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1.Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe jaarverslag 2014 van de Humanitas Afdeling Nieuwe
Waterweg Noord. Met voldoening en trots kan ik de resultaten presenteren van
het werk dat onze vereniging het afgelopen jaar heeft gepresenteerd. Meer dan
100 vrijwilligers hebben zich in 2014 ingezet voor medeburgers in Maassluis,
Schiedam en Vlaardingen, die het moeilijk hebben en ondersteuning van
vrijwilligers goed kunnen gebruiken. Ik vind het hartverwarmend dat zoveel
vrijwilligers hun (soms schaarse) vrije tijd gebruiken om medeburgers tijdelijk te
ondersteunen, die een moeilijke fase van hun leven doormaken. Namens deze
deelnemers in onze projecten zeggen hier ik hier hartelijk dank voor de geweldige
inzet.
Het oudste project van Humanitas Nieuwe
Waterweg
Noor
Thuisadministratie
Schiedam onder de bezielende leiding van
Louise Druijve en Huub Willemse heeft ook
in 2014 weer verdere groei gekend. Bijna
130 Schiedammers zijn ondersteund bij het
op orde brengen van hun financiële
administratie en aanpakken van hun
schulden. Hier hebben 47 vrijwilligers aan
meegewerkt.
2014 was het eerste volledige jaar voor het
project Thuisadministratie Maassluis, waar
de coördinatoren Hans de Jong en Ben
Dolphijn samen met 25 vrijwilligers ruim 100
deelnemers een flink steuntje in de rug
hebben gegeven. Gezamenlijk hebben zij
met veel enthousiasme en inzet het project
definitief op de sociale kaart gezet in
Maassluis.
Ook voor het Project Netwerk Schuldpreventie Schiedam was 2014 het eerste
volledige projectjaar. Coördinator Yvonne Lopes geeft leiding aan het
samenwerkingsproject
van
Humanitas
NWN
met
Seniorenwelzijn,
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Waterweg Noord, Formulierenbrigade
Schiedam, Vluchtelingenwerk Maasdelta en Your Anchor, een particulier
budgetbeheerder. Het project neemt in Schiedam een centrale plaats in met
betrekking tot hulp aan mensen met financiële problemen en schulden. Ruim 270
personen werden geholpen bij het aanpakken van hun financiële problemen. Het
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Netwerk heeft in 2014 81 nieuwe vrijwilligers geworven en vervolgens getraind
en een deel hiervan is doorgestroomd naar de partners. Yvonne heeft de goede
start van het Netwerkproject in 2013 een uitstekend vervolg gegeven.
Helaas heeft ons nieuwe initiatief van eind 2013, het Chat project in 2014 geen
passend vervolg gekregen. Het bestuur beschikte in 2014 niet over voldoende
capaciteit om het nieuwe project echt van de grond te tillen ondanks de
beschikbaarheid van een bescheiden startsubsidie van de Vereniging
Humanitas. Daarentegen is een ander nieuw initiatief, Schuldpreventie in
Maassluis wel van start gegaan dankzij de inzet van Hans de Jong. Hopelijk kan
dit initiatief in 2015 uitgebouwd worden tot een belangrijk nieuw project.
Naast de belangrijke rol van coördinatoren en andere vrijwilligers van de
hierboven genoemde projecten hebben ook bestuursleden een belangrijke taak
te vervullen. Zij zorgen ervoor dat de vereniging goed georganiseerd is, dat
vrijwilligers hun werk kunnen doen en dat er voldoende financiële middelen zijn.
Ik ben dan ook alle mede bestuursleden heel erg erkentelijk voor hun inzet en
belangrijke bijdragen aan het vele werk dat gedaan wordt. Op deze plek wil ik
nogmaals mijn dank en waardering uitspreken voor de afgetreden bestuursleden
Hennie Meijsen voor haar jarenlange werk als penningmeester en Olga Borrie
voor haar werk voor o.a. het Taalmaatjesproject. Ook mijn dank voor het
bestuurswerk van Bart Kneppers en Sandra Huisman, die beide helaas om privé
redenen hebben moet afhaken.
Tenslotte mijn welgemeende dank voor donateurs en anderen die het werk van
Humanitas mede mogelijk maken. Uiteraard onze leden voor hun contributies en
de Gemeente Schiedam, de Gemeente Maassluis en het Fonds Schiedam
Vlaardingen voor hun financiële bijdragen. Verder de bewonerscoöperatie
Woonplus-Schiedam voor het gratis beschikbaar stellen van kantoorruimte aan
de Minister Donkersstraat te Schiedam.
Nogmaals iedereen heel erg bedankt!
Tini van Goor, voorzitter
Humanitas Nieuwe Waterweg Noord
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2. Vereniging Humanitas: Sterker dan je denkt.
Humanitas Nieuwe Waterweg Noord is een afdeling van de landelijke vereniging
Humanitas.
Landelijke vereniging
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven
aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met
elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten
van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De
dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek),
persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.
De vereniging Humanitas is opgericht op 31 mei 1945 en is er voor iedereen
die het in even niet in zijn eentje redt. Onze 13.000 vrijwilligers geven jaarlijks
ruim 52.000 mensen het zelfvertrouwen terug om de regie weer in eigen hand
te nemen. Daarbij staat respect voor ieders eigen keuzes en gelijkwaardigheid
voorop. Onze ondersteuning is altijd tijdelijk. We helpen iemand totdat hij/zij
genoeg vaardigheden en zelfvertrouwen heeft gekregen om weer zelfstandig
verder te gaan. Over het algemeen duurt dat ongeveer een jaar. Humanitas
biedt uiteenlopende soorten hulp in meer dan 700 activiteiten, van
maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van
ondersteuning bij de opvoeding tot rouwverwerking. De activiteiten van
Humanitas
zijn
verdeeld
over
zes
thema's:
Eenzaamheid,
Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie en Verlies.
Lokale afdelingen
De ruim 80 afdelingen van Humanitas zijn verdeeld over vijf districten. Elk
district heeft een eigen bestuur en een districtsmanager, die de afdelingen en
hun vrijwilligers ondersteunen. Ook het landelijk bureau van Humanitas speelt
hier een belangrijke rol. De afdelingen pakken echter zelf zoveel mogelijk
projecten op. Zij hebben immers de oren en ogen om te zien waar en voor wie in
de omgeving hun werk het hardst nodig is. De vrijwilligers worden in hun werk
ondersteund door 300 beroepskrachten. Die aanpak werkt.
Vereniging Nieuwe Waterweg Noord (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) is
een van die afdelingen met 58 leden en bijna 100 vrijwilligers en meer dan 300
deelnemers (in dit verslag kunt u in detail de cijfers nalezen).
Humanitas waarden
Hoe verschillend onze projecten ook zijn, in een ding verschillen ze nooit: de
Humanitas waarden. Op basis van deze waarden voeren we ons werk uit.
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Gelijkwaardigheid
De medewerkers van Humanitas staan altijd naast de hulpvrager, nooit
erboven.
Verantwoordelijkheid
Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander.
Zelfbeschikking
Humanitas neemt de regie niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar
mogelijk zodat mensen weer het heft in eigen hand kunnen nemen.
Betrokken en vraaggericht
De deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat open voor nieuwe thema’s en
is voortdurend op zoek naar betere antwoorden en werkwijzen.
Werkstichtingen
Er zijn zes landelijk werkende werkstichtingen voortgekomen uit de vereniging
Humanitas. Deze werkstichtingen opereren tegenwoordig als zelfstandige
organisaties met een eigen bestuursvorm en inzet van beroepskrachten. Met
enige regelmaat vindt op bestuurlijk niveau tussen deze werkstichtingen en de
vereniging een overleg plaats, met het doel elkaar te volgen, waar mogelijk
samen te werken en/of elkaar te versterken vanuit de gedeeld e humanistische
kernwaarden.
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3. Verslag van de secretaris
Ook in 2014 heeft het bestuur met een frequentie van eens per vier weken
vergaderd op de vaste dinsdagavond. Dat is in totaal 12 keer gebeurd op ons
kantoor aan de Minister Donkerstraat. Tussen de “life” vergaderingen door wordt
er zeer regelmatig overlegd via telefoon en email. Een paar maal hebben
vertegenwoordigers van het Districtsbestuur deelgenomen en ook de
districtsmanager en een consulent van het districtskantoor zijn in totaal drie keer
aangeschoven bij de bestuursvergaderingen.
Naast intern overleg hebben de bestuursleden overleg gevoerd met gemeente
ambtenaren en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties in
Schiedam en Maassluis. Op districtsniveau is er in 2014 deelgenomen aan het
voorzittersoverleg, informele districtsraad en een paar andere bijeenkomsten.
Deze vinden meestal plaats in Dordrecht en daar zijn dan aanwezig
afgevaardigde bestuursleden van alle 12 Humanitas afdeling in district Zuidwest
plus leden van het Districtsbestuur en van het districtskantoor in Den Haag. Op
de agenda’s staan vaak onderwerpen zoals Humanitas algemeen beleid,
uitwisseling van informatie en ervaringen met projecten, speciale presentaties
van bijzondere projecten, communicatie, Humanitas website en het Intranet.
Met de projecten houdt het bestuur contact via e-mailcommunicatie en regelmatig
overleg met de coördinatoren. In 2014 hebben bestuursleden drie keer aan tafel
gezeten met de coördinatoren TA in Schiedam en met de TA coördinatoren in
Maassluis. Het contact met het project Netwerk Schuldpreventie Schiedam loopt
via email en telefoon met de coördinator en via deelname aan het viermaandelijks
overleg van de Stuurgroep van het Netwerk met daarin Seniorenwelzijn,
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Waterweg Noord en Your Anchor. De
coördinator van het Netwerk is dan uiteraard ook aanwezig.
De jaarvergadering vond plaats op 10 april 2013 in het wijkcentrum Nieuwland
aan het Dreesplein in Schiedam. De belangstelling was met 27 aanwezigen heel
redelijk en leverde goede discussies op. Het bestuur legde verantwoording af
over het werk van het afgelopen jaar en het jaarverslag en het financieel verslag
over 2013 werden vastgesteld. Daarnaast was er een discussie over de toekomst
van onze vereniging.
Ook in 2014 hebben we de beschikking gehad over het pand van
Woonplus Schiedam aan de Minister Donkerstraat te Schiedam. Vanuit deze
kantoorruimte opereren de coördinatoren van onze projecten Thuisadministratie
Schiedam en Netwerk Schuldpreventie Schiedam, terwijl het ook de plek is waar
het bestuur vierwekelijks bijeenkomt. In Maassluis werken de coördinatoren
vanuit huis, maar mogelijk komt hierin verandering in 2015.
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Op 10 januari 2014 hebben weonze
druk bezochte nieuwjaarsreceptie
gehouden in Galerie Jabelle te
Schiedam. Onder het genot van
een hapje en een drankje hebben
we teruggekeken op het oude jaar
(2013) en vooruit geblikt op het
nieuwe 2014. Ook kon het bestuur
de vrijwilligers een kleine attentie
aanbieden.

