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Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het aantal

Vanuit dat traject is er twee keer per jaar een

statushouders dat door de gemeenten moet worden

‘meedenk-gesprek’ van een trajectcoach met de

opgenomen. Het COA (Centraal Orgaan opvang

statushouder, waarin alle leefgebieden aan bod

Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de verdeling

komen. Denk aan werk, gezondheid en een zinvolle

over de gemeenten. ‘Zodra een statushouder is

dagbesteding. Soms blijft de startcoach tijdens deze

gekoppeld aan de gemeente Groningen, wordt hij/

periode verbonden aan de statushouder.’

zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

Humanitas
begeleidt
statushouders

bij Humanitas’, vertelt Liesbeth Hanrath,

Reguliere ondersteuning

projectcoördinator MBV bij Humanitas.

‘Statushouders (en hun coaches) kunnen vanaf
de eerste periode terugvallen op de ‘reguliere’

Startcoaches

ondersteuning van bijvoorbeeld de WIJ teams, Link050

‘Een onderdeel van het gesprek is uitleg over

(dat bemiddelt in vrijwilligerswerk) en het Humanitas-

WoningNet’, vervolgt Liesbeth. ‘Die website toont het

spreekuur. Daarnaast zijn er nog vele soorten

woningaanbod in Groningen. Formeel moet er binnen

ondersteuning of informele activiteiten die vallen

3 maanden een woning gevonden worden, maar

onder de specifieke ondersteuning. Er is een sociale

gemiddeld zijn we 70 dagen kwijt. De startcoaches

kaart in ontwikkeling waarop al deze partijen worden

helpen de vluchtelingen door de eerste periode heen.

opgenomen.’

Zij laten zien hoe onze maatschappij in elkaar zit,
helpen bij buurtcontacten en gaan mee naar allerlei

Enorme groep

afspraken bij instanties. In de eerste weken kost

‘Bij Humanitas is dus een enorme groep vluchtelingen-

dit wat meer tijd, maar daarna is wekelijks contact

coaches actief binnen MBV. Nog niet eens benoemd

meestal voldoende.’

zijn de workshopleiders die de participatie workshops
geven en de coaches die actief zijn binnen het

Trajectcoach

huisbezoekteam, de spreekuren, het PIP (Project

‘Zodra de praktische zaken lopen, de eerste

Inspiratie Programma) en begeleiding van coaches.

hoog op de agenda en een behoorlijk deel van de verantwoordelijkheid ligt bij

contacten zijn verkend en de inburgering is gestart,

In deze Humens stellen we een deel van hen graag

de gemeenten. Zij zijn verplicht vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ofwel

nodigen we de statushouders uit voor de verplichte

voor’, besluit Liesbeth.

Participatieworkshops en de trajectondersteuning.

In dit nummer ruim aandacht voor vluchtelingen. De problematiek staat landelijk

statushouders, een traject Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen (MBV) aan
te bieden. Groningen en Hoogezand-Sappemeer hebben de lokale Humanitasafdelingen gevraagd dit traject uit te voeren.
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Dirk Goudberg

‘Het is niet bij te benen
hoeveel verschillende
hulpverleners er zijn.’

Eén van de projecten waarbij vrijwilligers geregeld in aanraking komen
met cliënten met meervoudige problematiek, is het Humanitas-project
Thuisadministratie. ‘Wij onderstenen mensen die in de schulden zitten.
We bezoeken ze thuis en proberen samen de financiële administratie
weer op orde te krijgen’, vertelt Heike ten Hoove, vrijwillig coördinator
Thuisadministratie.

‘70% van de cliënten staat open
voor verdere hulpverlening’
Meerdere problemen
Tijdens het huisbezoek ontdekken vrijwilligers dat er achter de
geldproblemen vaak hele andere problemen schuilgaan. ‘Zo kunnen ze

Vrijwilligers signaleren,
WIJ teams pakken het op

bijvoorbeeld verslaafd zijn aan gokken of aan alcohol en drugs. Sociale
contacten, werk – als ze dat al hebben – en hun persoonlijke verzorging
raken verwaarloosd. Soms gaat het om sociaal-zwakke gezinnen, waarin er
van alles mankeert aan het voeren van de huishouding, de opvoeding van
de kinderen en de relatie tussen beide echtelieden.’
Goede hulp
Bij dergelijke meervoudige problematiek vragen de vrijwilligers aan de
cliënt of er ook andere hulpverlening mag worden ingeschakeld. ‘Ik schat
dat ongeveer 70 procent van de mensen er voor open staat. Tegenwoordig
bellen wij dan met het Wij-team in de wijk van onze cliënt. Het Wij-team
zoekt dan de juiste hulpverleners voor deze problemen. En daar zijn we heel

Humanitas-vrijwilligers hadden het tot voor kort moeilijk om passende
hulpverlening te vinden voor hun ‘multiprobleem-cliënten’. Tegenwoordig
volstaat een simpel telefoontje naar het Wij-team! Dat zorgt voor de
verdere aanpak van meervoudige problematiek of andere hulpvragen.

blij mee, want er zijn zoveel verschillende hulpverleners. Dat is voor ons als
vrijwilligers niet bij te benen!’

