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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Jan Frieswijk
In 2017 ging de nieuwe activiteit “even-iemand-helpen” van start. Deze
activiteit kwam in de plaats van het maatjesproject, steun bij rouw en
verlies en het vrijwillig huisbezoek. De ondersteuning is voortaan gericht
op tijdelijke hulp binnen de grenzen die de vrijwilligheid stelt. Inge Koenis
en Wendy Bolt werden bereid gevonden om de spits af te bijten als
coördinatoren van dit project. Het lukte om al binnen een jaar een fors
aantal vrijwilligers te vinden en het project gezicht te geven in de beide
gemeenten.
Na jaren overleg werd eind 2017 een begin gemaakt met het project
Home-Start. We liftten mee in een aanpak vanuit het district Noord,
gericht op een groter aantal Friese gemeenten. Helaas bleek de gemeente
Smallingerland niet bereid om de noodzakelijke kosten van dit project
voor haar rekening te nemen. Die kosten vloeien voort uit de voorwaarden
van het (internationale) Home-Start-project. Per provincie wordt een
organisatie gevonden om dit project uit te voeren. In Fryslân dus
Humanitas. Voor gecertificeerd te werken, is beroepsmatige leiding door
een coördinator een vereiste. Voor onze afdeling is betekent dit:
 Opereren op het terrein van de opvoedingsondersteuning
 Een professionele coördinator te midden van vrijwillige coördinatoren
en bestuursleden.
 Verschil in aanbod per gemeente. Het project is alleen in Opsterland.
In 2017 namen we afscheid van twee bestuursleden, Adriënne de Wit en
Johan Spek. Adriënne beschouwde haar bijdrage aan het bestuurswerk
door de totstandkoming van het project “even-iemand-helpen” als
afgerond. Op Johan werd een dringend appèl gedaan door de cliëntenraad
Smallingerland, om weer het voorzitterschap op zich te nemen. We zijn
beiden veel dank verschuldigd voor hun inzet en bijdragen.

In 2017 werd, naar de mening van velen, onevenredig veel tijd besteed
aan de financiën en organisatie van de landelijke vereniging. Velen doen
met liefde dit vrijwilligerswerk om mensen, die het nodig hebben, een
steuntje in de rug te geven. Ze zijn vaak blij verlost te zijn van discussies
over organisatie en financiën. Maar helaas…. De landelijke vereniging
dreigde bijna te bezwijken onder een overmaat aan niet gedekte uitgaven
en een gebrek aan control. Ook de verenigingsstructuur was niet meer
geheel toegesneden op efficiency en effectiviteit. In 2018 zal een
reorganisatie op beide terreinen worden afgerond.

Maart 2018
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SECRETARIAAT
Janette Haverkamp
Algemeen

Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Consulent

Jan Frieswijk
Janette Haverkamp
Rob Postma
Adriënne de Wit
Frank van den Broek
Johan Spek
Ineke Bekkering

Beetsterzwaag
Drachten
Drachten
Beetsterzwaag
Drachten
Opeinde

Het bestuur heeft in 2017 9 maal vergaderd en 2 keer een
coördinatorenbijeenkomst belegd. In het midden van 2017 hebben we
afscheid genomen van de bestuursleden Adriënne de Wit en Johan Spek,
met grote dank voor hun inzet en betrokkenheid. De vacatures zijn
daarna opengesteld.
In het najaar heeft het bestuur een Heidag gehouden waarin is gekeken
naar de toekomst van Humanitas en de weg die we daarin binnen de
waarden van Humanitas willen uitzetten.
De folders van Humanitas Smallingerland-Opsterland hebben gedurende
2017 een update gehad.

