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Voorwoord
De activiteiten van Humanitas Lansingerland zijn op hoofdlijnen opgenomen in dit jaarverslag. Per
activiteit is over het jaar 2020 een verslag in de vorm van een factsheet weergegeven. Afsluitend is
een financieel overzicht opgenomen. Meer actuele informatie over onze activiteiten vindt u op onze
website: www.humanitas.nl/lansingerland.
Het jaar 2020 stond als gevolg van Covid-19 in het teken van zware beperkende maatregelen voor de
uitvoering van onze activiteiten. Door de inzet van onze toegewijde vrijwilligers en hun betrokkenheid
bij onze deelnemers hebben wij ondanks deze maatregelen toch onze medemens tot steun en hulp
kunnen zijn. Meer dan andere jaren is er zelfstandigheid gevraagd bij het begeleiden van een
deelnemer. Onze coördinatoren hebben feeling kunnen houden met de vrijwilligers door op een
andere wijze aandacht te geven en daarmee energie. Er is echter ook een aantal vrijwilligers gestopt
en het werven van nieuwe vrijwilligers was gegeven alle beperkingen voor persoonlijk en sociaal
contact erg lastig.
In 2020 vierden we het 75-jarig bestaan van Humanitas. Dat gebeurde met publiciteit, traktaties aan 75jarigen en waardebonnen voor vrijwilligers. Ook in 2020 hielpen we, ondanks de moeilijke
omstandigheden, weer meer mensen grip op hun leven te krijgen. Dat waren er ruim 380. De
verwachting is dat het aantal mensen met een hulpvraag na de Covid-19-periode sterk gaat toenemen.
Voor Humanitas Lansingerland waren in 2020 meer dan 180 vrijwilligers actief, waarvan een groot
aantal meer dan één deelnemer ondersteunde.
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in 2020 was het tot stand komen van een overeenkomst met de
gemeente Lansingerland voor een nieuwe activiteit: Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers
(MBN). Met ingang van 2021 begeleiden wij met deze activiteit alle nieuwkomers in de eerste twee
jaar vanaf de eerste dag dat zij aankomen in Lansingerland. Door deze nieuwe ontwikkeling is de
activiteit Tandem Nieuwkomers eind 2020 beëindigd en worden de lopende trajecten in 2021
afgerond.
Met Thuisadministratie hebben we ook in 2020 weer een groot aantal deelnemers met financiële en
administratieve problemen op de rit mogen helpen. Ondanks alle maatregelen rond Covid-19 zijn de
vrijwilligers de deelnemers blijven ondersteunen, vaak op een alternatieve en meer digitale manier.
De groei van het aantal aanmeldingen die we de afgelopen jaren hebben gezien stagneerde. Per
saldo is het aantal vrijwilligers iets teruggelopen door zorg rondom het virus of verhuizing. Toch zijn er
ook vrijwilligers die zich juist nu hebben aangemeld, omdat zij iets willen betekenen voor mensen die
het in deze tijd zwaar hebben.
Get a Grip, een nieuwe activiteit, is medio 2020 van start gegaan. Deze activiteit is gericht op
ondersteuning voor jongeren bij vragen over geld en schulden. Jongeren krijgen te maken met
geldzaken en dat is niet altijd even gemakkelijk. Vrijwilligers helpen hen overzicht te krijgen over
inkomsten, uitgaven en eventuele schulden.
Humanitas Lansingerland werkte ook in 2020 nauw samen met Kwadraad, SchuldHulpMaatje en de
gemeente Lansingerland, onder andere in de pilot “Geldzaken en opgroeien”.
Home-Start (0 tot en met 6 jaar) en Home-Start+ (7 tot en met 17 jaar) hebben in 2020 weer veel
gezinnen kunnen ondersteunen om de regie weer in eigen handen te krijgen op momenten dat het
even minder ging. Covid-19 heeft geen negatieve invloed laten zien op het aantal aanmeldingen. De
vrijwilligers hebben op allerlei wijzen het contact met hun gezinnen kunnen onderhouden. De viering
van 10 jaar Home-Start in Lansingerland is door de beperkende maatregelen uitgesteld naar 2021.
Tandem Maatjes is gericht op jeugd, volwassenen en ouderen die eenzaamheid ervaren of in een
sociaal isolement zitten. Ondanks alle beperkingen in verband met Covid-19 is door de vrijwilligers
volop naar mogelijkheden gezocht om de deelnemers te blijven ondersteunen. Buiten spelen,
wandelen, fietsen en sporten was bij vele koppels favoriet het afgelopen jaar. Ook online of via chat,
app en telefoon is er veel bijgepraat tussen deelnemers en vrijwilligers uit alle doelgroepen in deze
toch wel zeer lastige coronaperiode.