Het bestuur heeft in 2014 bestaan uit de volgende personen:
Tini van Goor, voorzitter
Frans Verkade, secretaris
Hennie Meijsen, penningmeester tot 10 april 2014
Fatemeh Darrodi, penningmeester vanaf 10 april 2014
Olga Borrie, lid tot 10 april 2014
Bart Kneppers, lid tot 31 juli 2014
Sandra Huisman, lid sinds 10 april 2014, maar in juli gestopt wegens privé
omstandigheden.
Het bestuur is momenteel onderbezet ondanks het plaatsen van advertenties
voor nieuwe leden en het persoonlijk netwerk van de huidige bestuursleden en
oproepen aan vrijwilligers van de Humanitas projecten om zich te melden als
kandidaat bestuurslid. Gelukkig heeft eind 2014 Harry Fleuren zich gemeld als
belangstellende en op de eerst volgende jaarvergadering zal hij worden
voorgedragen als nieuw bestuurslid.
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4. Thuisadministratie Schiedam
Voor Thuisadministratie Schiedam is 2014 wederom een heel druk jaar geweest.
Het aantal mensen dat steun en hulp ontvangt van vrijwilligers van Humanitas is
voor het vierde opeenvolgende jaar verder gestegen tot 127, weer 7% meer. Dat
hadden er nog meer kunnen zijn, maar de capaciteit van het project kan
momenteel niet meer aan. De twee vrijwillige coördinatoren, de heren Huub
Willemse en Louis Druijve stoppen er al zoveel tijd in dat het praktisch niet
mogelijk is meer trajecten te organiseren. Daarbij komt nog dat de problematiek
steeds heftiger wordt. In de woorden van de coördinatoren zelf: “De problematiek
van de aangemelde deelnemers wordt steeds moeilijker. Schuldenlast wordt
hoger door o.a. gedwongen verkoop van huizen. Opvallend is dat de gemiddelde
leeftijd van deelnemers daalt en er veel jonge moeders tussen zitten. We krijgen
ook steeds meer te maken met aanmeldingen van mensen met vooral een
geestelijke beperking. Door de participatiewet worden mensen die tot in 2014
door beroepskrachten werden begeleid met betaling vanuit de AWBZ
doorgeschoven naar de WMO (gemeente). Vanwege de bezuinigingen worden
deze mensen geweigerd en doorgeschoven naar het netwerk (lees
Thuisadministratie). Onze vrijwilligers zijn echter niet ingesteld op dit soort
deelnemers omdat het vaak begeleiding voor lange tijd betreft en van begeleiding
naar zelfredzaamheid niets terechtkomt. Voor dit probleem moet op korte termijn
een oplossing komen.”
Deelnemers
In onderstaande tabel presenteren we een aantal gegevens van het Project
Thuisadministratie Schiedam. Zoals elk jaar vergelijken we de cijfers van het
afgelopen jaar met die van voorgaande jaren.
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Aantal deelnemers
- vrouw
- man
-echtpaar
Leeftijd 20-30 jaar
Leeftijd 30-40 jaar
Leeftijd 40-60 jaar
Doorverwijzende instanties






