Nieuwe Waterweg Noord
Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave
1. Voorwoord

2

2. Vereniging Humanitas: de mens centraal!

3

3. Verslag van de secretaris

5

4. Thuisadministratie Maassluis

7

5. Thuisadministratie Vlaardingen

12

6. Thuisadministratie Schiedam

15

7. Netwerk Schuldpreventie Schiedam

18

8. Inkomsten en Uitgaven 2016

19

9. Nieuwe initiatieven in 2016

20

10. Ondersteunende diensten en personen

21

11. Contacten

22

12. Sponsoren

23

Jaarverslag 2016 Humanitas, afdeling Nieuwe Waterweg Noord

Pagina 1 van 23

1.

Voorwoord

Inmiddels zit ik als voorzitter van de afdeling Humanitas Nieuwe Waterweg Noord (NWN) alweer in
mijn tweede voorzittersjaar. Het was wederom een bewogen jaar met vele hoogtepunten, en tevens
met de constatering dat wij als afdeling veel en goed werk verzetten. Helaas moet ik vaststellen dat
wij als afdeling nog steeds niet overbodig zijn. Het zou toch een nobel streven zijn indien wij dit als
doel zouden hebben. Ondanks het feit dat onze economie in het afgelopen jaar met sprongen is
vooruitgegaan, zijn er nog voldoende schrijnende situaties bij ons bekend die niet kunnen profiteren
van deze economische vooruitgang. Derhalve moeten, kunnen en willen wij deze groep mensen
opvangen en de broodnodige steun aanreiken, zodat zij weer zelfstandig hun eigen financiële
huishouding kunnen doen.
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Nieuwe Waterweg Noord
is slechts een klein radertje in het grote geheel. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht
iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; Humanitas heeft ruim
tachtig afdelingen door het hele land (NWN is er één van) en is er voor iedereen, ongeacht leeftijd,
achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst, namelijk dat onze
deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven
weer zelf oppakken’. Onze hulp kost niks en is tijdelijk en gelijkwaardig. Onze vrijwilligers staan naast
hun deelnemers, nooit erboven!
Hierbij is het uiteraard wel belangrijk dat hulpzoekenden weten waar ze terecht kunnen. Een van de
opmerkingen die wij tijdens de laatste ledenjaarvergadering zeer ter harte hebben genomen was dat
wij als lokale afdeling te weinig zichtbaar zijn. Hoewel bescheidenheid ons siert, hebben wij dit advies
serieus opgepakt en met enige stagnering eind 2016 een professional aangesteld om onze PR
activiteiten eens flink op te schudden. Ik heb hoge verwachtingen voor 2017 als het gaat om onze
promotie activiteiten. Hierdoor kunnen wij ons als afdeling beter op de kaart zetten en (in
samenwerking met onze sociale partners) een nog groter bereik behalen.
Tot slot: wij kunnen onze activiteiten nooit uitvoeren zonder de (financiële en fysieke) ondersteuning
en inzet van onze bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers en leden. Uiteraard kunnen we ook niet
zonder de input van de financiële middelen, welke worden verstrekt door de gemeenten Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis. Tevens wil ik ook vastgoedonderneming Woonplus bedanken voor haar
belangeloze bijdrage door het beschikbaar stellen van haar kantoor aan de Minister Donkerstraat te
Schiedam.
Nogmaals dank voor jullie bijdrage, inzet en betrokkenheid, want zonder jullie hulp kunnen wij onze
medebewoners niet op een adequate wijze ondersteunen.
Ir. Harry G.L. Fleuren
Voorzitter
Humanitas afdeling Nieuwe Waterweg Noord
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2.

Vereniging Humanitas: de mens centraal!

Vereniging Humanitas
De vereniging Humanitas werd op 31 mei 1945 opgericht om een aantal belangrijke humanistische
waarden in het leven van alledag tot uitdrukking te brengen. Uitgangspunt hierbij vormde de
aandacht vóór- en herstel vàn de menselijke waardigheid, die voor Humanitas verbonden was aan
zelfrespect, medemenselijkheid en het dragen van verantwoordelijkheid voor anderen in de
samenleving.
Dat uitgangspunt geldt vandaag de dag nog steeds. De genoemde humanistische waarden worden
door Humanitas vertaald in diensten van-mens-tot-mens op het gebied van welzijn, wonen en zorg.
De activiteiten van Humanitas worden lokaal georganiseerd en zijn veelal kleinschalig en persoonlijk.
Ze zijn verdeeld over zes thema’s, te weten: opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, detentie,
eenzaamheid en verlies.
Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Zij vinden steun in één van de
722 activiteiten van Humanitas, die variëren van maatjescontacten bij inburgering, het doorbreken
van isolement en het geven van opvoedingsondersteuning, tot bijstand bij de rouwverwerking en nog
veel meer. Jaarlijks bieden ruim 18.000 vrijwilligers meer dan 57.000 mensen ondersteuning bij het
terugvinden van hun zelfvertrouwen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
Zij worden daarbij gesteund door 300 beroepskrachten.
Er zijn 84 lokale afdelingen, verdeeld over vijf districten. Alle districten beschikken over een eigen
bestuur en districtsmanager.
Op 31 december 2016 waren in het totaal 49 vrijwilligers actief voor de afdeling Nieuwe Waterweg
Noord (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam).

