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Voorwoord door de voorzitter.
Als u dit leest is het zeer waarschijnlijk dat ondergetekende geen voorzitter meer is van afdeling ‘ t
Hoogeland van Humanitas. Toch heb ik mogen meewerken aan dit werkplan 2018 waaruit blijkt dat
Humanitas-vrijwilligers zich blijvend inzetten voor de medemens waardoor deze gekend en gezien
wordt.
In het werkplan staan alle projecten vermeld die “aangeboden” worden met daarbij getallen en
aantallen; helaas is er een ontwikkeling gaande dat ieder jaar de aantallen naar boven bijgesteld
moet worden! Deze ontwikkeling kan alleen een halt worden toegeroepen door een gezamenlijke
inspanning van alle maatschappelijke organisaties en overheden om de oorzaken weg te nemen.
Het is dan ook verheugend dat er, bijvoorbeeld door een samenwerking met Noord- Groningse
uitdaging, Voedselbank het Hogeland en Werk op Maat, het afgelopen jaar een Computerbank is
opgezet. Hierdoor kan men zelf de regie weer en meer in handen nemen! Humanitas staat dan ook
o.a. voor meer zelfbeschikking van de mens die soms een handje op gang geholpen moet worden
maar wel op basis van gelijkwaardigheid!
Voor 2018 zal dan ook ingezet worden op preventie c.q. armoedebestrijding; samen met de nieuwe
uitvoerder sociaal domein Tinten ligt hier een grote uitdaging!
Door de samenvoeging van de BMWE-gemeenten per 1 januari 2019 tot Gemeente het Hogeland
zullen wij nog moeten besluiten of ons werkgebied dezelfde is als de nieuwe gemeente. Zo ja dan
zullen de dorpen Garnwerd, Feerwerd en Ezinge moeten worden “overgedragen”. Maar deze
discussie zal in het nieuwe jaar moeten plaatsvinden.
Ik reken erop dat de huidige goede samenwerking met maatschappelijke organisaties en plaatselijke
overheden bestendigd mag worden in 2018
Luit Havinga,
Voorzitter afdeling ’t Hoogeland Humanitas
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 is het algemene deel waarin de visie, uitgangspunten van Humanitas verwoord staan,
evenals de organisatie specifiek gericht op Humanitas `t Hoogeland.
Hoofdstuk 2 is de uitwerking van de landelijke Humanitas thema`s in projecten waar Humanitas
`t Hoogeland zich concreet mee bezig houdt of de projecten die vanuit het district in het gebied
uitgevoerd worden.
Hoofdstuk 3 is het totale financiële overzicht van de projecten van Humanitas `t Hoogeland.
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1. Visie, uitgangspunten en organisatie.
1.1. Inleiding.
Vanuit de visie van Humanitas, het van mens tot mens steun verlenen met inzet van vrijwilligers,
verricht Humanitas `t Hoogeland haar werkzaamheden. Dit heeft zowel betrekking op de
ondersteuningsvraag van hulpvragers als op het stimuleren van burgers om maatschappelijk actief te
worden en vrijwilligerswerk te gaan doen. Het is voor Humanitas een beproefde aanpak, waarmee in
de loop der jaren veel kennis en ervaring is opgedaan.
Het werk van de afdeling is in sterke mate beïnvloed door de verdergaande decentralisaties en de
WMO. De gemeenten pakken hun beleidsrol serieus op en krijgen – mede onder invloed van beperkte
financiële middelen – meer oog voor de rol die mantelzorgers en vrijwilligers kunnen spelen. Het werk
van Humanitas `t Hoogeland blijft zich richten op mensen in kwetsbare situaties. Complexere vragen
komen in toenemende mate op de organisatie af. Het werk van Humanitas `t Hoogeland wordt
uitgevoerd door vrijwilligers. De grens waar de begeleiding van deelnemers door vrijwilligers ophoudt
en de begeleiding door professionals begint is voortdurende een punt van aandacht. Het is niet de
bedoeling dat Humanitas het werk overneemt wat door professionals gedaan moet worden.
De ontwikkelingen hebben met zich meegebracht dat het activiteitenpakket, het budget, het aantal
deelnemers en het aantal vrijwilligers behoorlijk zijn toegenomen. Om de gewenste resultaten te
kunnen boeken wordt landelijk, regionaal en lokaal veel geïnvesteerd in het begeleiden en opleiden
van vrijwilligers, in de zorg voor kwaliteit. Om de resultaten van ons werk zichtbaar te maken voor de
samenleving en de financiers wordt het instrumentatrium voor registratie en verantwoording ingezet
(HRS – Humanitas Registratie Systeem).
De afdeling t Hoogeland zal door wisseling in het vrijwilligersbestand steeds nieuwe vrijwilligers nodig
hebben met de daaraan gekoppelde problematiek van opleiding. De afdeling roert zich ook bestuurlijk
om samen met de overheden en andere maatschappelijke organisaties af te tasten welk model het
best gebruikt kan worden. Nadrukkelijk dient hierbij in het oog gehouden te worden dat Humanitas
niet een organisatie kan zijn die alles zal oppakken wat de ander niet wenst te doen.
1.2. Afdeling `t Hoogeland.
De afdeling ‘t Hoogeland is één van de ongeveer negentig afdelingen van de vereniging Humanitas. Zij
is werkzaam in de gemeenten Bedum, Winsum, Eemsmond en De Marne.
De afdeling maakt deel uit van District Noord, dat de drie noordelijke provincies bestrijkt. De afdeling
bestrijkt een groot plattelandsgebied.
Er komen steeds meer allochtonen in ons werkgebied wonen. Daarom zijn er taalcafés opgezet in
Winsum en Bedum. Zowel allochtone als autochtone laaggeletterden kunnen hier participeren. In
Bedum is naast het gemengde taalcafé een taalcafé specifiek voor vrouwen opgezet.
Het bestuur bestond in 2017 uit zes leden. In 2016 zijn de posities en verantwoordelijkheden van de
bestuursleden, de coördinatoren, de vrijwilligers en de deelnemers besproken. De uitkomsten zijn
vastgelegd in een document. Besloten is om zo weinig mogelijk functies te bundelen. De bestuursleden
zijn samen verantwoordelijk voor het beleid en de organisatie. Ze zijn via portefeuilles gekoppeld aan
projecten. De coördinatoren zorgen voor de uitvoering van de projecten. Er wordt naar gestreefd om
een bestuur te hebben van zeven bestuursleden. Humanitas `t Hoogeland heeft geen
beroepskrachten. Vanuit het district is een beroepskracht (consulent) beschikbaar voor begeleiding en
ondersteuning. Het document over de posities en verantwoordelijkheden wordt jaarlijks met het
bestuur, de coördinatoren en de consulent besproken, geëvalueerd en zo nodig gewijzigd.
De afdeling heeft meerdere vergaderplaatsen tot haar beschikking: Het CJG-gebouw aan de Vlijt te
Bedum (eigendom gemeente Bedum), de Rabobank in Winsum (beide om niet) en de seniorenflat
Koningstate te Leens. Het CJG in Bedum zal in 2018 plaats maken voor nieuwbouw waardoor een
nieuwe vergaderlocatie gezocht moet worden.
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1.3. Thema`s
Het werkplan is opgebouwd rond de landelijke thema-indeling van Humanitas. De thema’s zijn
geclusterd gegroepeerd rond een doelgroep (opvoeden, opgroeien), een actueel onderwerp
(thuisadministratie, detentie) en een probleem (eenzaamheid, verlies).
1.4. Uitvoeringsorganisatie en beroepskrachten.
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie, die in verenigingsverband op het Hogeland vanuit een eigen
afdeling activiteiten uitvoert. Mensen met een hulpvraag die door Humanitas begeleid worden heten
deelnemers. Vrijwilligers begeleiden deelnemers. Vrijwilligers ontvangen daarbij ondersteuning van
beroepskrachten door middel van begeleiding door een consulent, door vrijwillige coördinatoren en
door opleidingen (Humanitas Academie).
Op project- en activiteitenniveau leveren 7 vrijwillige coördinatoren (het kader van en voor de