Maatschappelijk werk
Schuld Hulpverlening
Lokaal zorgnetwerk
Zelf
Overige/Netwerk

2008
50
26
17
7
5
11
34

2011 2012 2013 2014
51
73 119 127
69
32
25
35
58
19
43
57
0
0
5
27
3
*
*
12
*
*
36
*
*

2009 2010
41
37
24
24
16
10
1
3
4
1
8
12
29
24

50

41

37

7
16
12
5
10

9
10
4
5
13

13
7
3
0
14

72
*
*
*
*
*

72

120

65

88
7

3
4

5
20

127

127

In 2014 werden 127 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 vorig jaar worden de deelnemers aangemeld via
het Netwerk Schuldpreventie Schiedam (zie hoofdstuk 6 van dit verslag), maar
ze zijn net als voorheen voornamelijk afkomstig van het Maatschappelijk Werk.
Wanneer we het resultaat van het werken met deze 127 deelnemers wat nader
bekijken kunnen we het volgende overzicht opstellen:

Aantal trajecten in 2014
- Waarvan gestart in 2013
- Waarvan nieuw gestart in 2014
Aantal trajecten nog doorlopend op 31 dec 2014
Aantal trajecten beëindigd in 2014
- Waarvan succesvol en zelfstandig verder
- Waarvan begeleid naar SHV of financieel
beheer
- Waarvan zonder goed resultaat