Daarnaast is op verzoek van de gemeente een coördinator Eenzaamheid gestart, die alle vraag naar
en aanbod van activiteiten op het gebied van eenzaamheid en sociaal isolement in Lansingerland
coördineert.
De groei in activiteiten, vrijwilligers
en professionele begeleiding door
beroepskrachten betekent dat de
taken van het bestuur zijn gegroeid
en er vacatures zijn voor
versterking. Ook wordt gezocht naar
opvolging van bestuursleden door
het aflopen van zittingstermijnen dit
en volgend jaar.
Humanitas Lansingerland was, is en
blijft voor de lokale gemeenschap
van belang. Het bestuur is de
vrijwilligers, beroepskrachten en de
instanties die in 2020 bijdragen
leverden aan onze activiteiten veel
dank verschuldigd.
Bas van Ginneken
Voorzitter
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Home-Start Lansingerland
Jaaroverzicht 2020

“Als ik eerder was
gewezen op HomeStart, dan was heel
veel andere hulp niet
nodig geweest!”
(moeder, zoontje van
1 jaar, getrouwd)
Wat we doen
Home-Start ondersteunt (aanstaande) ouders, met minimaal 1 kind
tussen de 0 en 7 jaar, bij alledaagse problemen en lichte
opvoedproblematiek, wanneer ouders dit niet met het eigen netwerk
en vaardigheden kunnen oplossen.
Doel is altijd het zelfvertrouwen van ouders vergroten, vaardigheden
versterken en sociale relaties verstevigen. Zo kunnen ouders na
Home-Start zelf de problemen aanpakken. Of zijn problemen
opgelost waardoor zwaardere, en dus duurdere hulp voorkomen is.
Getrainde vrijwilligers bezoeken wekelijks, voor de duur van
maximaal 24 maanden, ‘hun’ gezin.
Voorbeelden van hulpvragen:
 Praktische hulp/advies bij het naar buiten gaan met kind(eren)
 Onzekerheid bij jonge ouders
 Opbouwen van netwerk en in contact komen met andere ouders
 Driftbuien bij peuters/kleuters en hoe hiermee om te gaan
 Leren/versterken van de Nederlandse taal en opvoedgewoonten
 Voorbereiden op de komst van een baby en praktische hulp en
tips in de eerste maanden

Hoe wij werken
 Tijd en aandacht (luisterend oor)
 Vraaggericht (wat wil de ouder
zelf?)
 Positief: wat goed gaat, staat
centraal
 Vertrouwen en
gelijkwaardigheid, de vrijwilliger
staat náást de ouder
De methodiek van Home-Start is
effectief en is opgenomen in de
Databank Effectieve Jeugdinterventies
van het Nederlands Jeugdinstituut.

“Ik vind het
echt bijzonder
dat iemand
haar vrije tijd
en aandacht
zomaar aan mij
wil geven
zonder er iets
voor terug te
willen!”
(moeder, 2
kleine kinderen
van 2 en 3)

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor
mensen die samen met
een vrijwilliger op eigen
kracht iets willen
veranderen aan hun
situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
19.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer
dan 74.000 deelnemers.
Wij werken binnen zes
thema’s: Eenzaamheid,
Verlies, Opvoeden,
Opgroeien, Detentie en
Thuisadministratie.

Wat hebben we gedaan in 2020
Home-Start
Prestatieafspraken
Deelnemende gezinnen
Koppelingen
Kinderen
Vrijwilligers

Aantal
25-30
34
33
55
42

Toelichting
1 gezin nog op de wachtlijst, 2
gezinnen niet gestart na
kennismaking
Vrijwilligers: samen met HomeStart Plus