vrijwilligers) een inhoudelijke en organisatorische bijdrage.
Een deel van de activiteiten wordt in nauwe samenwerking met o.a. GKB, VKB, Werkplein Ability, CJG,
vrijwilligersvacaturebanken en Stichting Eigen Kracht Noord-Groningen uitgevoerd. De BMWEgemeenten werken op contractbasis met professionele organisaties in het sociale domein. Ook met
deze gemeentelijke contractpartners wordt nauw samengewerkt. Het ging in de afgelopen jaren om
de SW&D en de MJD. Indien de gemeenten contracten afsluiten met andere partners zal Humanitas
daarop inspelen, met de verwachting dat de gemeenten de regie nemen om de verbindingen te leggen
tussen de gecontracteerde partijen en de vrijwilligersorganisaties die actief zijn in het sociale domein.
1.5. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
Bij de overheid staan mantelzorg en vrijwilligerswerk sinds de invoering van de WMO bijzonder in de
belangstelling. De achterliggende visie komt voort uit het begrip civil society, waarin de regie over
eigen leven centraal staat en mensen elkaar helpen.
In de Humanitas-visie op mens en maatschappij worden de eigen regie en de verantwoordelijkheid van
mensen voor zichzelf en voor anderen al sinds jaar en dag uitgedragen en gepraktiseerd. Voor de
afdeling betekent deze aandacht voor mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk een extra
stimulans.
De eigen kracht van mensen speelt een belangrijke rol bij Humanitas door een groot beroep te doen
op de eigen kracht van hulpvragers met behulp van netwerkversterking en -ontwikkeling
De transitie AWBZ – WMO heeft er toe geleid dat er een groeiend beroep gedaan is op de vrijwillige
ondersteuningsfuncties. Een ander gevolg is dat de aard en complexiteit van de hulpvragen is
veranderd. Deze zijn in veel gevallen zwaarder. Dat stelt hogere eisen aan zowel vrijwilligers als
ondersteunende beroepskrachten. Bovendien zijn er grenzen aan wat tot vrijwilligerswerk mag
worden gerekend en waar het dit overstijgt.
Vrijwilligers doen hun werk bij Humanitas op basis van respect voor de ander, gelijkwaardigheid en
wederkerigheid. Verbonden met de grote maatschappelijke betrokkenheid van vrijwilligers zijn dit
waarden die aan het vrijwilligerswerk een geheel eigen positie verlenen (expressieve visie). We willen
voorkomen dat vrijwilligerswerk wordt beschouwd als verlengstuk van het beroepsmatig uitgevoerde
werk (instrumentele visie). Binnen de samenwerking in zorg en welzijn dient rekening te worden
gehouden met deze geheel eigen plek van deze vorm van vrijwilligerswerk.
Er wordt steeds meer “professionaliteit gevraagd van vrijwilligers. Humanitas zorgt ervoor dat
vrijwilligers geschoold, getraind en begeleid worden.
De binding van vrijwilligers krijgt vooral aandacht binnen de projecten en activiteiten (persoonlijke
aandacht en ontmoetingsactiviteiten). Verder ontvangen alle vrijwilligers het landelijke magazine Van
mens tot mens en een nieuwsbrief met daarin informatie over alle projecten van het Hoogeland. In
mei vindt traditioneel een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers op een locatie in het werkgebied.
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De werving van nieuwe vrijwilligers vraagt continue aandacht. Hiertoe hebben we dan ook een goede
verstandhouding en samenwerking met de Steunpunten Vrijwilligerswerk Winsum - De Marne,
Bedum, en Werk op Maat Eemsmond.
Er is een tendens in de samenleving om meer garanties t.a.v. veiligheid in te bouwen bij de inzet van
vrijwilligers. Humanitas stelt voor meerdere activiteiten de eis dat vrijwilligers een Verklaring omtrent
gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen. De aanzienlijke kosten ervan (gemeentelijke leges)
proberen we te drukken door deze uitsluitend digitaal aan te vragen.
1.6. Ondersteuning en opleiding.
Er wordt steeds meer “professionaliteit ” gevraagd van de vrijwilligers. De ondersteuning van
vrijwilligers krijgt veel aandacht. Humanitas beschikt over een academie voor de opleidingen
(Humanitas Academie). Er is een ruim scholing- training- en intervisieaanbod waaraan vrijwilligers
zonder kosten kunnen deelnemen. Scholing vindt ook plaats via online training.
Vrijwilligers kunnen bij de uitvoering van hun vrijwilligerstaak altijd de hulp inroepen van hun vrijwillige
coördinator. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het Humanitas Registratie Systeem(HRS) en de
landelijke Humanitas Kennisbank.
Bij de zorg voor de kwaliteit van scholing en training wordt mondelinge en soms schriftelijke evaluatie
en toetsing ingezet.
1.7. Ondersteuningsfunctie in afzonderlijke gemeenten.
Humanitas werkt samen in de diverse gemeenten met diverse instellingen en organisaties op het
gebied van Mantelzorgondersteuning, Hulpdiensten en Vriendschappelijk Bezoekwerk ouderen en
chronisch zieken. Ook met activiteiten op het gebied van jeugd en gezin (CJG). De projectcoördinatoren
van Humanitas zijn in de dorpen goed bereikbaar.
Het professioneel ondersteunde vrijwilligerswerk van Humanitas neemt in de samenwerking een
bijzondere positie in. De visie, uitgangspunten en methodiek van het vrijwilligerswerk van de
vereniging vormt de unieke basis van de ondersteuning die we bieden aan mensen die behoefte
hebben aan een steuntje in de rug. Het is tevens de kracht van Humanitas in de samenwerking met
onze partners in de dorpen (gemeenten).
Dat geldt ook voor de ontwikkelingen die er zijn rond bijvoorbeeld de Toegang sociaal domein, de
Sociale Teams en de Centra Jeugd en Gezin (CJG). Juist het georganiseerde vrijwilligerswerk van
Humanitas kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Het vraagt van de betrokken instellingen voor zorg
en welzijn echter ruimte en vertrouwen. Op haar beurt vraagt het van Humanitas initiatief, het
verkennen van mogelijkheden en grenzen en het eventueel over drempels heenstappen.
Door te participeren in de opgerichte Stichting Eigen Kracht (Paraplu voor de ondertekenaars van het
Pact Voor Samenredzaamheid in de BMWE-gemeenten) zet onze afdeling zich ook in voor het
preventieve in de armoedebestrijding. Deze stichting wordt o.a. financieel ondersteund door het
minimabeleid van de BMWE-gemeenten.
1.8. PR en Communicatie.
Er wordt vanuit Humanitas veel aandacht besteed aan PR en communicatie, onder meer door gebruik
te maken van sociale media. Dit is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de nog steeds groeiende
behoefte aan vrijwilligers
Er is een eigen folder ontwikkeld. Bij campagnes worden aantrekkelijke flyers, kaarten en affiches
ingezet.
De afdeling heeft een eigen website met specifieke inhoud, naast de landelijke, waarop alle afdelingen
staan vermeld.
In het kader van het advertentie- en mediabeleid is er veel aandacht voor de vrijwillige inzet en
activiteiten van Humanitas in de plaatselijke media, en dit zal dan ook in 2018 voortgezet worden
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Om ook de financiële kant op peil te houden zullen er in 2018 campagnes worden ontwikkeld om het
aantal leden en donateurs te verhogen. Er wordt een plan van aanpak gemaakt om externe gelden te
genereren. Tevens is het streven om ook op de zogenaamde zorgmarkten de afdeling te promoten om
ook op deze wijze nieuwe leden en donateurs te werven. Een tweede doel is natuurlijk, om de mensen
te informeren over de werkzaamheden van Humanitas ’t Hoogeland. Ook hopen we weer te worden
uitgenodigd bij stichtingen en verenigingen om ons werk bekend te maken.