127
53
74
41
86
22
30

100%
42%
58%

34

39%

100%
26%
35%
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Een paar zaken vallen op. Er zijn in 2014 meer trajecten afgesloten dan er gestart
zijn. Waren er op 1 januari 2014 53 deelnemers die in een ondersteuningstraject
zaten aan het eind van het jaar waren het er 41. Dit lijkt een indicatie dat trajecten
korter worden. Van de 127 deelnemers die in 2014 ondersteund werden zijn er
86 ondersteuningstrajecten afgesloten. In vergelijking met voorgaande jaren is
dit een hoog percentage. Van deze 86 zijn er 22 met succes afgesloten, dat wil
zeggen dat ze hun financiële administratie op orde hadden en zelfstandig weer
verder konden. Daarnaast zijn 30 mensen begeleid naar Schuldhulpverlening
(SHV) of naar extern financieel beheer. We kunnen dus stellen dat voor 52
deelnemers (61%) de ondersteuning en begeleiding door Humanitas vrijwilligers
succesvol is geweest. In de overige 34 (39%) gevallen is het traject beëindigd
zonder meetbaar resultaat, omdat deelnemer zich niet aan de afspraken hield,
niet (meer) gemotiveerd was of simpel niet meer mee wilde werken. Zolang
Thuisadministratie bestaat (sinds 2007) is dit percentage niet zo hoog geweest.
De oorzaken hiervan zijn van velerlei aard. De problematiek van de deelnemers
is steeds complexer geworden en vaak is financiële wanorde slechts een deel
daarvan. Door het grote aantal aanmeldingen wordt Humanitas gedwongen
scherpere keuzes te maken en wanneer mensen zich niet aan hun afspraken
houden of onvoldoende meewerken wordt de ondersteuning beëindigd. De
vrijwilliger kan dan worden ingezet bij een andere deelnemer die wel gemotiveerd
is en hard werkt aan een oplossing voor zijn/haar problemen.
Vrijwilligers
Aantal vrijwilligers
- vrouw
- man
Leeftijd vrijwilligers
- Tot en met
40
- 41-50
- 51-60
- 61 en ouder

2008
27
11
16

2009 2010 2011 2012 2013
25
23
26
26
59
11
9
15
16
38
14
14
11
10
21

2014
63
41
22
9
16
25
13

Op 1 januari 2014 kende Thuisadministratie Schiedam 47 vrijwilligers. Daar zijn
in de loop van het jaar 16 nieuwe vrouwen en mannen bijgekomen, terwijl 18 zich
in 2014 hebben afgemeld. Dat betekent dat we aan het eind van het jaar nog 45
actieve vrijwilligers op de lijst hebben staan. Zoals bovenstaand overzicht laat
zien neemt het aantal vrouwelijke vrijwilligers sterker toe dan mannen, hoewel
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hun aantal ook nog steeds (licht) stijgend is. Verder zien we dat er een goede
spreiding is in leeftijd van de vrijwilligers, 40% is 50 jaar of jonger, 40% in de
leeftijdscategorie 51 tot 60 en 20% 61 jaar of ouder. Zes inwoners uit Vlaardingen,
twee uit Maassluis en één uit Delft zijn actief bij Thuisadministratie Schiedam,
alle anderen zijn woonachtig in Schiedam
Samenwerking met Netwerk Schuldpreventie Schiedam
Thuisadministratie Schiedam is nauw verbonden met het Project Netwerk
Schuldpreventie, waarover in hoofdstuk 6 van dit verslag wordt gerapporteerd.
De eerste basistraining van nieuwe vrijwilligers vindt daar centraal plaats. Daarna
volgt de meer specifieke training bij Thuisadministratie zelf. Aanmelding van
mensen met financiële problemen vindt nu centraal plaats bij het Netwerk, dat
ook beoordeelt naar welke netwerkpartner de persoon het beste doorverwezen
kan worden.
Financiën
De twee projecten Thuisadministratie Schiedam en Netwerk Schuldpreventie
hebben een gezamenlijke begroting, die gefinancierd wordt door bijdragen van
de Gemeente Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Voor meer
informatie zie hoofdstuk 9 van dit jaarverslag.
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5. Thuisadministratie Maassluis
2014 was het eerste volledige jaar van Humanitas Thuisadministratie Maassluis.
Dit jaar zijn 102 deelnemers door vrijwillige medeburgers ondersteund bij het
ordenen van hun financiën, het in kaart brengen van hun schulden, het
aanvragen van huur- en zorgtoeslagen en het opstellen van een plan dat
inkomsten en uitgaven in evenwicht moet brengen. Het gaat in vrijwel alle
gevallen om mensen met een laag tot zeer laag inkomen, die afhankelijk zijn van
een sociaal inkomen of een laag salaris. Vaak hebben ze een veelheid van
problemen, waarvan de financiële wanorde en schulden een onderdeel zijn. In
zulke situaties komt het vaak voor dat de vrijwilliger van Humanitas een
deelprobleem aanpakt, terwijl andere instanties, zoals Maatschappelijk Werk de
sociaal psychische problemen probeert aan te pakken.
Deelnemers
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de 102 mensen, die door
Humanitas zijn ondersteund. De cijfers worden vergeleken met die van het eerste
jaar van Humanitas Thuisadministratie Maassluis.
Deelnemers
Aangemeld
Via Maatschappelijk Werk
Via Sociale zaken(Westerbeek)
Voedselbank
overige
Aantal trajecten
gestart
inmiddels afgerond
nog doorlopend op 31 december
Deelnemers
vrouw
man
Leeftijd 19-30 jaar
Leeftijd 31-40 jaar
Leeftijd 41-50 jaar
Leeftijd 51-60+ jaar

