breed netwerk. Er werden contacten gelegd
en onderhouden met vluchtelingewerk, kerken, bibliotheken, onderwijsinstellingen,
welzijnsorganisaties en overheidsinstanties.

“Eem doun”, klusproject.

Het klusproject biedt hulp bij kleine klussen die mensen zelf niet uit kunnen voeren. Het project is klein
van opzet en richtte zich in eerste instantie vooral op Bedum. In 2016 zijn er ook aanvragen
binnengekomen vanuit de andere gemeenten. Omdat er in andere Hoogeland gemeenten al
klussenprojecten lopen is besloten om voornamelijk alleen in Bedum actief te zijn.
4 Vrijwilligers hielpen 6 deelnemers.

Steun bij rouw, rouwbegeleiding (georganiseerd vanuit het district).

Rouwverwerking kost veel energie en soms kunnen mensen er helemaal doorheen zitten. Een
vrijwilliger, vaak een lotgenoot, bezoekt de deelnemer thuis. Herkenning, erkenning en steun kunnen
helpen het bij het verwerkingsproces.
De rouwgroep Groningen had in 2105 vier vrijwilligers uit het `t Hoogeland en twee aanvragen voor
begeleiding.
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Kanskaartenproject.

Mensen die er wel voor in aanmerking komen, maken vaak geen gebruik van
(inkomens)ondersteunende maatregelen. Samen met andere organisaties heeft Humanitas `t
Hoogeland daarom het initiatief genomen om mensen er op te wijzen van welke regelingen ze gebruik
kunnen maken. In vier gemeenten wordt het Kanskaartenproject per gemeente eenmalig in een buurt
opgezet met de bedoeling dat andere organisaties het project eventueel een vervolg geven.
In 2015 is het project met succes uitgevoerd in de gemeenten Winsum en Bedum. In Bedum heeft het
project navolging gekregen voor jongeren.
In 2016 is het project uitgevoerd in de gemeenten Eemsmond in Uithuizen en in De Marne in Weheden Hoorn. Gemeenten, lokale organisaties en welzijns- en jongerenorganisaties namen deel.
Vrijwilligers brachten de kanskaarten rond. Opgeteld in beide dorpen haalden veertig vrijwilligers de
formulieren die bij de Kanskaarten hoorden huis aan huis bij zevenhonderdvijftig adressen op.
Op zo`n vijftig formulieren werden ongeveer honderdveertig vragen aangekruist. Collectiever
zorgverzekering, minimaregelingen, kwijtschelding gemeentelijke en waterschapslasten, huur en
zorgtoeslag en kortingen en of teruggave van inkomstenbelasting scoorden hoog. In iets mindere mate
waren er vragen over tegemoetkomingen mantelzorg, bijdragen voor kosten voor deelname aan sport
en cultuur voor kinderen en voedsel en kledinghulp. Veel vragen werden in combinatie gesteld.
Bijna 80% van de vragen werd afgedaan door vrijwilligers van Humanitas `t Hoogeland.

12. PR en Communicatie.

Humanitas `t Hoogeland wil binnen haar doelstellingen en mogelijkheden graag mensen helpen. Om
de hulp te kunnen bieden is er een voortdurende behoefte aan vrijwilligers. Diverse mogelijkheden
zijn benut om de aandacht te vestigen op de activiteiten van de afdeling. Er zijn gesprekken gevoerd
met diverse organisatie. Er is zes keer voorlichting gegeven. De voorlichting vond plaats binnen de
eigen organisatie, bij mantelorganisaties, een verzoamelstee en op verzoek bij een lokale politieke
partij. Op drie markten waren we met een stand aanwezig en we toonden onze activiteiten bij
“Reuring in de tent” op het Werkplein in Winsum. Ook de Kanskaartenacties leverden behoorlijk wat
publiciteit op.
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13. Samenwerking.
Humanitas `t Hoogeland werkt samen met gemeenten, met gemeentelijk diensten en met
diverse professionele en vrijwilligersorganisaties in haar werkgebied.

14. Financiën
De totale kosten in 2016 bedroegen € 31.951,50.
Door de efficiënte werkwijze van onze vrijwilligers zijn de kosten in 2016 niet gestegen ten opzichte
van het jaar 2015.
Wel neemt de druk op onze organisatie toe door de toenemende vraag.
De vraag naar met name: Thuisadministratie, Taalondersteuning en Vriendschappelijk huisbezoek laat
in 2016 een sterke stijging zien.
In 2016 hebben wij voor Thuisadministratie en Vriendschappelijk huisbezoek subsidie ontvangen van
de gemeenten. (BMWE en Ten Boer) Overige baten komen uit de contributies van de leden.
Voor de kind-acties “Kindervakantieweken en Sinterklaasactie” hebben wij een beroep kunnen doen
op het Charityfonds.
Het jaar 2016 is uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van € 3.934,11.
Dit bedrag is gereserveerd om de continuïteit van de afdeling ’t Hoogeland te waarborgen
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De uitvoering van alle activiteiten kwam ook dit jaar weer tot stand door de steun van leden,
gemeenten, fondsen en vooral door de geweldige inzet van onze vrijwilligers.

15. Financieel jaaroverzicht.
Humanitas afdeling 't Hoogeland
Publiciteit- Ondersteuning Administratie

Vrijwilligers

en werving Deskundigheid automatsisering kosten

Expl.lopend Totale
boekjaar

Baten

Resultaat

kosten

bevordering
2016

2016

2016

Kindervakantieweken
Speelgoed actie

2016

2016

1.765,00

1.765,00

1.765,00

665,75

665,75

869,00

Voorlees/taal project

275,89

348,06

136,45

3.846,37

Thuisadministratie

300,36

2.037,31

1.157,65

9.083,10

Kanskaarten

470,49

Vriendschappelijk huisbezoek

136,82

500,00

4.585,00

-21,77

21.207,00

1.978,58

753,92

1.224,41

1.225,00

0,59

3.824,33

4.461,15

4.563,00

101,85

-

Rouw begeleiding "Hoogeland

-

-

Structureel
2.885,37

203,25

4.606,77

-

1.183,56

2016

19.228,42

6.650,00

Eem'n Doun

Totaal afdeling 't Hoogeland

2016

19.938,47

6.650,00

31.951,50

1.671,61

1.671,61

35.885,61

3.934,11
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