Organisatie van de afdeling
Er is in dit jaar veel energie en tijd gestoken in de werkgroep
Toekomstbestendige vereniging Humanitas. Er zijn talrijke vergaderingen
en bijeenkomsten geweest rondom de reorganisatie van de landelijke
vereniging Humanitas en de mogelijke gevolgen hiervan voor de financiën
en de interne organisatie.
De onderlinge taakverdeling is niet veranderd gedurende 2017. Janette
Haverkamp heeft de taken van Adriënne de Wit overgenomen wat betreft
de werkgroep Even Iemand Helpen.
Er is vanuit het bestuur aangedrongen op het inleveren van een VOG voor
elke vrijwilliger. Inmiddels is hier een grote slag in gemaakt.
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Waar was het bestuur?
Frank van den Broek, Jan Frieswijk en Rob Postma hebben ieder
afzonderlijk, en ook gezamenlijk, een actieve rol gespeeld in de
vergaderingen rondom de reorganisatie. In mei 2018 moet uiteindelijk
duidelijk zijn op welke manier de reorganisatie zijn beslag gaat krijgen en
welke gevolgen dat heeft voor Humanitas Smallingerland-Opsterland.
Daarnaast bezocht het bestuur ons netwerk op regelmatige basis. Er is
een nieuwe samenwerking ontstaan met Sûnenz Drachten.
Kerstpakketjes
In november zijn alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet en
betrokkenheid in een bijeenkomst in de Holdert te Drachten. Het was een
gezellige middag waarin aan hun een presentje werd uitgereikt in de vorm
van een blok fairtrade chocolade en een waardebon van de Wereldwinkel.
Giften en bijdragen
De leden hebben weer met een extra bijdrage de Kindervakantieweken
ondersteund. Van Inner Wheel Drachten en Stichting Charitas werden
weer bijdragen ontvangen voor de Kindervakantieweken en de cadeautjes
voor het Sinterklaasfeest. De dames van Inner Wheel hebben ook weer
geholpen met de bezorging van de cadeaus namens Sinterklaas.
Werkgroepen
De website heeft een facelift gehad in 2016, waar we in 2017 de vruchten
van plukken. Er zijn veel opgaves voor nieuwe vrijwilligers ontvangen via
de website. Ook telefonisch, via email en via Talent en de
Vrijwilligerscentrale ontvingen we de nodige nieuwe aanmeldingen.
Het aantal vrijwilligers per 31 december 2017 bedroeg 130. Dat is een
toename ten opzichte van vorig jaar van 13 personen.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers voor hun inzet en enthousiasme en alle
trouwe leden voor hun financiële steun. Zonder hun inzet en
betrokkenheid bij Humanitas zou het vrijwilligerswerk niet mogelijk zijn.
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PENNINGMEESTER
Rob Postma
2017 was een jaar waarin, in tegenstelling tot 2016, geen extra
inkomsten konden worden verkregen. De ontvangen subsidies zijn dit jaar
verstrekt door de twee gemeentes, Platform Vrijwillige Thuiszorg
Opsterland, ledengelden, Inner Wheel voor de Sinterklaasactie en een
bijdrage uit het Charity fund voor de kindervakantieweken.
Met deze bijdragen kon het jaar met een positief saldo worden afgesloten.
Dit jaar zijn o.a. kosten gemaakt voor het project ‘Even Iemand Helpen’.
Die zijn in de plaats gekomen voor de projecten Huisbezoek, Maatjes en
Rouwverwerking. Uit de hoogte van het bedrag blijkt dat met deze nieuwe
werkwijze een flink aantal deelnemers kon worden geholpen.
De totale kosten voor vrijwilligers zijn ten opzichte van 2016 vrijwel gelijk
gebleven. Dat is voor het eerst, na een aantal jaren van stijgende kosten.
Gezien het feit dat er geen extra inkomsten waren is dat gunstig.
Een bijzondere ontwikkeling is dat het aantal deelnemers aan de
kindervakantieweken veel lager was dan voorgaande jaren. Daarvan zijn
de kosten, en dus ook de opbrengsten, veel lager dan voorgaande jaren.
Eenzelfde ontwikkeling doet zich voor bij de Sinterklaasactie.
Voor de komende jaren blijft extra inspanning nodig voor inkomsten van
onze afdeling. Gelukkig heeft het Charity fund tóch toegezegd de
komende jaren aan de kosten van Kindervakantieweken te willen
bijdragen. Het is echter onzeker in welke mate bijdragen blijven en vooral
hoeveel invloed de afdeling kan blijven hebben op kosten die door de
vereniging aan onze afdeling worden of gaan worden doorberekend.
In 2018 wordt voor het eerst 3% van onze inkomsten afgedragen als
bijdrage aan de vereniging voor gebruik van diensten. Die zijn dus niet
meer gratis, voor de komende jaren willen we bewaken dat die bijdrage
binnen de draagkracht van onze afdeling blijft.
In 2017 zijn we er weer in geslaagd wat geld over te houden. We
vertrouwen erop dat we ook 2018 ten minste zonder tekort af kunnen
sluiten.
Hieronder staat een volledig overzicht van alle opbrengsten en kosten per
project en per soort.
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Humanitas Smallingerland/Opsterland
Financiële rapportage 2017
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project