2013
58
46
2
5
5
48
48
15
33

2014
69
45
5
5
14
102
69
58
44

23
25

45
57
17
25
37
23

Uit het overzicht blijkt dat 69 mensen zich hebben aangemeld en waarmee een
ondersteuningstraject is gestart. Zo’n traject duurt totdat de deelnemer zijn/haar
financiën op orde heeft en zelf weer in staat is om daar adequaat mee om te
gaan. De lengte van ondersteuning varieert met de aard en ernst van de
problematiek van een paar maanden tot iets meer dan een jaar. Het streven van
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Humanitas is om binnen een jaar de ondersteuning af te sluiten.
Resultaat
Van de 102 trajecten zijn er 33 gestart in 2013, terwijl 44 er nog doorliepen op 31
december 2014. In totaal zijn er 58 trajecten beëindigd waarvan 46 succesvol.
Dat betekent dat de deelnemer de regie over zijn/haar eigen financiën weer terug
had, er uitzicht was op het oplossen van de schuldenproblematiek (zoals
toeleiding naar professionele schuldhulpverlening) en dat de inkomsten en
uitgaven weer in evenwicht waren. Helaas hebben we ook 12 trajecten moeten
afsluiten zonder dat de problemen waren opgelost. De meest voorkomende
reden voor het voortijdig stoppen van een ondersteuningstraject is gebrek aan
motivatie of inzet bij de deelnemer, waarbij afspraken niet worden nagekomen.
Er is grote vraag naar ondersteuning voor een beperkt aantal vrijwilligers en
wanneer deelnemers zich onvoldoende inzetten om hun eigen problemen aan te
pakken zien we ons genoodzaakt de samenwerking op te zeggen.
Vrijwilligers
In 2014 hebben 25 burgers zich ingezet als vrijwilliger bij Humanitas
Thuisadministratie Maassluis, waarvan verreweg de meesten woonachtig zijn in
Maassluis. Maar er zijn ook vrijwilligers die uit Vlaardingen of Spijkenisse komen
om als betrokken burgers Maassluizers te ondersteunen. Een paar kenmerken
van de vrijwilligers actief in Maassluis:
Vrijwilligers
Vrouw
Man
Leeftijd tot 40 jaar
Leeftijd 41-50 jaar
Leeftijd 51-60 jaar
Leeftijd 60+
Woonplaats - Maassluis
Vlaardingen
Spijkenisse