Onze belangrijkste activiteiten in 2020
 Het samenvoegen van Home-Start en Home-Start Plus in de
externe communicatie.
 De coördinatoren volgden een training ‘Opvoedparty’: een
methode om ouders met elkaar in contact te brengen
 Home-Start blijven uitvoeren met de uitdagingen van de
coronamaatregelen; trainingen, intervisie en bijeenkomsten
omgezet naar online bijeenkomsten
 Extra aandacht voor alle vrijwilligers en gezinnen in de vorm van
persoonlijke, handgeschreven kaartjes met bloemzaadjes tijdens
de eerste lockdown.
 Sintcadeaus voor gezinnen met een laag inkomen i.s.m. Fonds
Kinderhulp
 Sintcadeaus voor gezinnen i.s.m. kerkelijke gemeente Het Baken
 Kerstattenties voor gezinnen kunnen geven i.s.m. firma Koppert.
 Interview Hart van Lansingerland in het kader van ‘De Week van
de Opvoeding’ in oktober 2020
 Artikelen in De Heraut en Hart van Lansingerland, en op social
media, meerdere keren per jaar om Home-Start onder de
aandacht te brengen.
 3 basistrainingen voor aspirant-vrijwilligers voor zowel HomeStart als Home-Start Plus
 13 keer intervisie voor vrijwilligers
 Participeren in Samen Lansingerland

Netwerkpartners
We werken nauw samen met het gehele netwerk van (jeugd)zorg en
(jeugd)gezondheidszorg in Lansingerland en nemen deel aan
overleggen binnen dit netwerk. Ook het nieuwe Schoolformaat is een
prettige samenwerkingspartner gebleken. Steeds meer organisaties
weten ons te vinden.

Plannen voor 2021
Naast de reguliere activiteiten die worden gepland ligt de focus voor
2021 tevens op:
 Viering 10 jaar Home-Start in Lansingerland
 Een methode uitwerken om ouders op een laagdrempelige
manier met elkaar in contact te brengen, voortbordurend op de
gevolgde training ‘Opvoedparty’.
 Meer focus op preventie en verwijzers meer wijzen op de
kernactiviteit van Home-Start: laagdrempelig, preventieve
ondersteuning met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid van de
ouder.
 Onderzoeken of en hoe we de steeds complexere aanmeldingen
van gezinnen kunnen blijven ondersteunen met de inzet van
Home-Start vrijwilligers.

Audit
Een visitatiecommissie heeft ons
in november 2020 getoetst op
kwaliteit. Een dergelijke audit
vindt elke drie jaar plaats. Er
wordt getoetst op vorm en duur
van ondersteuning, cijfers,
rapportage, de scholing van
vrijwilligers en coördinatoren en
we gaan in gesprek over trends
die we signaleren en knelpunten.
Home-Start Lansingerland heeft
deze audit glansrijk gehaald en
mag dus officieel en met trots de
naam Home-Start blijven
uitdragen.

“Ik voel me veilig als vrijwilligster
bij Home-Start door de sfeer die
de coördinatoren weten uit te
dragen.” (vrijwilligster, 3 jaar actief
bij Home-Start)

Home-Start Plus Lansingerland
Jaaroverzicht 2020

“Als de vrijwilligster even
met de jongste kinderen
speelt, kan ik de oudste
wat meer aandacht
geven.” (moeder van 3
kinderen)

Wat we doen
Home-Start Plus ondersteunt gezinnen met lichte problematiek,
waarbij ouders het tijdelijk zelf niet kunnen oplossen. Er is minimaal 1
kind in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar.
Doel is altijd preventie van grotere problematiek, op basis van
wekelijks bezoek bij het gezin thuis door een getrainde vrijwilliger.
Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van ouders verstevigd,
vaardigheden vergroot en waar nodig het netwerk verbreed, zodat
ouders zelf de problemen het hoofd kunnen bieden.
Veel van de hulpvragen gaan over het veranderen van de relatie
tussen ouder en kind op deze leeftijd en hoe daarmee om te gaan.

Hoe wij werken





Vraaggericht (wat heeft de ouder nodig)
Tijd en aandacht (luisterend oor)
Positief: wat goed gaat, staat centraal
Vertrouwen en gelijkwaardigheid, de vrijwilliger staat náást de
ouder

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor
mensen die samen met
een vrijwilliger op eigen
kracht iets willen
veranderen aan hun
situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
19.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan
74.000 deelnemers. Wij
werken binnen zes
thema’s: Eenzaamheid,
Verlies, Opvoeden,
Opgroeien, Detentie en
Thuisadministratie.

“Ik vind de omgang met mijn 14-jarige
dochter heel moeilijk. Dat was vroeger
niet. Ze neemt niets meer van mij aan. De
vrijwilligster luistert naar mijn verhaal en
dat geeft nieuwe inzichten.”
(alleenstaande moeder van 2 kinderen).

Wat we hebben gedaan in 2020
Home-Start Plus
Prestatieafspraken
Deelnemende gezinnen
Koppelingen
Aantal kinderen in de gezinnen
Vrijwilligers

Aantal
20
19
17
49
42

Toelichting
4 gezinnen dec.2019 op de
wachtlijst
Vrijwilligers: dezelfde poule
als Home-Start
De 15 deelnemende gezinnen
hadden samen 47 kinderen.