inkomsten

Kampeerweken
Speelgoedactie
Taalstimulering
Thuisadministratie
Eetcafé
Even iemand helpen
Bestuur
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€

4.571
500
3.190
6.750
3.292
3.120
2.507
23.930

Kosten
##
##
##
##
##
##
##
##

€
€
€
€
€
€
€
€

Verschil
4.355
469
3.104
7.007
3.114
3.344
1.923
23.316

#
#
#
#
#
#
#
#

€
€
€
€
€
€
€
€

216
31
86
-257
178
-224
584
614

de inkomsten zijn afkomstig van;
Subsidies Gemeenten
Subsidies Fondsorganisaties
Subsidies particulieren/instanties
Opbrengst Postcodeloterij
Contributie leden
Rente opbrengsten
Giften, donaties en schenkingen
Bijdragen deelnemers
Bijdragen intern (Charity fonds)
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.510
1.350
116
3.225
1.409
3.085
1.235
23.930

de kosten zijn gemaakt voor;
Porti en vrachtkosten
Telefoonkosten
Drukwerk, papier en enveloppen
Bestuurskosten
Vergaderkosten
Vrijwilligerskosten
Werving en slectie vrijwilligers
Reis- en verblijfkosten vrijwilligers
Overige kosten
Activiteiten - voeding (eetcafé)
Kosten bijdrage afdeling (vak weken)
totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

28
106
800
68
1.532
1.688
210
9.499
3.110
2.170
4.105
23.316

OUDERS EN KINDEREN
Vakantiekinderweken
Afgelopen zomer hebben 18 kinderen deelgenomen aan de vakantieweken
van de afdeling Smallingerland/Opsterland.
De aanmeldingen bleven dit jaar achter bij voorgaande jaren.
Waarschijnlijk weten we de gebiedsteams van Smallingerland en
Opsterland nog niet goed genoeg te vinden. Komend voorjaar gaan we
dan ook meer acquisities voeren.
Ook voor de vakantieweken zijn er veranderingen ingevoerd door de
Kinderkamp Commissie Friesland. De leeftijden zijn aangepast.
Gebleken is dat het voor 5-jarigen een lange en intensieve week kan zijn.
Bovendien vinden ouders dan hun kinderen vaak nog te jong.
Vandaar dat in die leeftijdsgroep de aanvragen de laatste jaren veelal
achterwege bleven.
Ook de leeftijdsgroep 12/13-jarigen is afgevallen. Omgang van deze
leeftijden en bijpassende activiteiten vroeg te veel energie en het vinden
van goed gekwalificeerde leiding bleek lastig.
Waar zijn de kinderen dit jaar naar toe geweest:
1 kind naar Roden, 6/7 jaar.
7 kinderen naar Appelscha, 8/9 jaar.
8 kinderen naar Bakkeveen, 10/11 jaar.
Kosten per week voor 1 kind zijn € 240,-. Dit bedrag betaalt Humanitas.
Voor de ouders/verzorgers is dit in de meeste gevallen niet op te brengen.
De minimum eigen bijdrage is gesteld op € 30,-. Alle giften zijn dan ook
van harte welkom.
Dank aan de vrijwilligers die op huisbezoek gaan en de vrijwillige rijders
die kinderen naar en van de kampen halen waar geen vervoer thuis
aanwezig is.
Wetenswaardigheden:
5 vrijwilligers; 4x vrouw, 1x man. Leeftijden 50+.
Uren per vrijwilliger: 6 uren
2 coördinatoren: a 30 uren.
Allen wonende in Smallingerland.
VOG’s zijn opgevraagd en veelal afgewikkeld.
Geen scholing, 1 of 2 bijeenkomsten per jaar voor de coördinatoren,
2x per jaar provinciaal overleg.
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Speelgoedactie
Het is niet voor ieder kind weggelegd dat Sint en Piet langs komen met
een presentje. Daarom helpt Humanitas de Sint graag een handje mee
voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.
De aanmeldingen hiervoor komen binnen via verschillende
hulporganisaties, zoals de voedselbank Opsterland, gebiedsteams en de
werkgroepen Taalstimulering en Thuisadministratie.
Op 5 december zijn dit jaar 101 kinderen verblijd met een cadeautje van
de goede Sint. Van de aanmeldingen kwamen er 50 uit Opsterland en 51
voor Smallingerland.
Dit jaar mocht Humanitas via de actie Pepernoot cadeautjes uitzoeken en
bestellen bij Bol.com. Het resterende aantal is ingekocht bij het
Kinderparadijs in Drachten.
Dames van de serviceclub “Inner Wheel Drachten” hebben er weer voor
gezorgd dat de pakjes bij de kinderen thuis zijn bezorgd op 5 december.
Met dank aan Bonnie Geertsma en Lies Kooistra voor het inpakken.
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Taalstimulering
Werkzaamheden in 2017
In 2017 is de vrijwilligersgroep 4 keer bij elkaar geweest. Vast agendapunt is het uitwisselen van ervaringen.
Naar aanleiding van een lagere opkomst tijdens de bijeenkomsten is er in
november een enquête afgenomen onder de vrijwilligers. Daarop is een
grote respons gekomen met veel bruikbare tips en suggesties.