Statushouders
wegwijs maken
in Nederlandse
samenleving

Nynke Koornstra

hield wethouder Matthias Gijsbertsen een toespraak. Hij prees de statushouders omdat zij de verplichte workshops die aan de ondertekening
vooraf gaan, succesvol hadden afgerond. Dat deden in totaal zo’n 100
‘nieuwe Nederlanders’ in de periode van september tot en met december
2016. Saillant detail: Humanitas verzorgt de workshops.
In Groningen wordt het project Participatie Verklaring

‘Tijdens de workshops wordt er met behulp van een

door vrijwilligers van Humanitas uitgevoerd. In de

tolk afwisselend geconverseerd in verschillende talen,

zomermaanden van 2016 heeft een team vrijwilligers

waaronder het Engels, Arabisch en Nederlands. Dat werkt

samen met Zohreh Salim Arooni, projectcoördinator bij

goed’, aldus Hans. ‘De eerste bijeenkomst is bedoeld

Humanitas, de workshops inhoudelijk vormgegeven. Doel

om de deelnemers in Groningen een vertrouwd en veilig

is de deelnemers wegwijs te maken in onze samenleving.

gevoel te geven. Vervolgens gaan we in de tweede en

De eerste serie van drie workshops, een pilotproject met

derde workshop op een speelse manier met elkaar in

Engels sprekende Syriërs, werd in september vorig jaar

dialoog over Nederlandse kernwaarden als vrijheid,

gehouden.

gelijkheid en solidariteit.’

‘In dialoog over Nederlandse kernwaarden’

De laatste groep statushouders van 2016 zette in het stadhuis
hun handtekeningen onder de participatieverklaringen.

Op dinsdag 20 december 2016 zette een groep van zo’n 30 statushouders
hun handtekening onder een Participatie Verklaring, een verplicht onderdeel
van de inburgering. Om het belang van de ondertekening te benadrukken,

Respons en discussie

Discussie

Vrijwilliger Hans Tulp (65) is startcoach bij de

Zo kan er gemakkelijk een discussie tot stand komen

maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen,

over bijvoorbeeld de werking van de democratie.

daarnaast taalcoach en sinds september geeft hij

‘Wat de workshops zo boeiend en leerzaam maakt,

ook workshops waarin vluchtelingen in dialoogvorm

zijn de onderlinge discussies en de interactie tussen

de kernwaarden van Nederland leren kennen. ‘Als

de deelnemers, met al hun verschillende culturele

vrijwilligers hebben we een werkwijze ontwikkeld

achtergronden’, zegt Hans met een glimlach.

waarin ruimte is voor respons en discussie. Zo maken

De ondertekening van de Participatie Verklaring vindt

de deelnemers op een leuke manier kennis met de

altijd plaats aan het einde van de derde en tevens

Nederlandse samenleving.’

laatste workshop, én in aanwezigheid van iemand
van de gemeente.

Vertrouwd en veilig gevoel geven
De gemengde groep vluchtelingen die de workshops

Humanitas zoekt nog vrijwilligers voor het geven

op dit moment volgt, is onder meer afkomstig uit Syrië,

van workshop Participatie Verklaring. Kijk voor meer

Kameroen, Sri Lanka, Oeganda en Iran.

informatie op de website: humanitas.nl/groningen
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Project Inspiratie Programma

Vluchtelingen starten
eigen onderneming

Zijn de uitkomsten allemaal positief, dan kent de
gemeente de financiering toe en kan de nieuwe
ondernemer beginnen.