2. Thema`s.
De projecten en activiteiten van Humanitas `t Hoogeland zijn gekoppeld aan de thema`s opvoeden,
opgroeien, thuisadministratie en eenzaamheid. De grenzen tussen de thema`s zijn niet hard. Een
deelnemer helpen bij thuisadministratie kan ook een vermindering van het eenzaamheidsgevoel zijn.
Per thema komen de volgende punten aan de orde: de projecten, de stand van zaken, evaluatie
activiteiten en projecten, ontwikkelingen, doelen, achtergrond, aanpak, beoogde resultaten, kritische
succesfactoren, financiering.

2.1. Opvoeden
Voor ouders en kinderen
In ieder gezin kan het weleens wat minder goed lopen. Opvoeden valt niet altijd mee. Soms valt een
gezin uit elkaar, zijn er spanningen of raken de dingen door omstandigheden uit balans. Gelukkig zijn
sommige gezinnen erg veerkrachtig. Humanitas wil gezinnen niet alleen stimuleren de kracht te
(her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, maar wil ouders ook plezier laten ervaren bij
de opvoeding van de kinderen. Door dit beetje extra aandacht en door de zelfredzaamheid van alle
leden van het gezin te versterken, willen we zwaardere opvoedingsproblemen voorkomen.
Onder dit thema valt het project Begeleide Omgangsregeling (BOR). Het project wordt uitgevoerd door
het district.