Fly4U
Het taalproject werd in juni uitgenodigd door de Stichting Present om deel
te nemen aan hun activiteit ‘ Fly4U. Veel overleg en organisatorische
werkzaamheden volgde, Helaas bleek drie maanden later dat het feest
geen doorgang kon vinden; het weer was te slecht. Als de
uitwijkmogelijkheid ook geen optie blijkt, rest niets anders dan de
vrijwilligers en de kinderen af te bellen. In het voorjaar van 2018 zal er
nog een poging gedaan worden om dit mooie evenement aan de gezinnen
aan te kunnen bieden.

Coördinator Sabine legt haar taken neer
Per oktober legt coördinator Sabine van Vondel- Mulder haar taken voor
Humanitas neer. Na een jaar van goede samenwerking en veel
betrokkenheid en inzet van Sabine voor het taalproject, moet zij wegens
persoonlijke omstandigheden afscheid nemen van haar vrijwillige
werkzaamheden voor Humanitas.

Overzicht van vrijwilligers en kinderen december 2017
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Jaartal
2009
2010
2011
2012

Vrijwilligers
18
19
21
31

Gezinnen
11
20
20
31

2013
2014
2015
2016
2017

31
27
19
23
19

36
36
25
29
21

Netwerk
In oktober is er deelgenomen aan een informatiedag voor
netwerkpartners van O.B.S. de Barte. Hierbij waren o.a. de volgende
netwerkpartners aanwezig: MOS (Opstapprojecten en Peuterspelen)
Kindpakket, de bibliotheek van Drachten, Sportbedrijf Drachten (JOGG =
Jongeren Op Gezond Gewicht project), natuurlijk was de school zelf
vertegenwoordigd en waren er ouders aanwezig. Er hebben zich die dag
twee nieuwe gezinnen aangemeld voor het taalproject.
VOG’s
Er zijn momenteel 8 vrijwilligers waarvan de VOG ontbreekt in hun HRS
profiel. De VOG’s van de overige 11 vrijwilligers zijn terug te vinden in
HRS.
Scholingsbijeenkomsten

Van links naar rechts: Greet van der Laan, Frank van den Broek, Corine de Boer, Bonnie
Geertsma, Margriet Braam. Onderaan zittend van links naar rechts: Joke Lammers, Lies
Kooistra en coördinator Sabine van Vondel.