‘We verwachten
vooral eigen initiatief’

Bij veel statushouders zit het ‘zaken doen’ in het
bloed. Willen zij in hun nieuwe thuisland Nederland
een onderneming starten, dan kunnen ze nu deelnemen
aan het Project Inspiratie Programma (PIP).
Nynke Koornstra
Het is een nieuw initiatief binnen de Maatschappelijke

Binnen het Project Inspiratie Programma kunnen

Begeleiding van Vluchtelingen waarbinnen vrijwilligers

vluchtelingen met een bijstandsuitkering een

vanuit hun eigen affiniteit en ervaring met de

traject volgen om een onderneming te starten. Wie

commerciële wereld de vluchtelingen ondersteunen.

met een goed ondernemings- en financieringsplan

Die laatsten kunnen bij een succesvolle afronding van

komt, kan vervolgens een bedrag van maximaal €

het PIP als kersverse ondernemer Binnen het Project

34.000 lenen van de gemeente Groningen. Natuurlijk

Inspiratie Programma kunnen vluchtelingen met

kijken experts wel eerst of het plan financieel

een bijstandsuitkering een traject volgen om een

haalbaar is, of er vraag is naar het product en of de

onderneming te starten. Wie met een goed

onderneming wel zelfredzaam kan worden. Er wordt

ondernemings- en financieringsplan komt, kan

in die periode ook een ondernemerstest gedaan om

vervolgens een bedrag van maximaal €34.000

te kijken of de aanvragers wel geschikt zijn voor het

lenen van de gemeente Groningen.

ondernemerschap.
Veel vluchtelingen willen graag een restaurant beginnen.

Risico
Als projectcoördinator Maatschappelijke
Begeleiding Vluchtelingen begeleidt Stefan
Langenberg onder andere de projectdeelnemers.
‘Vanaf het moment dat het mensen interessant
lijkt ondernemer te worden, helpt Humanitas drie
jaar lang met de financiële administratie
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en allerlei praktische zaken als brandveiligheid,

Burgerinitiatief

hygiëne, enzovoort. Loopt de onderneming eenmaal,

Het project is een burgerinitiatief, bedacht door

dan stopt de bijstandsuitkering en de begeleiding

vrijwilliger Theo Huizing. Theo voerde in april vorig

binnen het PIP-project. Dus er zit wel degelijk een

jaar de eerste gesprekken met een vluchteling

risico aan het opstarten van een onderneming binnen

die graag een dönerrestaurant wilde beginnen.

dit project,’ benadrukt Stefan.

‘Ondernemers kunnen al heel lang een lening afsluiten
bij de gemeente,’ vertelt Stefan verder. ‘Maar PIP, dat

Verloren eerste
generatie
vluchtelingen

COLUMN
De makkelijke immigratie uit de koloniën en de Europese
Unie hebben Engeland sterk afhankelijk gemaakt van
immigranten. Er is geen spreidingsbeleid en het gevolg
is dat er grote concentraties zijn ontstaan van mensen
met vergelijkbare achtergrond. Daarbinnen kun je je brood

Eigen initiatief

zich specifiek richt op vluchtelingen, is door Theo

‘Als mensen twijfelen’, vervolgt Stefan, ‘of als we

bedacht. De diploma’s die de mensen in hun thuisland

merken dat deelnemers na maanden nog steeds

behaald hebben, zijn ook in Nederland geldig.’ Het

Als vluchtelingencoach merk je hoe lastig het is om in

hoef je je niet in te vechten in een gesloten arbeidsmarkt.

intensieve coaching nodig hebben, raden we het

blijkt dat de meeste vluchtelingen vooral graag een

Nederland aan een baan te komen. Dat geldt zeker voor de

De kinderen gaan naar school en vormen een tweede

af een onderneming te beginnen. We gaan de

restaurant willen beginnen. Maar er is ook iemand bij

zeer laag opgeleide vluchtelingen die soms niet meer dan

generatie die goed is aangepast aan de samenleving.

deelnemers ook niet achter de broek aan zitten. We

die een wasserette overneemt en iemand met een

enkele jaren lagere school hebben gehad. We proberen

verwachten vooral eigen initiatief.’

architectenbureau.

onze deelnemers zo snel mogelijk op een geschikte

De eerste generatie verdient gewoon zijn (karige)

inburgeringscursus te krijgen en gelukkig is het sinds

boterham. Men accepteert niet zelden een inkomen dat

kort beter mogelijk om daarnaast een MBO traject te

niet ver afwijkt van ons sociaal minimum. Ik heb dat van

volgen. Daarmee zijn we er nog niet, zoals de statistieken

heel nabij zien gebeuren. Ons goed bedoelde systeem

Iedere vrijdagochtend is er bij Humanitas Groningen

laten zien. Wat in de weg zit, is gebrek aan een systeem

van fatsoenlijke uitkeringen in combinatie met onze

spreekuur van 10:00 tot 12:00 uur voor vluchtelingen

zoals dat in Duitsland bestaat, speciaal in Beieren, van full

maatschappij die vluchtelingen feitelijk uitsluit van de

met ideeën om zelfstandig ondernemer te worden.

time leren in theorie en in de praktijk. Ook dan zijn we er

arbeidsmarkt levert een verloren eerste generatie van

Kijk voor meer informatie over het project op: www.

helaas nog niet.

immigranten op. Moeten we dat laten gebeuren?