Onze belangrijkste activiteiten in 2020
 Het samenvoegen van Home-Start en Home-Start Plus in de
externe communicatie.
 De coördinatoren volgden een training ‘Opvoedparty’: een
methode om ouders met elkaar in contact te brengen
 Home-Start Plus blijven uitvoeren met de uitdagingen van de
coronamaatregelen; trainingen, intervisie en bijeenkomsten
omgezet naar online bijeenkomsten
 Extra aandacht voor alle vrijwilligers en gezinnen in de vorm
van persoonlijke, handgeschreven kaartjes met
bloemzaadjes tijdens de eerste lockdown.
 Sintcadeaus voor gezinnen met een laag inkomen i.s.m.
Fonds Kinderhulp
 Sintcadeaus voor gezinnen i.s.m. kerkelijke gemeente Het
Baken
 Kerstattenties voor gezinnen kunnen geven i.s.m. firma
Koppert.
 Interview Hart van Lansingerland in het kader van ‘Week van
de Opvoeding’ in oktober 2020
 Artikelen in De Heraut en Hart van Lansingerland, en op
social media, meerdere keren per jaar om Home-Start Plus
onder de aandacht te brengen.
 3 basistrainingen voor aspirant-vrijwilligers voor zowel HomeStart als Home-Start Plus
 13 keer intervisie voor vrijwilligers
 Participeren in Samen Lansingerland

Netwerkpartners
We werken nauw samen met het gehele netwerk van (jeugd)zorg en
(jeugd)gezondheidszorg in Lansingerland en nemen deel aan
overleggen binnen dit netwerk. Ook het nieuwe Schoolformaat is een
prettige samenwerkingspartner gebleken. Steeds meer organisaties
weten ons te vinden.

Plannen voor 2021
Naast de reguliere activiteiten die worden gepland ligt de focus voor
2021 tevens op:
 Viering 10 jaar Home-Start in Lansingerland
 Een methode uitwerken om ouders op een laagdrempelige
manier met elkaar in contact te brengen, voortbordurend op
de gevolgde training ‘Opvoedparty’.
 Meer focus op preventie en verwijzers meer wijzen op de
kernactiviteit van Home-Start: laagdrempelig, preventieve
ondersteuning met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid van
de ouder.
 Onderzoeken of en hoe we de steeds complexere
aanmeldingen van gezinnen kunnen blijven ondersteunen
met de inzet van Home-Start vrijwilligers.

Audit
Een visitatiecommissie heeft
ons in november 2020
getoetst op kwaliteit. Een
dergelijke audit vindt elke
drie jaar plaats. Er wordt
getoetst op vorm en duur van
ondersteuning, cijfers,
rapportage, de scholing van
vrijwilligers en coördinatoren
en gaan we in gesprek over
trends die we signaleren en
knelpunten. Home-Start
Lansingerland heeft deze
audit glansrijk gehaald en
mag dus officieel en met trots
de naam Home-Start blijven
uitdragen.

“Ik leer van de vrijwilligster
dat ik meer in gesprek moet
gaan met mijn puber, in
plaats van de regels te
bepalen zoals ik deed toen
hij jong was.” (moeder van 1
kind)

Thuisadministratie
Humanitas Lansingerland
Jaaroverzicht 2020

“Mijn partner deed de
administratie altijd, ik
wist helemaal niet hoe
dat moest. De
vrijwilliger van
Humanitas
Thuisadministratie
heeft mij geleerd hoe
ik het zelf allemaal
kan.”

Wat we doen
Thuisadministratie helpt mensen om weer greep te krijgen op hun
administratie en financiën. De ondersteuning is laagdrempelig en
vraaggestuurd. Het doel is de deelnemer te ondersteunen bij het bereiken
van zelfstandigheid in het beheer van de financiële huishouding.
Vrijwilligers ondersteunen de deelnemers bij het op orde brengen van de
administratie, het opstellen van een budgetplan, het optimaal gebruik
maken van de rechten op financiële ondersteuning en het in kaart brengen
van de schulden.
Hoe wij werken
Bij de deelnemer wordt na de aanmelding of doorverwijzing telefonisch
een pre-intake afgenomen. Daarna komt de coördinator bij de deelnemer
thuis voor een kennismaking. Zo kan een inschatting worden gemaakt
welke vrijwilliger goed zou passen bij de deelnemer en de
ondersteuningsvragen. Na koppeling van de vrijwilliger en de deelnemer
kan het ondersteuningstraject gestart worden.
Tijdens dit traject is de coördinator back-up voor zowel de vrijwilliger als de
deelnemer.