Aantal
10
15
2
2
4
17
23
1
1

Op 1 januari 2014 hadden we 18 vrijwilligers. Daar zijn 7 nieuwe mensen
bijgekomen, terwijl 5 zich in de loop van 2014 hebben afgemeld. Dat brengt het
totaal per 31 december 2014 op 20. Daarnaast zijn er nog twee nieuwe
vrijwilligers die begin 2015 hun interne scholing krijgen en daarna hun eerste
deelnemers zullen begeleiden. De training van vrijwilligers wordt verzorgd door
de twee coördinatoren Hans de Jong en Ben Dolphijn. Tot eind juni 2014 heeft
Hans de Jong het coördinatorschap beheerd en vanaf 1 juli heeft Ben Dolphijn
deze taak op zich genomen.
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Samenwerking
Humanitas Thuisadministratie Maassluis werkt nauw samen met de Stichting
BOOM, die via hun project Schuldhulpmaatjes ook ondersteuning biedt aan
mensen met financiële problemen. Humanitas en BOOM werken nauw samen bij
selectie en verdeling van ondersteuningsaanvragen, contacten met de gemeente
en bij allerlei andere zaken die met uitvoering van de tweede projecten te maken
hebben.
Verder werkt Humanitas samen met een aantal instellingen zoals het
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ( Sociaal Wijkteams Maassluis),
Centrum voor Jeugd en Gezin, Stoed, Finob, Voedselbank en Westerbeek
(professionele schuldhulpverlening). Enerzijds verwijzen deze instanties
mogelijke deelnemers naar Humanitas, anderzijds vraagt Humanitas hen om
deelnemers met grote en specifieke problemen over te nemen.
Financiën
De Gemeente Maassluis heeft in 2014 het werk van Humanitas
Thuisadministratie Maassluis financieel ondersteund met een subsidie van €
7.000. Dit bedrag is vrijwel geheel besteed aan onkostenvergoedingen voor
vrijwilligers, communicatiekosten en publiciteit om bekendheid te geven aan het
project en om vrijwilligers te werven.
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6. Netwerk Schuldpreventie Schiedam
In 2013 is het Netwerk Schuldpreventie Schiedam van start gegaan. Het netwerk
is een samenwerkingsverband van Humanitas, Seniorenwelzijn, MDNW,
Formulierenbrigade en Your Anchor. In oktober 2013 is het netwerk uitgebreid
met Vluchtelingen-Werk-Maasdelta.
In een convenant hebben voornoemde organisaties met elkaar afgesproken dat
zij zich gezamenlijk inzetten voor een gecoördineerde aanpak van de
schuldenproblematiek in Schiedam. Het Netwerk neemt een centrale
coördinerende plaats in wanneer het gaat om opvang en ondersteuning van
mensen met financiële problemen en schulden. Het Netwerk Schuldpreventie
Schiedam heeft een parttime betaalde coördinator mw. Yvonne Lopes.
Tweemaandelijks overlegt de coördinator met de uitvoerende coördinatoren van
de andere netwerkpartners over samenwerking, afstemming en uitwisseling van
gegevens en ervaringen. Eens per kwartaal is er een bijeenkomst van de
Strategische Stuurgroep waar vertegenwoordigers van bestuur of
beleidsbepalers van de netwerkpartners bijeenkomen om over beleidszaken (o.a.
financiën) te spreken.
In de tweede helft van 2013 is het Netwerk van start gegaan en zijn er al meer
dan 100 personen doorverwezen naar de deelnemende netwerkpartners. Ook
zijn in die periode de eerste vrijwilligers geworven en getraind. In het voorjaar van
2014 is de website van het Netwerk gelanceerd: www.nsnw.nl
Centrale punt van aanmelding en doorverwijzing
In 2014 zijn bij het centrale aanmeldpunt van het Netwerk Schuldpreventie 271
aanmeldingen geregistreerd waarvan het merendeel was doorverwezen door
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Waterweg Noord. Deze aanmeldingen
zijn telefonisch, per mail of via de website bij het netwerk binnengekomen. Van
deze 271 zijn er 23 direct afgewezen Redenen voor afwijzing waren o.a. dat
aanmelder vanwege een verstandelijke beperking langdurige hulp op
administratief gebied nodig heeft of de aanmelder was niet ingeschreven in de
gemeente Schiedam. Alle anderen werden doorverwezen naar de deelnemende
netwerkpartners, 111 naar TA Schiedam, 27 seniorenwelzijn en 133 naar Your
Anchor.
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Nieuw initiatief: Informatie en Advies bijeenkomsten
Sinds september 2014 verzorgt het Netwerk Schuldpreventie in samenwerking
met de gemeentelijke dienst Schuldhulpverlening zogenaamde Informatie en
Advies bijeenkomsten (I&A-workshops). Alle mensen die zich bij de gemeente
aanmelden voor schuldhulpverlening worden voor deze groepsbijeenkomst
uitgenodigd. De bijeenkomst vindt wekelijks plaats en er komen gemiddeld
tussen de 25 en 30 mensen op af. Deze deelnemers worden tijdens de workshop
door vrijwilligers van het Netwerk Schuldpreventie geholpen bij het ordenen van
de administratie. Dit kan resulteren in:
 Deelnemer krijgt individuele uitleg en advies over de checklist van de
afdeling Schuldhulpverlening en gaat daarna ter plekke of thuis zelfstandig
aan de slag met het verzamelen van de gevraagde gegevens;
 Deelnemer krijgt individuele uitleg en advies en wordt daarna ter plekke
door een vrijwilliger geholpen omdat tijdens de workshop blijkt dat zij/hij er
zelfstandig niet uitkomt;
 Deelnemer krijgt individuele uitleg en hulp tijdens de workshop en er wordt
een afspraak voor een huisbezoek ingepland (bijvoorbeeld omdat
deelnemer thuis nog dozen vol met brieven heeft of omdat hij/zij hulp nodig
heeft bij het bellen van instanties). De deelnemer wordt na de workshop
tijdens maximaal 5 huisbezoeken begeleid tot aan het moment dat alles
op orde is. Dit wordt bezegeld met een stempel van de Formulierenbrigade
waarna deelnemer bij de gemeente het Schuldhulptraject in kan.
 Blijkt dat de deelnemer meer begeleiding nodig heeft dan wordt hij/zij
aangemeld bij Humanitas Thuisadministratie of Seniorenwelzijn.
.
Vrijwilligers
Er zijn in 2014 81 nieuwe vrijwilligers door het Netwerk getraind:
 28 nieuwe vrijwilligers voor de Thuisadministratieprojecten van Humanitas
(21) Seniorenwelzijn (6) en Your Anchor (1).
 Van september t/m december zijn 48 studenten van de Haagse
Hogeschool getraind en ingezet voor korte trajecten. Alle studenten