‘Sinds oktober vorig jaar organiseren we bijeen-

Er is een structureel tekort aan werk dat betaalt, niet

Gerard Meerman

komsten over het starten van een onderneming:

zelden in de vorm van een gebrek aan bereidheid om

Vrijwilliger Maatschappelijke Begeleiding, Humanistisch

wat zijn de voordelen, wat zijn de risico’s? Hiervoor

voor maatschappelijk noodzakelijk werk - zoals bij

Café, voorzitter Humanistisch verbond Gorningen

zijn alle vluchtelingen uitgenodigd die vanaf 2010

Humanitas - een passend salaris te geven. Het ideaal van

bij Humanitas Maatschappelijke Begeleiding hebben

sommige politieke partijen, eigen volk eerst, is realiteit op

gekregen. Twaalf van hen hadden een concreet idee.

de arbeidsmarkt. Een oplossing voor wie in dit systeem

Met hen voerden we gesprekken. Deze mensen

vastloopt is dan, zodra er een Nederlands paspoort is, te

waren in de meeste gevallen al behept met een

emigreren naar Engeland.

‘In de meeste gevallen
zijn ze al behept met een
ondernemersgeest’
Ideeën verwezenlijkt

verdienen zonder dat er eisen worden gesteld aan taal en

humanitas.nl/groningen

zekere ondernemersgeest, vaak door persoonlijke
ervaringen.’

In Engeland is de levensstandaard heel wat lager dan in
Nederland en de sociale uitkeringen zijn veel lager en niet
eenvoudig beschikbaar voor buitenlanders.
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Groningen telt ruim 50.000 studenten in het hoger
onderwijs (HBO en universiteit). Bij deze grote groep
jongvolwassenen is Humanitas nauwelijks bekend.
Voor beide partijen een gemiste kans.
Daar moet verandering in komen!
De studentencommissie bestond tot voor kort uit Michel Dalmolen, Janny van Buren,
Eline Glaas, Miraya Rook en Evanne Tieben. ‘Humanitas en studenten kunnen veel
aan elkaar hebben’, stelt Michel. Hij doet graag een oproep voor nieuwe commissieleden, want Humanitas kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, terwijl studenten de
kans krijgen zinvol vrijwilligerswerk te doen. ‘Daar hebben ze zelf ook iets aan, voor
hun studie en verdere carrière. Bij sommige HBO-studies is vrijwilligerswerk zelfs
verplicht! Zelf merkte ik bij mijn sollicitatie voor een stageplek dat het een pré was
dat ik vluchtelingencoach ben geweest.’

‘…zinvol vrijwilligerswerk dat aansluit bij de studie’
Margot van Goudoever

Humanitas beter
in beeld brengen
bij studenten

Presentaties tijdens colleges
Het is de bedoeling dat de nieuw te vormen studentencommissie actief studenten
werft voor Humanitas-projecten. ‘We hebben nagedacht hoe we de studenten het
beste kunnen bereiken. Bijvoorbeeld korte presentaties tijdens colleges. Zo kun je
heel gericht projecten onder de aandacht brengen die goed passen bij bepaalde
studies. Het is ook goed om studentenbladen te benaderen en actief te werven
tijdens evenementen. Er is een eigen Facebook-pagina gestart waarop Humanitas
vacatures kan publiceren en studenten hun ervaringen uitwisselen. Op dit moment
zoeken we vooral vluchtelingencoaches en gastvrouwen/-heren voor de Opstap.
Maar we zijn er voor álle projecten. Een streefgetal is er (nog) niet, maar één procent,
ofwel 500 nieuwe vrijwilligers, dat moet toch kunnen.’
Ben je student en wil jij deelnemen aan de studentencommissie?
Heb je vragen over vacatures? Mail naar humanitascommissie@gmail.com
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Vrijwilligster Hieke IJtsma
is blij met de scheurkalender

Berni Rozendaal

Van je vrienden
moet je het hebben!
Door het doneren van geld of het delen van kennis- en/of netwerken,
steunen Vrienden van Humanitas ons werk. “Een structurele aanpak van
fondsenwerving en de opbouw van een lokaal netwerk van serviceclubs,
bedrijven en organisaties, is voorwaarde om de Humanitas-projecten te
ondersteunen”, benadrukt Dana Ebbekink. Zij is Relatie-, Marketing- en
Fondsmanager voor Groningen en district Noord.