OVER HUMANITAS
Humanitas is er voor
mensen die samen met
een vrijwilliger op eigen
kracht iets willen
veranderen aan hun
situatie.
Jaarlijks bieden onze ruim
19.000 goed geschoolde
vrijwilligers hulp aan meer
dan 74.000 deelnemers.
Wij werken binnen zes
thema’s: Eenzaamheid,
Verlies, Opvoeden,
Opgroeien, Detentie en
Thuisadministratie.

“Er moest iets gebeuren, dankzij
de ondersteuning van de vrijwilliger
van Humanitas Thuisadministratie
durfde ik mijn post open te maken
en afspraken te maken met de
schuldeisers.”

Get a Grip
In september 2020 zijn we van start gegaan met een nieuwe activiteit van Humanitas Lansingerland: Get a
Grip. De vrijwilligers van Get a Grip helpen jongeren tussen de 16 en 24 jaar met het inzichtelijk maken van
hun inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Doel van het programma is dat de jongere zijn of haar
geldzaken helemaal op orde krijgt en zelfstandig financiële verantwoordelijkheid kan dragen.

Wat hebben we gedaan in 2020
Thuisadministratie

Vrijwilligers

Begin 2020
Nieuw
Afgesloten
Eind 2020
Totaal in 2020

36
7
10
33
43

Aanmeldingen
deelnemers
54
24
40
38
78

Onze belangrijkste activiteiten in 2020
 De pilot Geldzaken en Opgroeien is van start
gegaan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die
ouders hebben met financiële problemen 80%
meer kans hebben later ook in de schulden te
komen. Om te voorkomen dat deze kinderen
later in de problemen komen, gaan Kwadraad
Maatschappelijk Werk, SchuldHulpMaatje en
Humanitas een groep kinderen preventief
begeleiden. Dit doen zij in opdracht van de
gemeente Lansingerland.
 Jaarlijks worden de vrijwilligers in het zonnetje
gezet om ze te bedanken voor hun inzet. In
2020 is daar nog extra aandacht aan besteed
in verband met het 75-jarig bestaan van
Humanitas.

Toelichting
Sinds de maatregelen die vanaf 15 maart 2020
genomen zijn in verband met het coronavirus, is het
aantal aanmeldingen teruggelopen in vergelijking met
2019. Er konden tijdens de eerste lockdown geen
afspraken bij de deelnemers thuis worden gemaakt,
terwijl de één op één begeleiding juist de kracht is van
Humanitas Thuisadministratie. Toch hebben onze
vrijwilligers in 2020 78 deelnemers kunnen
ondersteunen bij hun hulpvragen.
 Iedere zes weken zijn er intervisiesessies voor
de vrijwilligers. Er is tijd en ruimte om
ervaringen te delen en informatie uit te
wisselen. Deze zijn in 2020 aangepast naar
wat mogelijk was.
 Periodiek wordt de nieuwsbrief met op
Thuisadministratie Lansingerland toegespitste
informatie verspreid.
 Vier maal per jaar zijn
verdiepingsbijeenkomsten gepland met
onderwerpen die aansluiten op de
aandachtsgebieden van Humanitas
Thuisadministratie.
 Om de kwaliteit van de ondersteuning van
onze vrijwilligers te vergroten, zijn de
vrijwilligers getraind door het Nibud.

Netwerkpartners
Voor Thuisadministratie is een goed netwerk van
groot belang. Met 3B Wonen, Welzijn
Lansingerland, Kwadraad Maatschappelijk Werk,
Rabobank, Mee Rotterdam, de gemeente
Lansingerland en SchuldHulpMaatje is de
afgelopen jaren een goede samenwerking tot
stand gekomen. Deze is in 2020 alleen maar
versterkt.
Samen met andere betrokken organisaties heeft
Thuisadministratie een bijdrage geleverd aan het
beleidsplan van de gemeente ter verbetering van
de schuldhulpverlening in Lansingerland.
Humanitas Lansingerland is onderdeel van Samen
Lansingerland, het loket waar inwoners van
Lansingerland terecht kunnen met hun hulpvragen.