De waarden van Humanitas
Humanitas neemt vier waarden als uitgangspunt voor het vrijwilligerswerk. Dit zijn de zogenaamde
Humanitas-waarden. Bij alle activiteiten die zij onderneemt, vraagt de organisatie zichzelf af of ze wel
in lijn zijn met deze waarden:
1) Regie behouden over je eigen leven
Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar mogelijk,
zodat mensen het heft weer in eigen hand kunnen nemen.
2) Samenleven op basis van gelijkwaardigheid
De medewerkers van Humanitas staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven.
3) Verantwoordelijkheid
Je neemt niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.
4) Vraaggericht werken
De deelnemer bepaalt de vraag.
Humanitas staat open voor nieuwe thema’s en is voortdurend op zoek naar betere
antwoorden en werkwijzen.
Jaarverslag 2016 Humanitas, afdeling Nieuwe Waterweg Noord
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Werkstichtingen
Uit de vereniging Humanitas zijn zes landelijke werkstichtingen voortgekomen. Deze opereren
vandaag de dag als zelfstandige organisaties, met ieder een eigen bestuursvorm en de inzet van
beroepskrachten in combinatie met vrijwilligers.
Tussen deze stichtingen en de vereniging Humanitas vindt op bestuurlijk niveau regelmatig overleg
plaats, het zogenaamde Akropolisberaad. Dit beraad heeft als
belangrijkste doel elkaar te volgen, waar mogelijk samen te
werken en/of elkaar te versterken vanuit de gedeelde
humanistische kernwaarden en uitgangspunten. Het
Akropolisberaad functioneert als adviesorgaan voor het
hoofdbestuur van de landelijke vereniging.
Akropolisberaad
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3.

Verslag van de secretaris

Hoewel we in de loop van 2015 nog dachten ons bestuur weer op volle sterkte te hebben
geformeerd, zodat we ons konden focussen op de uitdagingen die het bestuur kent, bleek dit al snel
een illusie.
Het jaar 2016 startten we al meteen met wijzigingen in het bestuur; januari was de laatste maand dat
Nell Bekkers de rol van secretaris bekleedde; zij vond het toch prettiger om weer met deelnemers te
werken.
Gedurende het jaar bleek ook Joke de Haan haar rol niet meer naar behoren te kunnen invullen,
omdat haar persoonlijke omstandigheden dit niet toe lieten. Van beide personen hebben we helaas
afscheid moeten nemen. Het derde en laatste bestuurslid dat het jaar niet kon volmaken was Frank
Deerenberg. Frank had al direct aangegeven dat zijn bijdrage wellicht tijdelijk zou zijn, in verband met
een mogelijke verhuizing naar Tilburg. Helaas ging Frank net na de zomer al verhuizen en kon hij
daardoor niet meer als bestuurder werken. In een korte periode hebben wij dus afscheid moeten
nemen van drie enthousiaste bestuursleden. Ondanks de korte duur van hun inzet, hebben wij hun
bijdrage bijzonder gewaardeerd.
Gelukkig kregen we in februari al onze eerste versterking in de persoon van Henny van Mil (afkomstig
uit Maassluis). Na een startgesprek met een paar bestuursleden heeft Henny de rol van secretaris
overgenomen. Gelukkig was ze al goed bekend met Humanitas in haar eerdere rol als vrijwilliger
binnen de Thuisadministratie (3 jaar). Daardoor was haar inwerktijd relatief kort en kon ze direct aan
de slag als secretaris. Bovendien werd ze meteen benoemd als
portefeuillehouder van de Thuisadministratie Maassluis. Tijdens de
ledenvergadering is Henny officieel benoemd als secretaris.
Op dat moment waren we nog maar met vier bestuursleden, te weinig om
een werkbaar beleid tot stand te brengen. Sterker nog, conform de statuten
kon dit (te) kleine bestuur geen formele taken uitvoeren zonder overleg met
het districtsbestuur. Het moest alle zeilen bijzetten en op zoek naar nieuwe
leden.
In november hebben wij gelukkig een nieuw bestuurslid kunnen introduceren, namelijk de heer Paul
Holterhues. Paul komt uit Vlaardingen en is als vrijwilliger in de Thuisadministratie begonnen maar
heel snel daarna toegetreden als aspirant bestuurslid (tevens portefeuillehouder Vlaardingen TA).
Door het gebrek aan bestuursleden zijn verschillende plannen die het bestuur voor ogen had
gestagneerd, onder andere het meer in beeld brengen van Humanitas middels een nieuwsbrief,
folders, media en de website. De voorzitter heeft, in overleg met het bestuur, een journalist
aangetrokken om dit aandachtsgebied professioneel in te kleden volgens een projectplan, zoals ook
in het voorwoord te lezen valt. (Zie tevens hoofdstuk 11, Ted Konings).
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Activiteiten:
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Ondanks de vele wisselingen hebben wij als bestuur toch een frequent vergaderpatroon
gekend; in 2016 heeft het bestuur 10 keer een bestuursvergadering gehouden, altijd in het
kantoor aan de Minister Donkerstraat te Schiedam.
In april is de Algemene Leden vergadering (ALV) gehouden bij de Buurtvrouw, die matig werd
bezocht maar wel intensief beleefd.
Er zijn 2 districtsvergaderingen bezocht in Dordrecht, waarvan 1 ook door het landelijk
bestuur werd bijgewoond.
De secretaris heeft 3 keer een gesprek gehad met de coördinatoren in Maassluis, om de
betrokkenheid te vergroten.
Het bestuur heeft 3 verschillende thema's op het stadhuis bezocht; in Schiedam ging het over
veranderingen betreffende subsidies en in Vlaardingen ging het over armoede
(Stroomopwaarts).
De voorzitter heeft diverse externe bijeenkomsten bijgewoond, o.a. Promotie en
communicatieplan en overlegmomenten met o.a. subsidieverstrekkers.
In het najaar heeft het bestuur ook zijn periodiek overleg met de coördinatoren gehad.
Verder zijn er de nodige (bestuurs)cursussen gevolgd door de bestuursleden.
Tot slot kennen wij nog het reguliere drie- en vierhoekoverleg. Hierbij gaan voorzitter en/of
portefeuillehouder financiën in overleg met het district Zuidwest.