Op verzoek van de vrijwilligers heeft Humanitas collega Henriette
Oldenbeuving in juni de cursus “Praktijksituaties bij het voorlezen”
verzorgd in de Brede school in Drachten.
Een deel van de vrijwilligers neemt deel aan deze cursus. Zie foto
hierboven.
Daarnaast hebben de vrijwilligers de mogelijkheid gehad om deel te
nemen aan de E-learning cursussen en het aanbod van de Humanitas
academie in Zwolle.
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Afsluiting voorleesseizoen
Net als voorgaande jaren is het voorleesseizoen feestelijk afgesloten, door
alle kinderen, ouders en vrijwilligers uit te nodigen voor een gezellige
middag in de Naturij.
Plannen voor 2018:
-

Contacten met de welzijnsorganisaties in Smallingerland/Opsterland
en de bibliotheek intensiveren

-

Het taalstimuleringsproject onder de aandacht brengen van de
scholen en peuterspeelzalen in beide gemeenten

-

Bestaande contacten aanhalen en nieuwe contacten zoeken om
gezinnen te bereiken

-

Een plan maken om ook autochtone gezinnen/kinderen met
taalmoeilijkheden (leerstoornissen) te bereiken

-

Gastsprekers uitnodigen (na navraag waar de vrijwilligers behoefte
aan hebben)

-

Naar aanleiding van de succesvolle enquête over de behoefte van
de vrijwilligers m.b.t. de bijeenkomsten; vaker enquêtes afnemen
om goed zicht te blijven houden op de behoeftes van de vrijwilligers
zodat zij de taalbegeleiding zo goed mogelijk, en met veel plezier
kunnen geven aan de kinderen

-

Vaker scholing aanbieden in Drachten, vanwege de grote animo
hiervoor onder de vrijwilligers

-

Het Fly4U evenement nogmaals aanbieden aan de gezinnen en
vrijwilligers
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Home-Start
Stand van zaken Home Start Opsterland
Op 1 september jl. is Home Start begonnen in Opsterland en Oost en
Weststellingwerf. Een mooie uitdaging want er was nog geen bekendheid
m.b.t. Home Start, geen vrijwilligers en geen gezinnen. Speerpunt was
voor de coördinator het werven van vrijwilligers en netwerken met o.a. de
gebiedsteams en consultatiebureaus. De werving werd voornamelijk
gedaan via de gemeentesites, de site van Humanitas Stellingwerven en
Humanitas Opsterland/ Smallingerland. Daarnaast ook via huis aan
huiskranten en opvallend genoeg heeft dit de meeste vrijwilligers
opgeleverd.
Op 6 november is gestart met de 1e basistraining voor vrijwilligers. Er
waren 11 deelnemers waarvan 4 van mijn regio’s. Deze deelnemers zijn
inmiddels gecertificeerd en worden nu ingezet voor Home Start.
OP 17 januari 2018 begint er weer weer een training met 9 vrijwilligers en
deze deelnemers zijn allen uit ons werkgebied.
In deze groep zitten 2 vrijwilligers uit Opsterland.
Aantal vrijwilligers in Opsterland/ Smallingerland:
Opsterland:
Koppelingen:
VOG:

6, waarvan 4 vrijwilligers al getraind en gecertificeerd
zijn
3 vrijwilligers zijn gekoppeld aan een gezin
voor alle 6 vrijwilligers heb ik een VOG ontvangen