Plannen voor 2021
Uiteraard blijven we de reguliere activiteiten voor de vrijwilligers aanbieden. Daarnaast verwachten we in
2021 een stijging van het aantal aanmeldingen van deelnemers bij Humanitas Thuisadministratie. Door de
coronacrisis zullen meer inwoners van Lansingerland in de problemen zijn gekomen. In 2021 zal onze focus
dan ook liggen op het zo vroeg mogelijk bereiken van deze inwoners. Om de kwaliteit van de ondersteuning
van onze vrijwilligers te vergroten, staat ook voor 2021 een training van het Nibud gepland.

Tandem Humanitas Lansingerland
Jaaroverzicht 2020

“Het geeft mij veel
voldoening als ik een
ander kan helpen”.
“Corona heeft de
creatieve inzet van onze
vrijwilligers uitgedaagd
en dat heeft zijn
vruchten afgeworpen”.

Wat we doen
Humanitas Tandem is er voor iedereen in de gemeente
Lansingerland die zich eenzaam voelt, ongeacht levensverhaal of
leefomstandigheden. Humanitas Tandem is vriendschappelijk,
laagdrempelig en biedt ondersteunend contact, bedoeld om sociaal
isolement te voorkomen of te doorbreken, het sociale netwerk uit te
breiden, waardoor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid
toeneemt, om zo weer actief te kunnen deelnemen aan de
samenleving. Het contact is er voor alle leeftijden, van jong tot oud.

Hoe wij werken
Vrijwilliger en deelnemer spreken gemiddeld één keer per week af.
Een goed gesprek, wandelen, tuinieren, hardlopen, een bezoek aan
een museum of gezellig een kopje koffie op een terras; het kan van
alles zijn, net waar de deelnemer behoefte aan heeft. De deelnemer
heeft de regie. We werken vraaggericht en luisteren naar de behoefte
van de deelnemer. Deze laatste zit voorop op de Tandem en de
vrijwilliger trapt ondersteunend mee. Ongeveer één jaar ondersteunt
de vrijwilliger de deelnemer om deze weer plezier en zelfvertrouwen
te geven. Zo kan de deelnemer zelf nieuwe contacten leggen. De
vrijwilliger heeft geen kant-en-klare oplossingen, maar kan de
deelnemer wel op weg helpen. Vrijwilligers krijgen een
introductietraining en worden gedurende het traject begeleid door
een beroepskracht middels persoonlijke gesprekken, training en
intervisie.

“Misschien denk je dat jij geen
speciaal talent hebt, omdat
het voor jezelf zo gewoon voelt. Niet
voor iedereen is dit zo gewoon. Zet
daarom jouw talent in bij
Humanitas Tandem Maatjes”.

HUMANITAS WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je
eigen leven
• Verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en
voor een ander
• Vraaggericht werken:
kijken wat er leeft bij de
deelnemer en de
activiteiten daarop
aanpassen

Wat hebben we gedaan in 2020
Tandem
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Totaal

Deelnemers
61
55
62
178 *

Vrijwilligers
41
51
54
146

Koppelingen
67
56
57
180

Toelichting
* Het totaal aantal
vrijwilligers ligt lager; omdat
sommige vrijwilligers in
meerdere doelgroepen
gekoppeld zijn, worden ze
dubbel geteld.

Onze belangrijkste activiteiten in 2020
 Nieuwjaarsreceptie voor
vrijwilligers en externen in Boerderij
Het Lansingerland
 Vanwege corona en het niet
doorgaan van sommige activiteiten
is er veel geïnvesteerd in het
onderhouden van het contact met
onze vrijwilligers en deelnemers,
onder andere door telefonische
evaluatiegesprekken en het
versturen van een digitale
nieuwsflits
 Gelukkig konden de meeste
bezoeken van de vrijwilligers aan
de deelnemers wel doorgaan
tijdens de pandemie, soms zijn
deze fysieke bezoeken echter
omgezet naar telefonische of
online gesprekken
 Samen met andere organisaties
opzetten van Loket Samen
Lansingerland
 Actie Pepernoot: kinderen werden
verrast door Sinterklaas met een
zak vol cadeaus
 Speelgoedmarkt voor gratis
speelgoed voor kinderen die dit
goed kunnen gebruiken

 Intervisiebijeenkomsten en trainingen nieuwe
vrijwilligers (online tijdens corona)
 Speculaaspoppen zijn uitgedeeld als aardigheidje
aan deelnemers die dat wel konden gebruiken
 Vrijwilligers zijn in de maand december verrast met
een Bol.com bon, een Bakker Ammerlaan bon voor
een kerststol en een boodschappentas met inhoud
van de Hoogvliet supermarkt