Samenstelling bestuur Nieuwe Waterweg Noord
Het bestuur heeft in 2016 bestaan uit de volgende personen:
- Harry Fleuren
- Fatemeh Darrodi
- Mina Lajmir
- Henny van Mil

(Voorzitter, vanaf 16 april 2015)
(Penningmeester vanaf 10 april 2014)
(Algemeen bestuurslid vanaf 28 april 2015)
(Secretaris, vanaf 1 februari 2016)

- Joke de Haan
- Nel Bekkers
- Frank Deerenberg

(tot 1 oktober 2016)
(tot 1 februari 2016)
(tot 1 september 2016)
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4.

Thuisadministratie Maassluis

Vrijwilligers
Het totaal aantal vrijwilligers op 1 januari 2016 bedroeg: 24
In 2016 is er één nieuwe vrijwilliger bijgekomen en er zijn 9 vrijwilligers gestopt.
De vrijwilligers die zijn gestopt hebben dat gedaan wegens het vinden van werk (2), het niet
aankunnen van de problematiek (5), het accepteren van een nieuwe uitdaging binnen Humanitas
(bestuur, eenzaamheid) (2).
Op 31 december waren er 16 vrijwilligers, die allemaal feitelijk actief waren voor het behandelen van
de problemen van deelnemers.
Er wordt geprobeerd om in 2017 nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Op dit moment is er een
vrijwilliger in opleiding. De theorie is reeds overgedragen. Thans wordt de praktische, uitvoerende
opleiding gevolgd.
Inmiddels heeft zich nog een tweede nieuwe vrijwilliger aangemeld. Het wachten is op de “Verklaring
omtrent het gedrag”. Zodra deze is ontvangen wordt het theoretische deel van de opleiding
opgepakt, gevolgd door het praktische, uitvoerende deel.
In de bijlage is een overzicht opgenomen waarin over de lopende jaren de wijzingen in de gegevens
m.b.t. de vrijwilligers zijn weergegeven.

Deelnemers:
In 2016 zijn in totaal 130 deelnemers in behandeling geweest.
Uit 2015 zijn 50 zaken meegenomen naar 2016 omdat ze nog niet waren afgerond. Er zijn 80 nieuwe
aanmeldingen geweest. Vier daarvan werden voor de tweede maal aangemeld met een tussenpose
van meer dan zes maanden na de beëindiging van het eerdere traject (meestal omdat de deelnemer
meende het zelf wel verder te kunnen).
Er zijn in totaal 100 zaken afgerond; 30 zaken worden meegenomen naar 2017.
Indeling deelnemers
naar geslacht:

vrouwen 55 %
Mannen 45 % (incl. gezinshoofden)

naar leeftijd:

< 21 jaar
21 – 30 jaar
31 – 40 jaar
41 – 50 jaar
51 – 60 jaar
61 +
Onbekend

3%
27 %
29 %
7%
10 %
15 %
9%
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Er is een sterke stijging van de leeftijdsgroep 21-30 jaar. Dit gaat (opnieuw) voor een groot deel ten
koste van de leeftijdsgroep 41-50 jaar.
In de bijlage zijn de ontwikkelingen over de jaren aangegeven evenals de verdeling van de
aanmeldingen over het jaar.

Organisatie
Er werd gewerkt met twee coördinatoren: een coördinator voor de vrijwilligers én alle deelnemers
en een coördinator voor alle externe betrekkingen, waaronder Preventie.
De coördinator voor de preventie is inmiddels gestopt en heeft een nieuwe uitdaging binnen
Humanitas aanvaard (eenzaamheid).
In verband met de enorme groei van het aantal deelnemers heeft de overgebleven coördinator
versterking gezocht en gevonden. Er wordt nu gewerkt met een centrale coördinator, geassisteerd
door een tweede coördinator. In de komende periode zal de omvang van de taak van de nieuwe
coördinator verder worden uitgebreid.
Alle opleidingen voor nieuwe vrijwilligers zijn in eigen beheer verzorgd. De opleiding bestond uit
twee delen. Het eerste deel betrof een informatiezitting met toelichting over de bestaande
structuren, de werkwijze, aanwijzingen omtrent gedrag, kennis en uitvoering.
Het tweede deel bestond uit praktijkbegeleiding. Meelopen en meekijken bij nieuwe deelnemers.
Alle zaken worden met inachtneming van de grootste zorg ten aanzien van de privacy van de
deelnemers uitgevoerd.
In een aantal gevallen is ook aandacht besteed aan kleine (voormalige) zelfstandigen. In principe
worden kleine (actieve) zelfstandigen doorverwezen naar boekhouders.
In 2015 werd begonnen met een inloopspreekuur. Met ingang van half januari 2016 is besloten om
met dit inloopspreekuur te stoppen. Gedurende de negen maanden dat het project liep hebben zich
geen deelnemers via deze weg aangemeld. De bezetting van het spreekuur leverde, mede daardoor,
een onnodige, niet rendabele last op.
Er werd samengewerkt met de voedselbank. Eenmaal per maand was daar een vrijwilliger van
Humanitas aanwezig. De aanmeldingen via de voedselbank waren marginaal. Reden om met die
activiteit te stoppen. Wel is toegezegd dat Humanitas altijd “stand by” en op verzoek aanwezig zal
zijn. De bedoeling is dat een dergelijk verzoek tenminste vierentwintig uur van tevoren wordt
gedaan.
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Ontwikkelingen
Het aantal aanmeldingen van deelnemers is iets afgenomen. In 2015 waren er 95 aanmeldingen, in
2016 waren dit er 80.
Een zeer groot deel van de deelnemers werd aangemeld door wijkteam Vraagraak, circa 60 %. Dit is
beduidend minder dan in 2015. Er is gebleken dat de medewerkers van het wijkteam zelf meer
kennis hebben opgedaan over financiële zaken. Indien deze trend zich voortzet, zullen de
aanmeldingen vanuit die zijde waarschijnlijk verder afnemen. Op zich is dat een prima ontwikkeling
omdat er steeds meer begrip ontstaat voor het denkbeeld dat financiële problemen een zeer
belangrijk deel vormen van de hele sociale problematiek waar Vraagraak voor staat.
De overige aanmeldingen waren rechtstreekse aanmeldingen (info via de site van de gemeente
Maassluis of de Humanitas site), aanmeldingen via MaasDelta (verhuurder), Stoed (veel
zwerfjongeren en gevallen die voor Stichting Budgethulp te ingewikkeld en tijdrovend bleken) en via
Stroomopwaarts.
In vergelijking met eerdere jaren neemt de omvang van zwaardere gevallen toe. Er zijn meer
deelnemers met grotere financiële problemen. Steeds meer problematieken met de belastingdienst
uit het verleden spelen daarbij een rol.
Bij zwerfjongeren speelt vaak het probleem dat de problematiek te ingewikkeld is voor Stichting
Budgethulp, omdat het economisch niet haalbaar is om de zaken te behandelen met de daartoe
beschikbare middelen.
De indruk bestaat dat er een forse toename is van jonge moeders van onder de 30 jaar met één of
meerdere kinderen. De echtscheidingsproblematiek zorgt ervoor dat de stabiliteit omtrent het
inkomen een groot probleem vormt, evenals de alimentatiebetalingen.