De aanmeldingen voor ondersteuning van Home Start zijn verkregen via
het gebiedsteam in Opsterland.
Conclusie is dat er een mooi aantal vrijwilligers zich aangesproken voelt
door de werkwijze van Home Start binnen Humanitas en graag zijn/ haar
eigen ervaring hiervoor in wil zetten. Ook zien de getrainde vrijwilligers
duidelijk een meerwaarde in de trainingsbijeenkomsten met de collega
vrijwilligers.
Samen casussen bespreken en oefenen en leren van elkaar en het
lesmateriaal. De vraag naar vrijwilligers is ook zeker aanwezig en ook
vanuit de gezinnen waarin intakes zijn gedaan leren we dat ze erg veel
behoefte hebben aan dit “steuntje in de rug”.
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EENZAAMHEID EN ISOLEMENT
Eetcafé Het Druifje
Doel
Sinds 1993 bestaat eetcafé “Het Druifje” in Drachten. Het doel is om
mensen met een licht verstandelijke beperking boven de 18 jaar met
elkaar in contact te brengen. Dat gebeurt door hen in een gezellige sfeer
met elkaar te laten eten.
De locatie
In de locatie van het voormalige Arbeidsbureau aan het Moleneind wordt
door Het Druifje gebruik gemaakt van één keuken en de kantine. Deze
laatste ruimte heeft in het afgelopen jaar verschillende opstellingen
ondergaan. De ene keer stonden er extra verrijdbare kasten. Een ander
moment waren er andere opstellingen met de tafels en stoelen. In ieder
geval moest er met enige regelmaat als voorbereiding op de vrijdagavond
als er Eetcafé was het nodige aangepast worden t.a.v. de opstelling. In
het eerste deel van het seizoen 2017/2018 in de maanden september t/m
december is dat gelukkig een stuk beter geworden. Het lijkt erop dat er in
de opstelling niet te veel meer geëxperimenteerd wordt.
Er is enkele malen overleg geweest met de leiding over verschillende
afspraken, gebruik en de organisatie van de ruimten.
Hierbij bleek dat er diverse ideeën over het gebruik van de verschillende
ruimte in het gehele gebouw werd nagedacht. Voor het bestuur is het de
vraag of wij nog wel voor langere tijd van de ruimten gebruik zouden
kunnen maken. Het is nog ongewis.
Organisatie van de avond
Het seizoen van het eetcafé loopt van half september tot eind mei in het
daaropvolgend jaar. In deze periode zijn de bezoekers gemiddeld 1 keer
per veertien dagen op vrijdag vanaf 18.00 uur van harte welkom. Zij
worden ontvangen met een kop koffie of thee en omstreeks 18.30 uur
gaan ze aan tafel.
Dan wordt er een driegangenmenu geserveerd. Na afloop kan er nog
koffie of thee gedronken worden. Tijdens de avond wordt er heel wat
afgepraat.
Het Eetcafé heeft de beschikking over eigen kookgerei, serviesgoed en
bestek opgeslagen in de nieuw aangeschafte kasten in 2016. Het past
precies. Per kookavond zijn vanaf 16.00 uur 7 vrijwilligers actief. Het
waren op de vorige locatie 8 mensen, maar doordat de kantine anders is
ingericht, is er één vrijwilliger minder nodig. Vijf bereiden de maaltijd voor
en twee dekken de tafels, maken de ruimte gezellig en ontvangen de
bezoekers.
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Begin van het nieuwe seizoen 2017/2018
De eerste avond begon op 29 september met 29 deelnemers.
Per avond wisselt het aantal deelnemers: tussen de 23 en 30. Indien er
minder deelnemers zijn is er voor hen meestal een andere activiteit op die
avond. Er is een vaste kerngroep. In de loop van het seizoen zijn er
enkele afgevallen, maar ook weer nieuwe bijgekomen. Het blijft over het
algemeen een vast aantal.
Vrijwilligers
In 2017/2018 waren er 24 vrijwilligers actief.
Halverwege het jaar hebben er drie afscheid genomen, maar er zijn er ook
weer twee bijgekomen. Daarnaast is er ook een vaste invaller. Met de
vrijwilligers is er twee keer een bijeenkomst geweest om de organisatie
voor de kookavonden door te spreken. Daarnaast is er de nodigde
informatie uitgewisseld over het wel en wee van ons Eetcafé. Twee
vrijwilligers vormen samen de commissie lief en leed en brengen zo nodig
een bezoekje tijdens ziekte. De werving van vrijwilligers gebeurt meestal
spontaan. Ofwel via de vrijwilligers. Met iedere nieuwe vrijwilliger wordt
na 3 keer op proef meegedraaid te hebben, gevraagd hoe het beviel.
Daarnaast geeft het de mogelijkheid tot een screening om te zien of de
nieuw aankomende vrijwilliger past in de groep van vrijwilligers. Tevens is
bekeken hoe de omgang met de mensen van de doelgroep was. Als het
negatief is, wordt dit ook verteld en wordt afscheid van elkaar genomen.
In maart krijgen de vrijwilligers traditiegetrouw een etentje aangeboden
als dank voor hun inzet. In 2017 van elke vrijwilliger een VOG opgevraagd
en gekregen.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 vrijwilligers. Het heeft 4 keer vergaderd.
Zij bereiden de bijeenkomsten voor en beheren de financiën.
Contacten
Het Eetcafé is een onderdeel van de afdeling Smallingerland-Opsterland
van Humanitas. Eén bestuurslid van laatstgenoemde is contactpersoon
voor het Eetcafé. De coördinator van het Eetcafé is betrokken bij het
jaarlijkse overleg van Humanitas.
De secretaris heeft ook overleg met de kalender die jaarlijks wordt
uitgebracht door Pypskoft met een overzicht van alle activiteiten voor
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Cijfers
Op 31-12-2017 waren er 23 vrijwilligers bij het eetcafé actief, te weten 17
vrouwen en 6 mannen. Er staan 37 bezoekers op de lijst, waarvan er 30
bezoekers regelmatig komen en de overige zo nu en dan. Er zijn in totaal
15 avonden georganiseerd.
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MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ
Thuisadministratie
Begeleid 221 deelnemers (115 afgesloten en 106 nog in begeleiding).
Dit jaar zijn 48 deelnemers weer zelfredzaam, 2 deelnemers zijn
doorverwezen naar andere instanties, 3 deelnemers zijn afgemeld door
houding of gedrag, 3 deelnemers zoeken hulp elders, 2 zijn niet gestart 1
deelnemer valt onder de categorie overig.
Project Thuisadministratie in cijfers 2017
HRS
deelnemers
nog in
begeleiding 1/1