2.1.1. Projectgegevens Begeleide Omgangsregeling (BOR).
a. Stand van zaken.
Aantal deelnemers 75, aantal vrijwilligers 30, aantal vrijwilligersbijeenkomsten 6.
b. Evaluatie 2017.
Van de 76 aanmeldingen zijn er 45 gekoppeld en was er omgang. De andere zijn nog in de aanmeldfase
of nog niet gestart. In 10 gevallen zijn de ouders afgehaakt. Bij de meeste koppelingen lukte het om
het traject binnen 6 maanden af te sluiten. In een heel enkel geval duurde het langer dan 2 jaar.
c. Ontwikkelingen.
Het aantal aanvragen neemt toe. Er komen naar verhouding meer aanvragen vanuit buurt- en
wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het aantal aanvragen vanuit de rechtbank is
verhoudingsgewijs afgenomen. Ook melden ouders zich op eigen initiatief. De aanvragen worden
complexer door bijvoorbeeld schulden, psychische problematiek, verslaving, detentie, of huiselijk
geweld. De begeleiding en training van vrijwilligers wordt hierop aangepast.
d. Doelen.
Kinderen van gescheiden ouders worden in staat gesteld contact te hebben met de ouder bij wie ze
niet wonen. Vrijwilligers helpen om de communicatie tussen de gescheiden ouders te verbeteren.
e. Achtergrond.
Begeleide Omgangsregeling (BOR) is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger als begeleider
aanwezig is bij de bezoeken van kinderen aan de ouder die hier niet de dagelijkse zorg voor heeft. De
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vrijwilliger denkt met de ouders mee, adviseert hen en helpt met het maken van afspraken. De
ondersteuning is laagdrempelig, tijdelijk en dicht bij huis.
f. Aanpak.
De lokale afdelingen maken het aanbod bekend in hun regio en bij hun contacten. Het project heeft
een projectcoördinator voor de provincie Groningen die de vrijwilligers ondersteunt.
Ouders kunnen zich aanmelden via 050-3120633 of bor.noord@humanitas.nl.
Over het algemeen houdt een BOR-traject in: een intakegesprek, zes keer begeleide omgang en
tussenevaluatie en een eindevaluatie.
g. Beoogde resultaten.
30 vrijwilligers begeleiden jaarlijks meer dan 80 trajecten in de provincies Groningen, Friesland en
Drenthe tot zelfstandige omgang. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er doorverwezen.
h. Kritische succesfactoren.
Gemotiveerde ouders die toe willen werken naar een zelfstandige omgangsregeling in het belang van
hun kind(eren)
i. Financiering.
De financiering loopt via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten.

2.2. Opgroeien.
Voor kinderen, jongeren en volwassenen.
Veel kinderen en jongeren komen om verschillende redenen in de knel, ze komen weinig de deur uit,
hebben geldproblemen, worden belemmerd in hun ontwikkeling, ondervinden problemen met het
zoeken naar hun identiteit, hebben een slecht contact met hun ouders en/of vinden weinig aansluiting
bij leeftijdgenoten.
Misschien lijken problemen soms te groot om aan te pakken, zeker wanneer een kind of jongere erg
gepest wordt of zich eenzaam voelt. Gelukkig is er voor veel zaken een oplossing. Humanitas biedt
daarbij graag ondersteuning, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren een plaats
hebben in de maatschappij, mee kunnen doen en iets kunnen betekenen voor anderen.
Onder dit thema vallen de volgende projecten en of activiteiten: kindervakantieweken; zomeropvang
voor kinderen; speelgoedactie; taalproject voor kinderen – taalspelletjes en voorlezen in gezinnen.
We zien het taalproject als één project. Daarom is het hier ook verder als één project uitgewerkt. Het
taalproject voor volwassenen valt niet helemaal onder het thema opgroeien, maar heeft via de
component taal raakvlak met het thema. Het gaat om ondersteuning bij een cursus Nederlands en/of
inburgeringscursus, oefenen van spreekvaardigheid bij mensen thuis of in een taalcafé.
2.2.1. Projectgegevens kindervakantieweken.
a. Stand van zaken 2017.
Aantal deelnemers 10, aantal vrijwilligers 2, aantal vrijwilligersbijeenkomsten 4.
b. Doel.
Kinderen een fijne vakantieweek aanbieden en daarmee een bijdrage leveren aan het tegengaan van
sociale uitsluiting.
c. Achtergrond.
Er zijn kinderen die om medische, financiële reden of sociale redenen niet op vakantie gaan. De
afdeling verzorgt de werving van de deelnemers. Medewerkers en vrijwilligers van het district
organiseren de vakantieweken.
d. Aanpak.
De afdeling is verantwoordelijk voor het voortraject van de vakantieweken, namelijk de werving van
de kinderen. Dit gebeurt d.m.v. folders en contacten met (maatschappelijke) organisaties. Een
vrijwilliger neemt contact op met de ouders/verzorgers van het/de aangemelde kind(eren) en maakt
een afspraak voor een intake. De administratie wordt naar het districtskantoor gezonden.
e. Beoogde resultaten.

8

Dat er in ieder geval 10 kinderen vanuit het afdelingsgebied `t Hoogeland met vakantie gaan.
f. Kritische succesfactoren.
Communicatie en financiering.

2.2.2. Projectgegevens Speelgoedactie
a. Doel.
Ervoor zorgen dat kinderen tot 12 jaar, waarvan de ouders in een financieel moeilijke situatie
verkeren een Sinterklaascadeautje ontvangen.
b. Achtergrond.
In het gebied van ’t Hoogeland stijgt het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen die te kampen
hebben met armoede. Daardoor kan het voor komen dat er uitsluiting dreigt van dee lname aan
een maatschappelijk activiteit zoals het Sinterklaasfeest.
c. Aanpak.
“Vinden” van kinderen in het werkgebied d.m.v. folders en contacten met (maatschappelijke)
organisaties. Vrijwilligers worden ingeschakeld bij het kopen van een passend cadeautje aan de
hand van een verlanglijstje. De cadeautje worden rond en op 5 december rond gebracht.
d. Beoogde resultaten.
Ongeveer 65 kinderen in het gebied van ’t Hoogeland een cadeautje bezorgen.
e. Kritische succesfactoren.
Communicatie en financiering.