Samenwerkingen
Dankzij de actieve werkwijze is de naamsbekendheid verder toegenomen. De indruk bestaat dat alle
bekende instanties Humanitas direct benaderen.
De samenwerking met de Stichting Boom Maassluis is op werkniveau
prima. Hoewel de eerste coördinator is gestopt, is de taak geheel door
de tweede coördinator overgenomen. De Stichting Boom heeft
inmiddels 21 vrijwilligers (zogenaamde maatjes) en had in 2016 in
totaal 25 aanmeldingen van deelnemers (cliënten).
Het gezamenlijke e-mailadres wordt nagenoeg door niemand benut. In de contacten met MaasDelta
is dit adres opnieuw gelanceerd en wordt daar benut. De aanmeldingen worden in overleg met de
coördinatoren toegedeeld.
De huidige coördinator van de Stichting Boom Maassluis heeft aangegeven dat hij zijn functie zal
neerleggen i.v.m. het aanvaarden van een baan, waarschijnlijk al per 1 januari 2017.
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Resultaat
Van de 100 afgehandelde gevallen zijn er 56 als zelfredzaam afgerond, waarvan één door verhuizing
naar een andere stad. Er zijn 33 gevallen doorverwezen naar budgetbeheer en/of schuldsanering
(Stroomopwaarts).
In de 33 doorverwezen gevallen zijn ook gevallen waarbij de deelnemer al onder bewind stond of al
(al dan niet vrijwillig) onder budgetbeheer functioneerde. De bijdrage bestond dan uit het
meewerken aan oplossingen voor het verloren gegane vertrouwen.
Ook bij enkele gevallen die doorlopen naar 2017 is dit het geval.
Van de afgesloten gevallen zijn er 4 niet tot een intake gesprek gekomen. Dit aantal is terug op het
niveau waar het in redelijkheid hoort te liggen. De gesloten deur, ondanks een afspraak en het niet
kunnen krijgen van een afspraak (doordat er geen telefonisch of e-mail contact tot stand kon worden
gebracht) speelt hier bij mee.
In alle gevallen waarbij dit gebeurde is geprobeerd contact te krijgen door aan de deur aan te bellen
en een briefje of visitekaartje achter te laten. Helaas leidde dit zelden tot resultaat.
In 7 gevallen is na de start de samenwerking met de deelnemer beëindigd, in alle gevallen door het
verlies van elk contact.
Ben Dolphijn en Albert de Lange
Coördinatoren Thuisadministratie Maassluis

Bijlage: overzicht aantallen deelnemers en vrijwilligers over de jaren

Humanitas deelnemersoverzicht Maassluis:

2014
2015
2016

Jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov
4
5
5
2
7
3
7
3
3
4
5
6
5
17 12
8
6
7 6
11
7
6
5
15 15
7
5
1
8 5
6
5
5

Jaar
Aanvang:
Nieuw:
Totaal:

dec
6
6
3

13 14 15 16
11 47 45 50
69 55 95 80
80 102 140 130

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgesloten:
Eind:

33
47

57
45

90 100
50 30

Humanitas Thuisadministratie Maassluis
Deelnemers
Begin
Nieuw
Afgehandeld
Eind
Totaal

2012

2013

2014

2015

2016

0
8
0
8
8

11
69
33
47
80

47
55
57
45
102

45
95
90
50
140

50
80
100
30
130
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Humanitas Thuisadministratie Maassluis
Vrijwilligers
Begin
Nieuw
Totaal
Af
Eind

2012

2013

2014

2015

2016

1
1

1
17
18

1

18

18
7
25
5
20

20
8
28
4
24

24
1
25
9
16
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5.

Thuisadministratie Vlaardingen (Westwijk) in het
“Samen buurten-project”

Inleiding
In november 2015 heeft de gemeenteraad Vlaardingen besloten tot extra inzet op
schuldhulpverlening en armoede in de Westwijk, met als doel de leefbaarheid in deze wijk te
vergroten. Deze inzet, Sociale Aanpak Westwijk, bestaat uit twee onderdelen:
1) Het project Samen Buurten (v/h Achter de Voordeur), waarbij de gemeente via het wijkteam
outreachend bewoners met (schuld)problemen en problemen ten aanzien van leefbaarheid
benadert voor eventuele ondersteuning.
2) Een andere (efficiëntere) inrichting van hulp en ondersteuning bij financiële problemen in de
Westwijk.
Deze tweeledige aanpak van leefbaarheid in de Westwijk is voortgekomen uit prioriteiten opgesteld
door en met professionals in de wijk, samengevat “de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste
moment (Samen Buurten)” en “ondersteuning van bewoners in de Westwijk bij financiële
problemen” (Efficiëntere inrichting van hulp bij financiële problemen).
De afdeling NWN van Humanitas is na het besluit van de gemeenteraad benaderd om samen met
Stroomopwaarts (SOW) en het wijkteam aan de extra inzet op het gebied van hulp bij financiële
problemen vorm te geven.