Netwerkpartners
 Toegangspartners: Gemeente Lansingerland, Kwadraad, Welzijn
Lansingerland en Centrum voor Jeugd en Gezin
 Verwijzers zoals MEE, Middin, Pameijer, Nieuwe Lansingh,
Vierstroom, Laurens, GGZ Doel, GRIP GGZ, Kwadraad,
huisartsen, jeugd- en gezinscoaches, jeugd- en WMO
consulenten, Jong Perspectief, Jonge Krijger, VTV Thuismaatjes,
Bibliotheek Oostland, Welzijn Lansingerland/Ouderenadviseur,

Plannen voor 2021
Het werven van vrijwilligers
blijft een belangrijk
aandachtspunt. Versterken
van de positie van
Humanitas in het netwerk
en de herkenbaarheid van
ons werk vergroten bij
potentiële vrijwilligers.
Samenwerken met andere
organisaties om zoveel
mogelijk rendement te
behalen uit onze inzet om
het doel, verminderen van
eenzaamheid/sociaal
isolement bij onze
deelnemers, te bereiken.

Tandem Nieuwkomers
Humanitas Lansingerland
Jaaroverzicht 2020
“Na een tijdje durfde ik
eindelijk weer iemand te
vertrouwen en dat was
mijn maatje. In
Nederland voel ik mij
ook veilig”
'Ik haal voldoening
en plezier uit mijn werk
als vrijwilliger. Ik leer
ook heel veel van het
gezin dat ik ondersteun'
Wat we doen
Tandem Nieuwkomers is onderdeel van Tandem Maatjes van
Humanitas Lansingerland. Tandem Nieuwkomers is in
september 2018 gestart om statushouders die korter dan 5
jaar in Lansingerland wonen te begeleiden. Het gaat om
gemotiveerde, redelijk Nederlands sprekende statushouders
die zo snel mogelijk willen integreren in Lansingerland. Ze
missen nog die spil binnen hun gezin die hen op allerlei
gebieden tijdelijk kan bijstaan en de weg kan wijzen.
Per 1 januari 2021 is Tandem Nieuwkomers overgegaan in
de nieuwe activiteit Maatschappelijke Begeleiding
Nieuwkomers, de activiteit Tandem Nieuwkomers is hiermee
komen te vervallen. Hoewel de ondersteuning aan de
deelnemers in 2021 wordt voortgezet zullen er in deze
activiteit geen nieuwe ondersteuningstrajecten meer worden
opgestart.

HUMANITAS WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je
eigen leven
• Verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en
voor een ander
• Vraaggericht werken:
kijken wat er leeft in de
maatschappij en de
activiteiten daarop
aanpassen

Hoe wij werken
Tandem Nieuwkomers heeft tot doel om statushouders in
Lansingerland op een laagdrempelige manier te
ondersteunen. Deelnemers krijgen een vast maatje dat
wekelijks bij hen thuis komt. De ondersteuningsvragen zijn
zeer uiteenlopend, van samen een bakje koffie drinken tot
het ondersteunen bij inburgeringsvragen, van het meegaan
naar een arts tot helpen bij het invullen van formulieren. De
deelnemer behoudt altijd de regie en zit voorop de Tandem
aan het stuur, de vrijwilliger trapt achterop mee.

“Het is heel bijzonder dat je een persoon met 1 à
2 uur in de week zo veel kan helpen. Je hebt een
hele grote impact op iemands leven en je krijgt er
bovendien enorm veel voor terug. Naast de
voldoening die het geeft, leer ik ook nog eens
over andere culturen, krijg ik soms heerlijke
gerechten voorgeschoteld en vergaar ik
daarentegen ook veel kennis over verschillende
instanties en procedures.”

Wat hebben we gedaan in 2020
Tandem
Nieuwkomers

Vrijwilligers
32

Deelnemers
48

Koppelingen
43

Toelichting
In 2020 hebben 32
vrijwilligers en stagiairs
meegewerkt aan Tandem
Nieuwkomers. Samen
hebben zij 48 deelnemers
ondersteund.