2.2.3.Projectgegevens Taal
Het taalproject wordt vanuit coördinatie uitgevoerd vanuit Winsum en Bedum. De uitwerking kent een
algemeen deel en daarnaast een specifiek deel voor Winsum en Bedum.
Algemeen
a. Stand van zaken.
Winsum. Aantal deelnemers 57, aantal vrijwilligers 31.
Bedum. Aantal deelnemers 52, aantal vrijwilligers 34.
Aantal vrijwilligersbijeenkomsten. Winsum: 3. Bedum: 2 Voor de taalcoaches, elke twee maand
evaluatie taalcafé.
b. Evaluatie activiteiten en projecten.
Het taalcafé evalueert tweemaandelijks op deelnemers, indeling van de ochtend, activiteiten,
materialen, begeleiding.
De taalcoaches geven grotendeels zelf vorm aan de begeleiding van deelnemers. Ze komen met vragen
en opmerkingen bij de taalcoördinator. Ze volgen scholing aangeboden door Humanitas. Ze komen op
vrijwilligersbijeenkomsten. Ze worden geïnformeerd via de mail.
De coördinator houdt ongeveer eens per kwartaal vinger aan de pols, deels door telefonisch contact,
deels door middel van vrijwilligersbijeenkomsten.
c. Ontwikkelingen.
Winsum. Er zijn nu twee taalcafés: één in De Tijd (middenin het dorp) en één in De Blauwe Schuit waar
ook de inburgerings- en staatsexamenlessen worden gegeven door Vluchtelingenwerk en het
Noorderpoortcollege. De deelname in de cafés is heel wisselend en schommelt rond de 8 personen
(zeer afhankelijk van de lessen die moeten worden gevolgd in de Blauwe Schuit). De locatie van De Tijd
wordt binnenkort verkocht en dan zal het café elders een onderkomen moeten krijgen. De ruimte in
de bibliotheek, die wordt aangeboden, is minder geschikt. We kunnen in de Synagoge in Winsum, maar
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daar staat huur tegenover. Eén locatie in het dorp wordt door alle vrijwilligers van beide taalcafés
gewenst.
Bedum. Er is samenwerking met andere organisaties: Vluchtelingenwerk Bedum, Colourfull Bedum,
Stichting welzijn Bedum en de Bibliotheek.
Algemeen. Het aantal mensen met een niet-Nederlandse taalachtergrond groeit, waardoor er meer
vrijwilligers nodig zijn. Het bezoek aan de taalcafés zorgt ervoor dat de bezoekers onderling meer
sociale contacten onderhouden.

Per gemeente uitgewerkt.
Bedum.
a. Doelstelling.
 Ondersteuning bij lessen die worden gevolgd bij een inburgeringscursus, een cursus
Nederlands aan een ROC of het behalen van het staatsexamen Nederland. (taalcoach.)
 Oefenen in spreekvaardigheid en daarmee een sociaal netwerk uitbreiden (taalcafés).
 Doorbreken van isolement van allochtone volwassenen door het in de praktijk oefenen met
de Nederlandse taal thuis of collectief.
b. Achtergrond.
Allochtonen hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
c. Aanpak.
Publiciteit gericht op het bekendmaken van de activiteiten bij de doelgroepen en gericht op het werven
van taalvrijwilligers
 Vrijwilligers werven en koppelen aan deelnemers
 Deskundigheidsbevordering door scholing/training en themabijeenkomsten
 Begeleiding van vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren
d. Beoogde resultaten.
In 2018 zullen er twee taalcafés georganiseerd worden in Bedum.
 Er is één gemengd taalcafé en een taalcafé specifiek voor vrouwen. Het taalcafé is een
wekelijkse activiteit.
 Taalcafé voor vrouwen: 15 deelnemers, gemiddeld 10 deelnemers en 7 vrijwilligers per keer.
 Gemengd taalcafé: 18 deelnemers, gemiddeld 12 deelnemers en 7 vrijwilligers per keer.
e. Kritische en succesfactoren.
 Een stabiel vrijwilligersbestand.
 Lestijden van de deelnemers wijzigen regelmatig, waardoor niet iedereen in staat is naar een
taalcafé te komen.
Winsum taalondersteuning voor kinderen
a. Doelstelling.
 Taalachterstand bij kinderen in de leeftijd van 2 t/m 10 voorkomen of verminderen, door op
een ongedwongen wijze bezig te zijn met taal. Door samen te lezen of te praten over het
(prenten)boek wordt de woordenschat vergroot. Daarnaast wordt de belangstelling voor
boeken bij kinderen met weinig voorleeservaring gewekt
 Ouders stimuleren dat ze zelf hun kinderen gaan voorlezen
 Het stimuleren van ouders om actief deel te nemen aan het buurtgebeuren, bijvoorbeeld CJG,
school, bibliotheek, buurthuis, Taalcafé etc.
b. Achtergrond.
Het taalproject voor kinderen bestaat sinds 2011.
c. Aanpak
De werving van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar vindt plaats via onder meer
Consultatiebureaus, MJD, Taalcafés zelforganisaties wijkverpleegkundigen, leerkrachten, logopedisten
etc.
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Omdat Voorlezen geen of nauwelijks financiering kent dragen vrijwillige coördinatoren een relatief
grote verantwoordelijkheid in de organisatie van de activiteit.Behalve voorlezen heeft de vrijwilliger
ook als taak de ouders te informeren over wat er te doen is voor hun kind op het gebied van taal-enspel en bij gebrek aan boeken de kinderen lid te maken van de bibliotheek.
d. Beoogde resultaten.
Ten aanzien van het totale taalproject:
 50 koppelingen + 20 over 2 jaar
 25 vrijwilligers + 10 over 2 jaar
e. Kritische succesfactoren.
 De beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers in de buurt van de kinderen. Dit vanwege
toename van de reiskosten.
 Beschikbaarheid van scholing en tijd van de coördinator om te coachen.
 Een nieuwe coördinator voor taalondersteuning bij kinderen in de gemeente Eemsmond.
Winsum, taalondersteuning voor volwassenen thuis.
a. Doelstelling.
De taalondersteuning voor volwassenen in de thuissituatie is in 2012 van start gegaan. Allochtonen
hebben onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
b. Achtergrond.
 Publiciteit gericht op het bekendmaken van de activiteiten bij de doelgroepen en gericht op
het werven van taalvrijwilligers
 Vrijwilligers werven en koppelen aan deelnemers
 Deskundigheidsbevordering door scholing/training en themabijeenkomsten
 Begeleiding van vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren
c. Aanpak.
 Publiciteit gericht op het bekendmaken van de activiteiten bij de doelgroepen en gericht op
het werven van taalvrijwilligers
 Vrijwilligers werven en koppelen aan deelnemers
 Deskundigheidsbevordering door scholing/training en themabijeenkomsten
 Begeleiding van vrijwilligers door vrijwillige coördinatoren.
d. Beoogde resultaten.
Ten aanzien van het totale taalproject
 50 koppelingen + 20 over 2 jaar
 25 vrijwilligers + 1- over 2 jaar
e. Kritische succesfactoren.
 Beschikbaarheid van scholing en tijd van de coördinator om te coachen.
Winsum , taalcafés
a. Doelstelling.
In de taalcafés wordt gelegenheid geboden aan nieuwkomers en andere buitenlanders Nederlands te
spreken. Doel is bevorderen van de integratie in Nederland.
b. Achtergrond.
Het Taalcafé in De Tijd bestaat sinds jan. 2015 en in De Blauwe Schuit sinds maart 2017.
c. Aanpak.
De deelname is laagdrempelig. Er is geen verplichting. Met alle aanwezigen worden taalspelletjes en
oefeningen gedaan in het Nederlands. Er wordt (voor)gelezen. Ook wordt er gewerkt in kleine groepjes
die geselecteerd worden op niveau.
d. Beoogde resultaten.
Deelnemers breiden hun netwerk onder de Nederlanders uit, hebben meer kennis van het dorp en
integreren beter.
e. Kritische succesfactoren
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Voldoende geschikte materialen, vernieuwing van materialen, geschikte locatie en afstemming met
de inburgeringslessen.