Samen Buurten-project
Sinds januari 2016 werken Stroomopwaarts (SOW) en Humanitas intensief samen ten behoeve van
maatwerk voor schuldhulpverlening in de Westwijk. Deze aanpak houdt in dat voor de Westwijk één
schuldhulpverlener alle taken uitvoert voor schuldhulpverlening, zoals het geven van voorlichting in
de Westwijk, voorlichting op scholen, het draaien van een spreekuur, het houden van
intakegesprekken en het afhandelen van verzoeken om schuldhulpverlening. Bewoners van de
Westwijk hebben daarmee te maken met één vast persoon voor schuldhulpverlening.
Jaarverslag 2016 Humanitas, afdeling Nieuwe Waterweg Noord
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Deze medewerker van SOW werkt nauw samen met de coördinator van Humanitas om de
vervolginzet voor cliënten te bepalen. Door de begeleiding en ondersteuning van cliënten door
slechts twee personen te laten uitvoeren, wordt uitval tijdens het traject zoveel mogelijk voorkomen.
De medewerkers van SOW en Humanitas hebben het afgelopen jaar een netwerk opgebouwd in de
Westwijk met professionals en betrokken vrijwilligers. De medewerkers geven voorlichting,
informatie en advies.

Thuisadministratie Vlaardingen
De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie (TA) geven financieel-administratieve hulp aan
burgers die, om een of andere reden, gedurende enige tijd zelf niet in staat zijn om hun administratie
bij te houden en hiervoor geen beroep kunnen doen op de eigen sociale kring. Een vereiste is dat
mensen binnen een afzienbare periode (meestal 1 jaar) weer in staat zijn om hun financiële
administratie zelf te voeren. De doelgroep van Thuisadministratie bestaat dus uit mensen die met
ondersteuning van een vrijwilliger weer in staat zullen zijn om de administratie zelf te regelen.
Typerend voor Thuisadministratie is dat de geboden hulp laagdrempelig is, niet gebonden aan vaste
procedures en geschiedt in de huiselijke sfeer van de deelnemer. De werkzaamheden die een
vrijwilliger (samen met de deelnemer) verricht zijn onder andere; orde aanbrengen in de
administratie, inzicht verwerven in het inkomsten- en uitgavenpatroon en vaardigheden aanleren
zoals het aanleggen van een kasboek en het zoeken naar besparende oplossingen. De vrijwilliger
wordt voorts geacht oog te hebben voor achterliggende problemen en daarvan melding te maken bij
de coördinator.
In januari is het bestaande Samen Buurten-project uitgebreid met de inzet van coördinatie van
financiële hulpvragen door Humanitas. De coördinator van Humanitas staat in directe verbinding met
het sociale wijkteam Westwijk, de consulente van SOW en medewerkers van Waterweg Wonen.
De coördinator van Humanitas gaat na ontvangst van een
aanmelding op zoek naar een bij de klant passend traject,
alsmede een passende vrijwilliger en meldt zo nodig de
klant ook aan bij de preventiemedewerkers (bijvoorbeeld
voor een training Omgaan met geld), de sociaal
raadslieden (bijvoorbeeld voor het indienen van bezwaar
of het regelen van alimentatie) en/of de
schuldhulpverlening.
In september 2016 zijn de werkzaamheden van TA
Vlaardingen verder uitgebreid met wekelijkse hulp (op
afspraak)
voor
klanten
die
een
aanvraag
schuldhulpverlening hebben ingediend. De coördinator heeft hiervoor afspraken gemaakt met het
Open leerwerkcentrum van Stroomopwaarts (OLWC) en met de consulente schuldhulpverlening die
bij het project betrokken is (Denja Spronk).
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Iedere dinsdagmiddag kunnen klanten van schuldhulpverlening in het OLWC terecht om geholpen te
worden met het aanvragen van schuldhulpverlening en het compleet krijgen van de hiervoor
benodigde gegevens/papieren. Tijdens deze middag zijn er voldoende Humanitas-vrijwilligers
aanwezig om de klanten te ondersteunen en vragen te beantwoorden. Hierdoor wordt voorzien in
een behoefte van veel klanten die thuis niet in de gelegenheid zijn om te bellen, te kopiëren en/of te
printen. Doordat klanten ondersteuning krijgen bij bijvoorbeeld het bellen of mailen met instanties,
leren zij een vaardigheid waar zij in de toekomst gebruik van kunnen maken. Het streven is om
maximaal 2 klanten per vrijwilliger in te plannen, zodat de klanten voldoende aandacht krijgen. De
coördinator is ook aanwezig om de mappen te controleren alvorens de klant door kan naar de intake
bij de schuldhulpverlener van SOW.

Cijfers 2016
Aantal aanmeldingen:
Waarvan:

35

•

Lopende TA trajecten/ in aanvraag

11

•

Afgesloten TA trajecten

4

•

Klanten begeleidt bij ordenen SHV-map / aanvraag SHV

7

•

Doorverwezen naar Schuldhulpmaatje Vlaardingen

2

•

Eenmalig advies / klant gaat het zelf oplossen

6

•

Doorverwezen naar preventiemedewerkers

4

•

Budgetadviesgesprek voor Waterweg Wonen
(=pre-screening van potentiële nieuwe huurder)

1

Aantal beschikbare vrijwilligers:

6
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6.