hebben voor de start van hun werkzaamheden de (verkorte) basistraining
Schuldpreventie gekregen. Een aantal studenten heeft zich ook na het
project ingezet als vrijwilliger (waar ze ook studiepunten voor kregen). Het
project met de Haagse Hogeschool is in januari 2015 geëvalueerd en
hierbij zijn afspraken gemaakt over een vervolg in het najaar van 2015.
 Voor Your Anchor zijn in oktober 2014 5 vrijwilligers opgeleid ten behoeve
van het begeleiden en adviseren van deelnemers tijdens en na de
workshops. Deze vrijwilligers zijn wekelijks bij de I&A-workshop aanwezig
en worden daarnaast ingezet voor korte huisbezoeken.
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Daarnaast hebben de vrijwilligers trainingen gekregen op het gebied van
Belasting & Toeslagen (verzorgd door voormalig sociaal raadlied Guus van
Zanten), Herkennen en omgaan met mensen met een beperking (via Stichting
MEE) en zijn er door de moederorganisatie van de vrijwilligers diverse
evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. Voor 2015 wordt op verzoek van diverse
vrijwilligers een communicatietraining gepland.
Uitbreiding netwerk
Om het bereik van het Netwerk te vergroten staat het open voor toetreding van
nieuwe organisaties. In 2014 is gebleken dat met name mensen met een (licht)
verstandelijke beperking momenteel te vaak tussen wal en schip vallen.
Gesprekken met instanties als Careyn, MEE en ASVZ hebben nog niet geleid tot
toetreding tot het Netwerk.
In 2014 zijn door de Gemeente Schiedam voorbereidingen getroffen voor het
oprichten van zes Wijk Ondersteuning Teams (WOT). Het WOT Nieuwland is in
2014 al van start gegaan en met dit team heeft het Netwerk al regelmatig contact
gehad over het doorverwijzen van mensen met financiële problemen. Voor 2015
geldt dat ook de andere WOT’s geïnformeerd worden over de werkzaamheden
van het Netwerk Schuldpreventie.
Netwerkpartner Your Anchor heeft werkafspraken met diverse instanties die de
begeleiding van deelnemers van het netwerk vergemakkelijken (vb. Woonplus,
Evides). Dit resulteert in korte lijnen tussen het netwerk en de betrokken
instanties.
Tot slot heeft de coördinator van het netwerk regelmatig overleg voor de
bespreking/doorverwijzing van de vraagstukken die op het gebied van het
sociaaljuridische terrein liggen.
Publiciteit
De lancering van een eigen website heeft het Netwerk Schuldpreventie in staat
gesteld om informatie beter te verspreiden. Het levert publiciteit op en naast
nieuwe deelnemers levert het ook nieuwe vrijwilligers op. Daarnaast maakt het
netwerk gebruik van eigen folders; ten behoeve van de werving van nieuwe
vrijwilliger en voor de werving van klanten.
Financiën
Het Project Netwerk Schuldpreventie Schiedam is in 2014 financieel ondersteund
door de Gemeente Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Voor meer
informatie zie hoofdstuk 9 van dit Jaarverslag.
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7. Nieuwe initiatieven in 2014
Het Chat project van Humanitas Landelijk richt zich op (meestal jonge) mensen
die in een isolement verkeren of die met problemen kampen waar ze geen raad
mee weten. Vrijwillige hulpverlener en hulp vragende deelnemer vinden elkaar
via online verbindingen, waar ze anoniem met elkaar kunnen praten. Eind 2013
hebben we bij Humanitas Nieuwe Waterweg Noord het plan opgevat om dit
project een boost te geven, door lokaal vrijwilligers te gaan werven en
bekendheid te geven aan deze dienstverlening. Begin 2014 zijn daartoe plannen
opgesteld en is een startsubsidie aangevraagd bij Humanitas District Zuidwest.
Deze aanvraag is ook gehonoreerd, maar het project is niet tot uitvoering
gekomen vanwege het niet-geplande vertrek van één van de bestuursleden.
Een ander nieuw initiatief is Preventie, een project dat zich richt op het
voorkomen dat mensen in de financiële problemen of schulden terecht komen. In
de loop van 2014 zijn in Maassluis de eerste verkennende stappen gezet voor dit
nieuwe project, dat geleid wordt door Hans de Jong. Er zijn gesprekken gevoerd
met Maatschappelijk Werk, Westerbeek, Sociale Dienst en anderen die
betrokken zijn bij TA Maassluis en verder zijn er ook contacten gelegd met
scholen, moskee en vluchtelingenwerk. Met deze laatste organisatie is al een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden waar ruim 15 mensen voorlichting hebben
gekregen omtrent geld, hoe om te gaan met geld, inkomen en uitgaven. Met een
school zijn contacten gelegd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Vooralsnog is
het zoeken naar de goede activiteiten, die effecten kunnen hebben. Al moet men
wel steeds voor ogen hebben dat korte termijn resultaten niet of nauwelijks te
realiseren zijn. Pas na langere tijd zijn effecten mogelijk zichtbaar te maken.
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8. Inkomsten en uitgaven in 2014
Voor de financiën van Humanitas Nieuwe Waterweg Noord is het een goed jaar
geweest. De afdeling heeft voldoende financiële middelen kunnen mobiliseren
om de projectkosten te dekken.
In 2014 had de afdeling een bedrag van bijna € 75.000 beschikbaar voor de
projecten Thuisadministratie Schiedam, Thuisadministratie Maassluis en het
project Netwerk Schuldpreventie. De totale uitgaven voor deze drie projecten
bedroegen bijna € 70,000.
De fondsen voor deze drie projecten kwamen van de Gemeente Schiedam, de
Gemeente Maassluis en het Fonds Schiedam Vlaardingen. De gezamenlijke
bijdrage van deze drie financiers was voldoende om alle uitgaven van de drie
projecten te bekostigen. Dit betekent dat de afdeling de inkomsten uit contributies
van leden, rente, giften en bijzondere baten niet heeft hoeven te gebruiken.
Helaas had de afdeling bij het sluiten van de kopij voor dit jaarverslag nog geen
informatie gekregen over de balans per 31 december 2014. Het bestuur rekent
erop dat die gegevens beschikbaar zijn voor de jaarvergadering 2015 op 16 april
2015.
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Humanitas Nieuwe Waterweg Noord Inkomsten en Uitgaven 2014