2.3. Thuisadministratie
Oorzaken van buitenaf, maar ook van binnenuit, kunnen de gewenste balans verstoren. Deze
invloeden kunnen zo sterk zijn dat mensen de grip verliezen op hun eigen administratie en financiën.
Gevolgen? Schulden stapelen zich op, brieven blijven ongeopend, contact met schuldeisers verdampt;
kortom, er ontstaat een onhoudbare situatie.
Humanitas Thuisadministratie ondersteunt en begeleidt mensen in diverse oplossingstrajecten tot het
moment dat men weer volledig zelfstandig de regie kan voeren. Zelfredzaamheid is het doel.
2.3.1. Projectgegevens Thuisadministratie.
a. Stand van zaken.
Verwacht aantal deelnemers en vrijwilligers: 315 en 49.
Stand van zaken 1 oktober 2017: 263 deelnemers en 47 vrijwilligers.
Humanitas `t Hoogeland verzorgt ook beoordelingen voor de voedselbank. Als er door een vrijwilliger
hulp geboden bij de administratie kan er tevens een beoordeling voor de voedselbank gedaan worden.
Beoordelingen voor de voedselbank kunnen ook gedaan worden zonder dat er sprake is van hulp bij
de administratie.
Stand van zaken uitgesplitst naar hulp bij administratie en beoordeling voedselbank 2017.
Verwacht aantal deelnemers hulp bij administratie en voedselbank: 258 en 165.
Stand van zaken 1 oktober 2017: 194 en 124.
b. Evaluatie activiteiten en projecten
De verwachtingen voor 2018 zullen niet veel afwijken van de resultaten van die van 2017. Ongeveer
hetzelfde aantal deelnemers zal in 2018 geholpen worden door ongeveer hetzelfde aantal vrijwilligers
als in 2017
c. Ontwikkelingen
Het aantal deelnemers zal in 2018 niet veel groeien en het aantal vrijwilliger is voldoende om de
deelnemers te ondersteunen. Het lukt steeds weer om voldoende vrijwilligers te werven. Wel worden
de problemen die door vrijwilligers opgelost moeten worden steeds ingewikkelder en komen de
grenzen van wat er van vrijwilligers verwacht kan worden in zicht.
d. Doelstelling.
Inwoners van het werkgebied van de afdeling ondersteuning bieden bij het op orde brengen, krijgen
en houden van hun (financiële) administratie. Vrijwilligers ondersteunen tijdelijk met het doel dat
mensen het uiteindelijk zelf weer aankunnen. Hiermee wordt ergere problematiek voorkomen en
neemt de druk op professionele hulpverlening af.
e. Achtergrond
Steeds meer mensen hebben moeite met het op orde brengen en houden van hun administratie. Ook
verantwoord omgaan met geld, het voorkomen en oplossen van schulden en het invullen van
formulieren wordt voor velen steeds complexer. Door afname pgb’s, kortingen op de AWBZ en
bezuinigingen bij professionele hulpverleningsorganisaties, zijn er steeds meer hulpvragers die niet
kunnen rekenen op professionele hulpverleners. De TA van Humanitas biedt voor velen de laagste
drempel om hulp te vragen. Vrijwilligers willen graag hun deskundigheid inzetten om mensen te helpen
bij hun financiële problemen. Steeds meer mensen kloppen aan bij de Groninger Kredietbank (GKB) en
VKB Noordoost Groningen te Appingedam met het verzoek om een schuldregeling en of budgetbeheer.
De TA wordt ingeschakeld ter ondersteuning van hulpvragers bij het compleet maken van hun dossier
voor schuldsanering, waarbij velen zich zonder deze hulp niet kunnen redden. De momenteel ca. 40
vrijwilligers verzetten samen erg veel werk. Het vrijwilligerswerk sluit direct aan bij de WMO t.a.v.
eigen kracht en ‘de kanteling’, alsmede armoedebeleid.
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f. Aanpak.
Op basis van de hulpvraag wordt bekeken of deze past binnen het project of doorverwijzing naar een
andere instelling effectiever is. In het kader van de Thuisadministratie zijn de volgende zaken van
belang:
 Er zijn nauwe contacten met diverse afdelingen van het GKB: actieve ondersteuning en
samenwerking van hun klanten zoals bij het aanleveren van gegevens die nodig zijn bij de
aanvraag van een schuldenregeling.
 Er zijn contacten met verschillende organisaties zoals MJD, MEE, Belastingdienst, Noodfonds
SUN, Voedselbank, Zorgloketten, SW & D, MJD)
 Daarnaast een samenwerking met St Leergeld Het Hoogeland, waardoor zelf aanvragen
kunnen worden behandeld.
 De coördinatoren zijn geautoriseerd voor aanvragen Voedselbank
 Verstrekken informatie aan de vrijwilligers; brochureverspreiding.
 Humanitas neemt deel aan het Pact Voor Zelfredzaamheid en de Stichting Eigen Kracht NoordGroningen teneinde bij te dragen aan preventie van schuldenproblematiek.
f. Beoogde resultaten.
Verwacht aantal deelnemers voor 2018: 217.
Verwacht aantal vrijwilligers in 2018: 48.
Deelnemers uitgesplitst naar hulp bij administratie en voedselbank: 265 en 130.
h. Kritische succesfactoren.
 Voldoende vrijwilligers
 Voldoende subsidie om hun onkosten te kunnen vergoeden
 Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
 Voldoende naamsbekendheid TA in werkgebied
 Goede samenwerking met GKB, MJD, MEE, Belastingdienst, Noodfonds SUN, Voedselbank,
Zorgloketten, SW & D, MJD etc.