Humanitas Thuisadministratie Schiedam

Deelnemers
In onderstaande tabel staat een aantal gegevens van het Project Thuisadministratie Schiedam
weergegeven. Zoals elk jaar worden de cijfers van het afgelopen jaar met die van voorgaande jaren
vergeleken.
Ondanks het feit dat de politiek en de media juichen over de groei van de economie, meer
beschikbare banen, enzovoorts, moeten we in Schiedam (als thuisadministratie) helaas vaststellen
dat veel mensen er nog niet van profiteren. Veel meer mensen, onder andere met een
migratieachtergrond, zijn in ernstige financiële problemen terecht gekomen. Daarnaast laat de tabel
een bijna exorbitante daling van de gemiddelde leeftijd zien.
Vorig jaar hebben we in het jaarverslag melding gemaakt van de problematiek met het vragen van
uitstel voor de inlevering van de gegevens bij SHV. Inmiddels is er een intensieve samenwerking met
de heer Thomassen van SHV. De vrijwilligers van Humanitas kunnen via de coördinatoren uitstel
aanvragen wanneer de inlevertermijn van zes weken niet haalbaar blijkt. De gemiddelde schuldenlast
is gestegen, zo blijkt uit geluiden dat de geschatte schuld door de deelnemer het twee tot
drievoudige is van vroeger.
Aandachtspunt is de formulierenbrigade waar veel wisselingen plaatsvinden. Hierdoor zijn de eisen
aan de map om het stempel te verkrijgen niet altijd even duidelijk bij de verschillende medewerkers.
Vanwege deze problematiek hebben al verschillende vrijwilligers aangegeven geen deelnemers meer
te helpen, waarvan bij voorbaat duidelijk is dat ze naar de SHV moeten.
Een enorm voordeel voor de vrijwilligers is dat de regel, dat schuldoverzichten niet ouder mogen zijn
dan 6 maanden, vervallen is. Het veroorzaakte bij de deelnemers veel stress, aangezien een groot
aantal schuldeisers met hernieuwde inspanningen aan het incassotraject begonnen.
In 2016 is wederom een poging gedaan om mensen die de Nederlandse taal niet (geheel) machtig
zijn te helpen. Deze pogingen zijn helaas mislukt.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aantal deelnemers:

41

37

51

73

119

127

134

115

- vrouw

24

24

32

25

35

69

76

62

- man

16

10

19

43

57

58

58

53

*

*

4

48

Leeftijd 41-50 jaar

*

11

31

Leeftijd 51-60 jaar

*

14

29

22

7

134

115

Leeftijd t/m 40 jaar

Leeftijd 61+
Doorverwijzende instanties

41

37

72

72

120

Maatschappelijk werk

9

13

*

65

88

•

Schuld Hulpverlening

10

7

*

•

Lokaal zorgnetwerk

4

3

*

•

Zelf

5

0

*

3

5

•

Overige/Netwerk

13

14

*

4

20

127

7

127

In 2016 werden 115 deelnemers ondersteund door de vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie
Schiedam bij het op orde brengen van hun financiële administratie, het aanpakken van schulden en
het in balans brengen van inkomsten en uitgaven. Sinds 2014 worden de deelnemers aangemeld via
het Netwerk Schuldpreventie Schiedam, maar, net als voorheen, zijn ze voornamelijk afkomstig van
de Wijkondersteuningsteams (WOT’s).
Wanneer we het resultaat van het werken met deze 115 deelnemers wat nader bekijken kunnen we
het volgende overzicht opstellen:
Aantal trajecten in 2016

115

-

Waarvan gestart in 2015

46

-

Waarvan nieuw gestart in 2016

69

Aantal trajecten nog doorlopend op 31 dec. 2016

38

Aantal trajecten beëindigd in 2015

77

-

Waarvan succesvol en zelfstandig verder

35

of naar SHV
-

Waarvan zonder goed resultaat

42
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OVERZICHT vrijwilligers 2016
Aantal op 1 januari 2016
Nieuw ingeschreven
Uitgeschreven
Aantal op 31 december 2016
totaal actief in 2016

35
5
13
27
40

Als reden van uitschrijving werd onder andere aangegeven dat:
- trajecten te gecompliceerd waren (o.a. ZZP-ers), en dat het werk
- emotioneel te zwaar was.
Enkele nieuw aangemelde vrijwilligers zijn wel bereid om administratie in orde te brengen, maar
kunnen of willen niet met emoties van mensen te maken hebben. Zij haken dan ook meteen af bij
het intakegesprek.
Verrassend bij de intake is dat bijna alle deelnemers op de vraag: “Hoe bent u in deze problemen
gekomen?” een zeer openhartig verhaal vertellen. Daar moet je als vrijwilliger wel mee om kunnen
gaan. Dat is meer dan het verschil tussen inkomsten en uitgaven, maar maakt het werk wel boeiend.
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7.

Netwerk Schuldpreventie Schiedam

Het netwerk Schuldpreventie Schiedam is in 2013 ontstaan uit een samenwerkingsverband van een
aantal organisaties die stuk voor stuk een bijdrage leveren aan de ondersteuning van Schiedammers
met financiële problemen. Streven is om burgers vroegtijdig in beeld te krijgen zodat er een
passende financiële aanpak kan worden geboden. Dit varieert van kortdurende trajecten tot
Thuisadministratie van maximaal 1 jaar (Humanitas) en/of langdurige begeleiding op het gebied van
Thuisadministratie (Seniorenwelzijn).