Netwerk

TA project

TA project

Schuldpreventie

Schiedam

Maassluis

2014
Personeelskosten

2014

Structureel

2014

Totaal

2014

2014

42.898

0

0

0

42.898

Huisvestingskosten

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

0

586
260

0
99

169
438

0
0

755

0

0

0

0

504

0

0

0

0

162

105

0

4.081

816

816

0

2.666

2.734

3.848

0

0

806

643

0

2.090

62

0

0

10.187

4.679

6.019

0

2.151
20.884

Leidinggeven

5.050

0

0

0

5.050

Administratiekosten

1.095

0

0

0

1.095

6.145

0

0

0

6.145

59.230

4.679

6.019

0

69.928

Gemeente Schiedam

45.391

4.679

Fonds Schiedam Vlaardingen

15.890

Organisatiekosten
Telefonie
Bureaukosten
Automatiseringskosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Publiciteitskosten
Vrijwilligerskosten
Reis- en verblijfskosten
Vrijwilligerskosten (training en
opleiding)

797
0
504
267
5.713
9.249
1.449

Ondersteuningskosten

Totale Lasten

Baten
50.070
15.890

Gemeente Maassluis

7.000

Contributie leden
Rente baten
Giften, donaties
Bijzondere baten
Totale Baten

Project Resultaat

7.000
1.360

1.360

218

218

30

30

309

309

61.281

4.679

7.000

1.917

74.877

2.051

0

981

1.917

4.950

20

9. Vrijwilligers, coördinatoren en bestuur
Coördinatoren:
Vrijwilligers Louis Druijve en Huub Willemse voor Thuisadministratie. Schiedam.
Vrijwilligers Hans de Jong en Ben Dolphijn voor resp. Preventie Schuld en
Thuisadministratie Maassluis.
Yvonne Lopes voor Netwerk Schuldhulpverlening.
Bestuur[WU1]:(vrijwilligers)
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Tini van Goor
Frans Verkade
Hennie Meijsen, tot 10 april 2014
Fatemeh Darrodi, vanaf 10 april 2014
Olga Borrie, tot 10 april 2014
Bart Kneppers, tot 31 juli 2014
Sandra Huisman, 10 april tot15 juli 2014

Vrijwilligers:
Nell (P.)
Wil (W)
Ellen (E)
Willem (W.E.)
Helma (H.)
Monique (M)
Fatemeh (F)
Hans (H.A.N.)
Louis (L.B.)
Annette (A.)
Marian
Linda (L)
Chiel (M)
Priscilla (P.M.P.)
Corry (C.)
Shanta (S.)
Marielle (J.M.)
Lydia (L.M.)
Yvonne (Y)
Arina (A)
Corina (C.L.J.)

Bekkers
Boonstra
Boonstra-de Jong
Both
Braber
Dalen, van
Darrodi
Dopper
Druijve
Elsing-Twigt
Fleur
Fosse, de la
Groen
Groise
Haksteen
Hanoeman
Hardt, 't
Hoen- Kindt
Hoenen-Van Gils
Hollaar van der Vlis
Kievit

Jacques (J.C.M.)
Trudy (G.E.)
Marcel (M)
Hans (J.C.)
Sera (S. )
Helene (H)
Remy (R.V.)
Margreet (M.J.E.)
Yvonne (Y.M.B.)
Arno (A)
Charlotte (C.E.S.)
Fred (F)
Jurriaan (J.S.)
Rose (R.)

Mathijssen
Meer, van der
Nagel, van der
Olsthoorn
Onstenk
Pieterse
Poeran
Rasser
Ruyven, van
Schipper
Sebel
Slingerland
Steenaert
Steenbergen
TorsyBianca (B.C.V.)
Dimmendaal
Liesbeth (E.M.J.C.) Unkel-Snoeren
Frank (F.R.)
Vedder
Ineke (M.E.)
Veen , van
Cher (C.)
Verschuur
Huub (B.H.M.)
Willemse
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Vervolg Vrijwillgers:
Danny (D)
Jan (J)
Hans (J.F.)
Ruud (R.I.)
Marise
Merel (M.V.)
Jermaine
Rien (R.J.)
Genevieve (G.)
Leo (L.D.)
Ben (B.H.F.)
Anneke (A)
Wim (W.J.)
Huib (H.)
Koos (J.J.)
Hans (J.A.J.)

Kooijman
Lemmen
Linde van de
Linden, van der
Maarse
Kempen, van
Bhugwandass
Boer, de
Bos, van den
Buren, van
Dolphijn
Frerichs
Goedendorp
Hout, van der
Jansen
Jong de

Hilde (H)
Arif (A.)
Wendy (W)

Wittkamp
Yigiter
Zuur

Dick (D)
Henny (H.M.)
Ari-Kees (A.C.)
Nelleke (P.H.F)
Koos (J.H.L.L. )
Wim (W.)
Jos (J.)

Looman
Mil, van
Nederlof
Van Galen
Vorstenbos
Wiel, v.d.
Zuidgeest
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10. Contacten:
Adres:
Secretariaat Vereniging Humanitas Nieuwe Waterweg Noord
Postbus 509
3100 AM Schiedam
nwn@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/nieuwewaterwegnoord
Project Thuisadministratie Schiedam:
Coördinatoren Schiedam: Huub Willemse en Louis Druijve
ta.schiedam@humanitas.nl 06-130 905 36
Project Thuisadministratie Maassluis:
Coördinatoren Maassluis: Hans de Jong en Ben Dolphijn
tel.nr. Respectievelijk 06 26128302 0652559429
ta.maassluis@humanitas.nl

Netwerk Thuisadministratie Schiedam:
Coordinator: Yvonne Lopes
y.lopes@humanitas.nl
www.nswn.nl
Landelijk Bureau Humanitas
Sarphatisstraat 4
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
020-52 311 00
www.humanitas.nl
info@humanitas.nl om lid te worden van Vereniging Humanitas
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Met dank aan onze sponsoren:
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