Onze belangrijkste activiteiten in 2020
 Er hebben verschillende personele
wisselingen plaatsgevonden en er zijn 3
nieuwe coördinatoren gestart
 Ondanks corona hebben we diverse
(digitale) intervisie, trainingen,
workshops en informatieavonden
gehouden voor de vrijwilligers en
stagiairs
 We hebben het 75-jarig bestaan van
Humanitas gevierd en al onze
vrijwilligers verrast met een cadeaubon
 Corona-proof spreekuur gehouden in de
Stander toen huisbezoeken wegens
corona werden afgeraden
 Door middel van verschillende artikelen
en mooie rapportages hebben we meer
bekendheid gegeven aan Tandem
Nieuwkomers en de nieuwe activiteit
Maatschappelijke Begeleiding
Nieuwkomers
 Helaas was er wegens corona geen
mogelijkheid voor een vrijwilligersuitje,
in plaats daarvan hebben we onze
vrijwilligers in het zonnetje gezet
middels een mooi ‘bedankpakket’

 Actie Pepernoot: 21 kinderen blij
gemaakt met een Sinterklaascadeautje
 Speculaaspoppen: uitgedeeld aan 12
volwassen deelnemers
 We hebben een ‘speelgoedmarkt’
gehouden waar iets kon worden
uitgezocht voor onze jongste
deelnemers
 We hebben de nodige voorbereidingen
getroffen voor de verhuizing naar het
nieuwe kantoor in De Stander in
Bergschenhoek
 We zijn erg druk geweest met de
voorbereidingen voor de start van de
nieuwe activiteit Maatschappelijke
Begeleiding Nieuwkomers per 1 januari
2021 en het ontwikkelen van
verschillende ‘producten’ voor de
begeleiding van nieuwkomers

Netwerkpartners
Belangrijke partners waarmee nauw is samengewerkt zijn:
Gemeente Lansingerland, Kwadraad, 3B Wonen,
VluchtelingenWerk, de Bibliotheek Oostland, het VIP, het
CJG, stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur en de
andere activiteiten van Humanitas Lansingerland.
Plannen voor 2021
 Per 1 januari 2021 is de activiteit Tandem Nieuwkomers komen te
vervallen waardoor er in deze activiteit geen nieuwe
begeleidingstrajecten meer worden opgestart. De huidige
deelnemers blijven wij natuurlijk ondersteunen. Een groot deel
van hen zal, wanneer zij voldoende zelfredzaam zijn, in 2021
uitstromen.

Financieel overzicht Humanitas Lansingerland (HLL) 2020
HOMESTART

TOTALEN

Personeels-lasten

€

397.009

€

50.363

HOMETHUISSTART Plus ADMINISTRATIE

TANDEM
jong/
volwassen/
ouder

GET A
GRIP

BEGELEIDING
TANDEM
AFDELING
NIEUWKOMERS Eenzaamheid STRUCTUREEL

€

48.795 €

54.901 €

5.788 €

98.723

€

17.027 €

122.769 €

15.670

-

Vrijwilligers-activiteiten-kosten

€

51.769

€

6.631 €

1.828 €

117 €

11.066

€

12.187

€

2.913

Huisvestings-lasten

€

12.245

€

465 €

384 €

959

€

1.557

€

1.793

€

7.086

Publiciteit & communicatie

€

5.496

€

501

€

508

€

279

€

288

€

3.920

Kantoor-/algemene kosten

€

9.387

€

3.882 €

2.951 €

4.448

€

6.687

€

7.180

€

-15.761

Organisatiekosten

€

22.874

€

2.433 €

2.774 €

3.675 €

248 €

5.033

€

6.869

€

1.842

Totale kosten

€

498.780

€

64.274

€

56.732 €

81.518 €

6.153 €

123.346

€

151.086 €

Baten incl. besteding reserve 2019

€

-560.189

€

-65.348

€

-64.717

€

-86.370

€

-141.206 €

-163.789 €

-17.402 €

-6.800

Besteding/ aanvulling reserve uit 2019

€

-72.154

€

-2.811

€

-2.281

€

-9.040

€

-10.234 €

Saldo reserve na besteding/ aanvulling
voor of door financiering activiteiten

€

61.409

€

Over-/onderbesteding uit activiteiten
en mutatie reserve

€

-10.745

€

1.074 €
-1.737

€

7.985 €
5.704

€

€ -14.557
€

4.852 €
-4.188

€

-

8.404 €
8.404

€

17.860
7.626

€
€

-48.789
12.703
-36.086

15.670

€
€
€

-

€

1.000

1.732

€

6.800

1.732

Toelichting bij mutatie reserve > Voor zover voor een activiteit een onderbesteding geresulteerd heeft zal voor toevoeging aan de reserve instemming gevraagd
> De mutatie bestemmingsreserve bij Get a Grip bedraagt € 8.404; Dit omvat 2 delen: subsidie € 4.300 voor pilotproject
“Geldzaken en opgroeien” en € 4.104 bestemmingsreserve.

€

7.800