2.3.2. Nieuw project computerbank.
Op initiatief van Humanitas Thuisadministratie Hoogeland en Voedselbank Het Hoogeland is Werk op
Maat eind 2017 gestart met de “Computerbank het Hogeland”.
Door dit initiatief kan aan mensen met een laag inkomen (conform inkomenscriteria van de
Voedselbank) gratis een laptop of een computer verstrekt worden.
Regelmatig komt het voor dat de deelnemers van Humanitas Thuisadministratie Hoogeland of cliënten
van de Voedselbank niet beschikken over een computer en niet de middelen hebben om er één aan te
schaffen. We leven in een tijd dat er steeds meer wordt verwacht dat zaken digitaal worden
afgehandeld. De betrokken deelnemers komen op deze wijze steeds verder op achterstand in de
huidige maatschappij. We willen dat voorkomen.

2.4. Eenzaamheid.
Iedereen heeft sociale contacten nodig. Een goede vriend of persoon die je in vertrouwen durft te
nemen, kennissen of bekende gezichten in de buurt. Het is fijn iets te kunnen betekenen voor anderen,
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en anderen voor jou. Maar veel mensen vinden het moeilijk om contacten te leggen of te
onderhouden. Soms zitten de omstandigheden heel erg tegen en is eenzaamheid een gevolg. Het kan
iedereen overkomen. Iemand kan zich eenzaam voelen na een echtscheiding, verhuizing, verlies van
werk of ziekte. Of doordat iemand om andere redenen moeilijk aansluiting vindt bij de maatschappij.
Door een psychiatrisch verleden of een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Welke omstandigheden
er ook voor zorgen dat iemand zich eenzaam voelt, Humanitas ondersteunt mensen (weer) zelfstandig
een sociaal netwerk op te bouwen en te onderhouden zodat vanuit dit perspectief men zich weer
aangesloten voelt bij anderen.
De projecten Vriendschappelijk Huisbezoek, het maatjesproject De Tille in Uithuizen en het
klussenproject “Eem Doun” in de gemeente Bedum maken onderdeel uit van het thema eenzaamheid.
2.4.1. Projectgegevens Vriendschappelijk Huisbezoek.
a. Stand van zaken.
Aantal deelnemers 38, aantal vrijwilligers 41, aantal vrijwilligersbijeenkomsten 6.
b. Evaluatie activiteiten en project.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten zijn verschillende thema`s behandeld om de deskundigheid te
bevorderen.
Het verloop binnen de deelnemers en vrijwilligers gaat geleidelijk. In de tweede helft van 2017 hebben
we wat meer hulpvragen gekregen van relatief jongere deelnemers.
c. Ontwikkelingen.
Het aantal jonge deelnemers lijkt te groeien. Het nog onduidelijk of deze trend zich voortzet.
d. Doelen.
 Deelnemers steunen, waardoor zij zich minder alleen voelen, meer plezier in het leven hebben,
zelfstandiger kunnen functioneren, langer thuis kunnen blijven wonen en actief blijven.
Verlichting van mantelzorgers.
 Deskundigheid van de vrijwilligers blijven bevorderen.
 De opkomst van de vrijwilligersbijeenkomsten vergroten.
 Samenwerking zoeken met groepen en organisaties die een gelijksoortige doelstelling hebben
als het project Vriendschappelijk Huisbezoek.
e. Achtergrond.
Er zijn mensen in de maatschappij die eenzaam zijn, zich alleen voelen en onvoldoende gesteund
worden door anderen.
f. Aanpak.
De vrijwilligers gaan bij de deelnemers op bezoek voor een gesprek of om samen activiteiten te
ondernemen, zowel binnen als buitenshuis. Deze activiteiten kunnen ook worden gedaan om
mantelzorgers te ontlasten.
Er is deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers door middel van scholing, themabijeenkomsten en
begeleiding van coördinatoren.
De behoeften en wensen van vrijwilligers worden in kaart gebracht.
Er worden contacten gelegd met groepen en organisaties om te inventariseren of er sprake is van
overlap.
g. Beoogde resultaten.
Rond de 40 deelnemers 40 vrijwilligers. Het organiseren van 6 vrijwilligersbijeenkomsten waar
deskundigheidsbevordering deel van uit maakt. Vrijwilligers attenderen op en de gelegenheid bieden
om deel te nemen aan regionale bijeenkomsten om de deskundigheid te bevorderen.
Afstemming met groepen en organisaties om overlap in werkzaamheden te voorkomen.
h. Kritische en succesfactoren.
Het goed in kaart kunnen brengen van de wensen en behoeften van vrijwilligers. De medewerking van
andere groepen en organisaties om af te stemmen.
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2.4.1. Projectgegevens Maatjesproject De Tille in Uithuizen.
Het maatjesproject De Tille is een project dat alleen toegespitst is op beschermd wonen in De Tille in
Uithuizen. Het project is in samenwerking met Lentis opgezet. Bewoners van De Tille hebben soms
weinig contact met de buitenwereld. Het contact met de vrijwilligers van Humanitas biedt hun
afleiding en ontspanning. Er zijn gemiddeld 40 bewoners in De Tille. Ongeveer de helft neemt
wisselend deel aan de activiteiten opgezet door de vrijwilligers. Zes tot tien vrijwilligers organiseren
diverse activiteiten
De vrijwilligers doen spelletjes met de bewoners, zoals bijvoorbeeld sjoelen en jeu de boules en ze
maken een praatje. Daarnaast wordt er ook geassisteerd met boodschappen doen en
ziekenhuisvervoer.
De bewoners van De Tille worden ouder en hebben vaak meerdere beperkingen. Hierdoor kost het
meer moeite om ze te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten.
Het vinden van voldoende vrijwilligers is een kritische succesfactor.