Dankzij Dana’s commerciële achtergrond en inzet

Verbinding

breidt het Humanitas-netwerk in District Noord zich

Hent Hamming is bedenker van de genoemde

gestaag uit. Groningen telt maar liefst 26 afdelingen.

scheurkalender en samen met GasTerra maakt hij de

‘Bedrijven die ons sponsoren, steunen een goed doel en

schenking aan Humanitas mogelijk. “Twaalf organisaties

dragen maatschappelijk bij aan een betere samenleving.

uit Stad en Ommeland hebben samengewerkt om te

Humanitas heeft haar activiteiten ingedeeld in zes

tonen wat Groningers verbindt’, vertelt Hamming over de

thema’s. Er valt dus altijd wel een activiteit te steunen

kalender. ‘Groningers kregen een podium om te laten zien

die aansluit bij de doelstelling van een organisatie.

wat hen beweegt en wat hen raakt. Het is een kalender

En als één van onze vrienden, als blijk van waardering

geworden voor Groningers en door Groningers.’ Dana:

voor de inzet van onze vrijwilligers, geheel belangeloos

“Dat is ook waar het bij Humanitas om gaat: verbinden, er

een aantal exemplaren van de Groninger Scheurkalender

zijn voor elkaar. Deze kalender onderstreept dat nog maar

ter beschikking stelt, dan is dat een prachtig gebaar.”

eens.’

‘Er valt altijd wel een
activiteit te steunen die
aansluit bij de doelstelling
van een organisatie’

Humens is een uitgave van Humanitas afdeling Groningen stad.
Het magazine verschijnt drie keer per jaar en wordt in een oplage
van 2.050 exemplaren verspreid onder vrijwilligers, leden, relaties
en andere geïnteresseerden.
Redactieadres
Humanitas Groningen stad, Redactie Humens
Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen
r.blaauw@humanitas.nl | www.humanitasgroningen.nl
Redactie
Renée Blaauw, Nynke Koornstra, Dirk Goudberg, Chris Vogelzang,
Margot van Goudoever, Berni Rozendaal, Nynke Doevelaar.

Zolang de voorraad strekt, ligt er voor vrijwilligers
van Humanitas een gratis exemplaar van de Groninger
Scheurkalender klaar in ons pand aan het Akerkhof.
Verder ligt de kalender bij de WIJ-teams en de diverse
regio-locaties.
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HUMANITAS KORT

Chris Vogelzang

Humanistisch
café

De Humens
digitaal

In samenwerking met het Humanistisch Verbond gaat

Leest u de Humens net zo lief van het scherm,

Humanitas vanaf april 2017 elk kwartaal een Humanistisch

dan kunt u ons helpen besparen op papier,

Café organiseren. Er komen dan gastsprekers vertellen over

inkt en verzendkosten. Stuur een bericht

een voor vrijwilligers relevant onderwerp en er is ruimte voor

aan info.groningen@humanitas.nl en geef

dialoog. Houd de website in de gaten voor datum en inhoud

uw voorkeur voor een digitale versie van

van het eerste café en meld je aan!

Humens aan.

Bowlen
als dank
Met vereende krachten hebben vrijwilligersbegeleiders van
vluchtelingen, spreekuurmedewerkers en het Informatiepunt vorig jaar 448 statushouders gehuisvest! Het was een
grote opgave! Als dank voor al deze inspanningen hebben
45 vrijwilligers en coördinatoren eind december met elkaar
gebowld en Italiaans gegeten. Het was verdiend en gezellig!

Logeerhuis
de Opstap
Op 19 januari 2017 is Logeerhuis de Opstap na een paar jaar
voorbereiding van start gegaan. Het huis is gevestigd aan
de Molukkenstraat, boven het Odensehuis. De Opstap biedt
ruimte aan mensen die uit het ziekenhuis komen en nog een
tijdje verzorging nodig hebben én aan mensen van wie de
mantelzorg tijdelijk is weggevallen. Er is plek voor vijf gasten
die er maximaal drie weken kunnen verblijven. Ongeveer
40 vrijwilligers staan klaar om de gasten te verzorgen. In
overeenstemming met de filosofie van Humanitas zullen de
gasten zoveel mogelijk zelf de regie voeren over hun verblijf.