Cijfers
Aantal geholpen deelnemers/burgers

162

Waarvan:
•
•
•
•

trajecten Humanitas TA Schiedam (gestart in 2016)
verwijzingen naar Seniorenwelzijn
Doorverwijzingen naar preventiemedewerkers SHV
Hulp bij SHV-map ordenen (na I&A)

69
7
7
79

* Het totaal aantal aanmeldingen/contacten bedroeg 193 maar niet alle aanmeldingen leiden
uiteindelijk tot een traject of verwijzing; dat gebeurde wel in de bovenstaande 162 gevallen.
Aantal vrijwilligers; het netwerk is zelf geen rechtsorgaan en gaat derhalve geen
vrijwilligersovereenkomsten aan. De vrijwilligers die voor de werkzaamheden binnen het netwerk
worden ingezet zijn in 2016 afkomstig van Humanitas TA, Seniorenwelzijn Thuisadministratie en Your
Anchor. De coördinator draagt zorg voor de werving en training van nieuwe vrijwilligers.
In 2016 is het netwerk uitgebreid met het project `Grip op je Knip’ van
MAC Brandersstad/Stichting DOEL. Het project heeft ten doel mensen
met een GGZ-achtergrond te ondersteunen bij het leren beheren van
hun financiële administratie. Hiermee wordt in een behoefte voorzien.
GGZ-klanten vormen een aparte doelgroep en binnen
het project streeft men ernaar te werken met
ervaringsdeskundigen.
Projectleider Giel Bos heeft in mei verkennende gesprekken met het netwerk
gevoerd. Vanaf augustus maken zij deel uit van het netwerk om kennis en ervaring op
te doen op het gebied van hulp bij financieel-administratieve problematiek.

Activiteiten coördinator van het netwerk Schuldpreventie


Centraal loket voor aanmeldingen van mensen die hulp nodig hebben bij het op orde
brengen van hun financiële administratie; aanvragen screenen en doorsturen naar de meest
passende instantie



Organiseren en voorzitten van periodiek overleg tussen de netwerkleden (stuurgroep)



Werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers



Zorg dragen voor de bekendheid van de activiteiten van het netwerk



Verbinden van partijen, in beeld brengen van knelpunten



Periodiek overleg met beleidsmedewerker en/of teamleider SHV
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Naast bovengenoemde activiteiten heeft de coördinator zich in 2016 met nog 2 taken bezig
gehouden:


Bijdrage aan het opstarten van de Budgetkring (brainstormsessies bijgewoond, geholpen bij
het werven van klanten)



Spreekuur WOT Groenoord (Pilot); om de week is er een spreekuur van het netwerk
Schuldpreventie bij het WOT Groenoord. WOT-medewerkers verwijzen klanten met specifiek
financieel-administratieve vragen door naar het spreekuur. De coördinator is aanwezig om
de hulpvraag in beeld te krijgen en klant zo spoedig mogelijk bij de juiste instantie onder te
brengen.

Project `Grip op je Knip’

8.

Inkomsten en uitgaven 2016

Wederom kan de afdeling Nieuwe Waterweg Noord terugkijken op een positief verlopen financieel
jaar, ondanks het feit dat het werkgebied werd uitgebreid met de gemeente Vlaardingen en de
bijdrage vanuit de gemeente Schiedam verminderd werd.
Dit jaar hebben we volledig kunnen werken met de verstrekte subsidies vanuit de drie betrokken
gemeenten, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen er ook nog werd bijgedragen door andere
instellingen, zoals het Oranjefonds.
In 2016 had de afdeling een bedrag van € 88.283,= beschikbaar voor de projecten Thuisadministratie
Schiedam, Thuisadministratie Maassluis, het project Netwerk Schuldpreventie te Schiedam en het
pilotproject: Thuisadministratie Vlaardingen. De totale uitgaven voor deze drie projecten bedroegen
€ 87.032,=. Het netto resultaat van € 1.251,= is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
Zoals gebruikelijk worden deze cijfers getoetst en geconsolideerd met de cijfers, afkomstig uit de
overige afdelingen binnen het district Zuidwest.
Dit resulteerde in de zogenaamde “Samengevoegde Jaarrekening 2016” die is goedgekeurd door
Dubois & Co Registeraccountants. Het volledige verslag is op verzoek verkrijgbaar.

Kosten
Publiciteit Personeel Huisvesting Activiteiten Overig
TA Schiedam
TA Vlaardingen
TA Maassluis
Netwerk Schuldpreventie Schiedam
TA Preventieactiviteit
Nieuwe Waterweg Noord Structureel
Totaal afdeling NWN

23
------23
--46

3.314
17.234
3.062
44.834
----68.443

---------------

5.839
1.046
3.120
1.275
--44
11.324

814
1.049
1.280
3.842
--234
7.219

Baten

Resultaat

10.000
19.418
7.500
50.000
--1.365
88.283

10
89
39
49
--23
1.086
1.251

Totaal
9.990
19.329
7.461
49.951
23
278
87.032
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9.

Nieuwe initiatieven 2016

2016 was voor Humanitas NWN een dynamisch jaar met leuke nieuwe initiatieven. Niet alles heeft te
maken met de kernactiviteiten van de afdeling maar is als ondersteuning onontbeerlijk voor het goed
functioneren van de afdeling en als zodanig erg belangrijk. In dit kader kunnen er twee activiteiten
benoemd worden, namelijk Gemeente Vlaardingen en het PR plan.