2.4.1. Projectgegevens “Eem Doun” klussenproject in de gemeente Bedum
a. Stand van zaken 2017.
Aantal deelnemers 9, aantal vrijwilligers 4.
b. Evaluatie activiteiten en deelnemers.
Het aantal meldingen is ten opzichte van 2016 gestegen. Dit komt mede door de aanvragen van
tuinonderhoud.
c. Ontwikkelingen.
De vraag naar het helpen bij eenvoudige klussen neemt toe.
d. Doelen.
Uitbreiden van het aantal vrijwilligers.
e. Beoogde resultaten.
Het verhogen van de hulpvragen en het werven van voldoende vrijwilligers, zodat aan de hulpvragen
voldaan kan worden.
f. Kritische succesfactoren.

2.5. Verlies.
Vroeger of later krijgt iedereen te maken met verlies in zijn leven. Van een geliefde, van vrijheid, een
relatie, of lichamelijk verlies van gezondheid, mobiliteit of zelfstandigheid. Vaak gaat het om een
abrupte wending in het leven, waarbij het erom gaat leren om te gaan met een nieuwe situatie en een
vaak blijvend gemis. Afscheid nemen is niet makkelijk, maar ook zeker niet het einde. Humanitas kan
helpen een nieuwe situatie te leren accepteren, langzaam te verkennen en van daaruit weer het leven
in te richten.
Het project ‘’Steun bij rouw’’ maakt onderdeel uit van het thema verlies. Het project wordt vanuit hete
district uitgevoerd in de regio Groningen in de afdeling `t Hoogeland en in de afdeling Delfzijl,
Appingedam en Loppersum (DAL).
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2.5.1.Projectgegevens steun bij rouw.
a. Stand van zaken 2017.
Aantal deelnemers 35, aantal vrijwilligers 8, aantal vrijwilligersbijeenkomsten 4.
b. Evaluatie activiteiten en project.
Er waren 17 individuele koppelingen en de overige namen deel aan lotgenotengroepen.
c. Ontwikkelingen.
Er start een lotgenotengroep voor jongeren in rouw.
d. Doelen.
Mensen weer op weg helpen hun leven op te pakken door middel van het bieden van een luisterend
oor of een steuntje in de rug, daar waar dat niet voldoende aanwezig is vanuit vrienden en familiekring.
e. Achtergrond.
Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld stil. Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er
meer toe doet. Daarom is rouwen zo belangrijk. Iedereen op z’n eigen manier en in z´n eigen tempo.
Soms kost dat meer energie dan je hebt, en hoe vind je dan de weg vooruit? Een vrijwilliger van Steun
bij rouw reikt je graag de hand en bezoekt jou thuis.
f. Aanpak.
De ondersteuning verloopt via individueel contact of deelname aan een lotgenotengroep.
Vaak is de vrijwilliger een lotgenoot; iemand die weet wat jij meemaakt en zich goed in jou kan
verplaatsen. Het is deze persoonlijke betrokkenheid die het contact en de aandacht zo waardevol
maakt. Herkenning, erkenning en steun bieden immers troost. De vrijwilliger bezoekt iemand
gedurende een half jaar tot een jaar en is opgeleid om zo goed mogelijk bij te staan. Uiteraard gaat de
vrijwilliger vertrouwelijk om met alles wat er wordt verteld.
Voor de lotgenotengroep jongeren in rouw staat deelname open voor jongeren van 18 tot 28 jaar die
iemand verloren zijn. In de groep kunnen zijn hun verhaal vertellen en anderen ondersteunen. Als
leidraad wordt het spel ‘Alle sterren van de hemel’ gebruikt. Dit spel en andere werkvormen nodigen
de deelnemers uit over verschillende onderwerpen te praten die te maken hebben met het verlies. De
groep wordt begeleid door vrijwilligers met ervaring met rouw(begeleiding). Deelname is gratis.
g. Beoogde resultaten.
Minimaal 15 individuele koppelingen en 1 lotgenotengroep met 5 tot 9 deelnemers
h. Kritische en succesfactoren.
De werving van lotgenoten.
i. Financiering.
Gemeente Groningen en fondswerving.
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3. Financiën.
De totale begroting van Humanitas `t Hoogeland. De activiteiten van Humanitas `t Hoogeland kunnen
alleen uitgevoerd worden als er voldoende financiering is.

Totaal begroting Humanitas afdeling ’t Hoogeland voor 2018
TA

TA

TA

de Marne

Bedum

Eemsmond

VH

VH

VH

De Marne Eemsmond

KA

Bedum

Winsum

Winsum
250,00 €

Taal
Bedum

Taal

ED

Totaal

Eemsmond Bedum

De Marne

Vergaderkosten

€

Org.kosten bestaande uit:

€ 6.500,00 € 2.750,00 € 2.500,00 € 3.435,50 € 850,00 €

250 € 250,00 €

Taal
winsum
€

258,00
850,00 €

75,00

350,00 € 1.500,00 €

€

1.083

600,00 € 250,00 € 225,00 € 19.811

reiskosten vrijwilligers
VOG’s telefoon, porti
En kantoorbenodigdhden
Wervingskosten
Opleiding, Ondersteuning

€ 1.325,00 € 1.025,00 € 1.025,00 € 1.050,00

€ 1.500,00 €

500,00

€

260,00 €

€

6.425

€

390

S tandhuur
€

beurzen en

90,00 €

90,00 €

€ 235,00

Zaalhuur

90,00 €

60,00

€

225,00

€

60,00
320,00 €

60,00

vakantiekampen

€ 2.600,00

€

2.600

sinterklaasactie

€ 1.169,00

€

1.169

TOTAAL

€ 8.165,00 € 4.350,00 € 3.865,00 €

5.028,50 € 850,00 €

910,00 € 4.119,00 € 3.395,00 € 1.360,00 € 310,00 € 225,00 € 32.578

*vakantiekamp wordt gedeeltelijk doorhet charityfonds
resterende (hier genoemde) deel van de activiteiten uit eigen (algemene )Humanitasmiddelen
* Eem Doun, wordt door vrijwilligers uit Bedum uitgevoerd. Eventuele materialen betaald de klant zelf. Kosten zijn dan ook minimaal
TA= werkgroep Thuisadministratie
VH= werkgroep Vriendschappelijk Huisbezoek (Bezoekwerk)
KA= kinderactiviteiten(Kindervakantieweken en Sinterklaasactie)
TP= project Taalondersteuning (voor volwassenen en kinderen)
ED = Project Eem Doun (Gemeente Bedum)

November 2017
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