Vlaardingen
De gemeente Vlaardingen heeft einde 2015 Humanitas NWN benaderd om te participeren in haar
pilot project: PROJECTPLAN “ACHTER DE VOORDEUR”, tegenwoordig “SAMEN BUURTEN” genoemd
en onderdeel van SOCIALE AANPAK WESTWIJK. (Vlaardingen was reeds lange tijd uit beeld bij
Humanitas NWN, dus dit was een mooie gelegenheid om aan Vlaardingen te laten zien wat wij in huis
hebben).
Gemeente Vlaardingen, Minters (in opdracht van de gemeente) en Waterweg Wonen beogen met dit
project de leefbaarheid in de Westwijk te verbeteren. Dit doen zij door het voorkomen en tegengaan
van armoede en sociale achterstand door het outreachend bieden van ondersteuning aan díe
bewoners die het nodig hebben, waardoor een verbetering ontstaat van hun leefomstandigheden.
En door het stimuleren van betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving.
De bijdrage van Humanitas NWN aan dit pilotproject wordt geboden middels de inzet van de
(betaalde) coördinator Yvonne Lopes en (uiteraard) de inzet van de vrijwilligers. Hiervoor verwijzen
wij u naar hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Promotie en communicatieplan 2016
Tijdens de ALV 2016 werd geconstateerd dat Humanitas NWN te weinig in beeld komt en te weinig
zichtbaar is qua promotieactiviteiten. De weg van het vinden van het juiste loket voor
hulpbehoevenden schiet wellicht tekort, de vrijwilliger herkent de afdeling Humanitas onvoldoende
en ook subsidieverstrekkers horen te weinig over de Humanitas activiteiten. Hierdoor heeft het
bestuur gemeend om een koerswijzing te moeten maken en een professional ingezet, in de persoon
van Ted Konings, om Humanitas NWN goed op de kaart te zetten.
In de loop van 2017 worden de eerste resultaten verwacht op onder andere social media,
nieuwsbrieven, krantenartikelen, netwerkbijeenkomsten, et cetera.
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11. Ondersteunende diensten en personen
Consulent district Zuidwest
Ondersteuning door de consulent, een doorkijk
Humanitas NWN heeft, gelijk aan voorgaande jaren, ook in 2016 mogen rekenen op de professionele
ondersteuning vanuit het district Zuidwest. Zo heeft de consulent de afdeling geholpen met (onder
andere):





het verder professionaliseren en coachen van het afdelingsbestuur
het implementeren van nieuwe activiteiten
het werven van middelen om de continuïteit van de diverse activiteiten mogelijk te maken
vergezellen van het afdelingsbestuur bij gesprekken met de stroomopwaarts gemeenten en
andere samenwerkingspartners.

Voorts heeft het district, in de functie van consulent, zorg gedragen voor de invulling van de
werkgeverstaak met betrekking tot betaald personeel.
Bovengenoemde is slechts een greep uit de ondersteuning die de afdeling NWN dit jaar heeft mogen
ontvangen vanuit het district Zuidwest.
Brahim Seali, consulent

Promotie en PR afdeling Humanitas NWN
Communicatie
De Humanitas-afdeling heeft zich gerealiseerd dat communicatie, ook naar de bewoners en
bestuurders van de steden waarin we actief zijn of willen zijn, van wezenlijk belang is. Potentiële
vrijwilligers moeten Humanitas NWN kennen, vooraleer zij zich verdienstelijk kunnen maken.
Bestuurders die gaan over het toewijzen van geld moeten positief oordelen over het werk van
Humanitas NWN. Bewoners die problemen hebben met hun huishoudboekje moeten weten aan wie
zij hun vertrouwen kunnen geven.
De constatering moest zijn dat de profilering van Humanitas NWN in Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis te mager was. Afgelopen jaren is dat herhaaldelijk geconstateerd en is geprobeerd daar
verandering in te brengen. In 2016 is dat gelukt. In december is Ted Konings aangetrokken als
communicatieprofessional om onze externe- en ook interne
communicatie op een hoger plan te tillen. Ook de interne
uitwisseling van informatie moet goed zijn; ook in eigen kring
moet het verhaal van dit werk enthousiast voor het voetlicht
gebracht worden en daarvoor dienen alle vrijwilligers op de
hoogte te zijn van wat er speelt, en zeker van de – soms na
grote inspanningen – geboekte resultaten.
Ted Konings zal op projectbasis in enkele maanden tijd een analyse maken van de
communicatiebehoefte, de middelen ons daartoe ter beschikking staan en een plan opstellen hoe
deze twee effectief en doelgericht te combineren. Hij doet dit door de formatie van een kleine
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stuurgroep met enkele ingevoerde en betrokken vrijwilligers en bestuurders van de afdeling.
Gezamenlijk stellen zij het plan op dat aan het bestuur zal worden voorgelegd voor uitvoering.
Ook in de realisatie van het plan zal Ted, journalist en Schiedammer, een rol spelen. Hij zal in
samenwerking verschillende media-uitingen uitwerken en daarbij een structuur opzetten hoe deze
producties ook in de toekomst zijn uit te brengen. Belangrijk daarbij is het betrekken en klaarstomen
van de vrijwilligers die de komende tijd het werk aan nieuwsbrieven, website, persberichten en
dergelijke, zullen moeten doen. Naar verwachting zal Ted voor de zomer van 2017 zijn
werkzaamheden afronden. De afdeling gaat er vanuit dan volledig toegerust te zijn op een actieve
informatieverstrekking met alle belanghebbenden in het mooie en zinvolle werk van Humanitas
NWN.

12. Contacten
District Zuidwest
Laan 20
2512 GN Den Haag
Telefoon: 070-3584284
Info.zuidwest@humanitas.nl

Secretariaat Vereniging Humanitas Nieuwe Waterweg Noord
Postbus 509
3100 AM Schiedam
Telefoon: 06-23012904
nwn@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/nieuwewaterwegnoord

Project Thuisadministratie Schiedam:
Coördinatoren Schiedam: Huub Willemse en Louis Druijve
Telefoon: respectievelijk 06-13090536 en 06-35117765
ta.schiedam@humanitas.nl

Project Thuisadministratie Maassluis:
Coördinatoren Maassluis: Ben Dolphijn en Albert de Lange
Telefoon: respectievelijk 06-52559429 en 06-51433960
ta.maassluis@humanitas.nl

Netwerk Thuisadministratie Schiedam:
Coördinator: Yvonne Lopes
Telefoon: 06-35117766
y.lopes@humanitas.nl

Landelijk Bureau Humanitas
Sarphatisstraat 4
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
Telefoon: 020-52 311 00
www.humanitas.nl
info@humanitas.nl om lid te worden van Vereniging Humanitas
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13. Sponsoren
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