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

HRS

2016

2017

48

58

76

90

78

55

75

88

86

111

39

55

92

84

81

129

125

112

104

110

aangemeld/
intakes
doorverwezen/
niet in
behandeling
totaal begeleid

5

8

3

5

8

16

10

8

82

105

165

169

151

168

190

192

190

221

afgesloten

24

29

75

91

96

93

102

110

79

115

nog in
begeleiding
31/12

58

76

90

78

55

75

88

82

111

106

In HRS wordt iedere aanmelding van een deelnemer meegenomen in de
rapportage. Ook wanneer blijkt dat iemand niet geholpen zal worden. De
coördinator heeft inmiddels wel tijd in deze deelnemer gestoken. Vanaf
2016 worden de gegevens een op een uit HRS gehaald.
Aanmeldingen per gemeente

Smallingerland
Opsterland
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2013

2014

2015

2016

2017

100

86

81

50

47

29

39

31

54

63

Aanmeldingen:
Ook in 2017 is het aantal meldingen in de gemeente Smallingerland
gedaald. Alwin Dijkstra van het Ping Loket heeft in november 2017
aangegeven dat hij dat niet herkent. Er zijn volgens Alwin meer meldingen
in 2017. Daaruit kan de conclusie getrokken worden dat de deelnemers,
die zich melden bij het Loket Ping, ook elders hulp zoeken. Daarin is de
deelnemer vrij.
Het aantal aanmeldingen via de gemeente Opsterland is flink
toegenomen. Veel deelnemers uit Opsterland werden door
Maatschappelijk Werk doorgegeven aan de Humanitas coördinatoren.
Wijzigingen in het beleid m.b.t. bewind-voering van de Gemeente
Opsterland en het plotseling stoppen van SUGO (Steunpunt
Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Opsterland) per 1 okt 2017
heeft effect op het aantal aanmeldingen van deelnemers.

VRIJWILLIGERS

2008

2009

2010

24

26

29

31

30

33

30

Nieuwe
vrijwilligers

7

5

8

3

10

7

Vertrokken
vrjwilligers

4

2

6

4

7

26

29

31

30

33

1-jan

31-dec

2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

34

37

37

10

10

7

5

10

6

9

7

6

30

34

35

37

36

Aantal vrijwilligers is gelijk gebleven!
Op 1 januari 2017 zijn we gestart met 37 vrijwilligers. Gedurende het jaar
zijn er 6 vrijwilligers gestopt en hebben we daarentegen weer 5 nieuwe
vrijwilligers kunnen aannemen. Het totaal aantal vrijwilligers aan het eind
van 2017 stond hiermee op 36.
Scholing 2017
scholing
e-learning
Aan de slag bij TA

bijeenkomsten

Lezing laaggeletterdheid
Bewindvoeringbeleid
Opsterland

Toelichting Lindafoundation
en fonds Kinderhulp
Presentatie Digisterker

Activiteiten:
Conform de traditie, zijn we ook het jaar 2017 weer begonnen met een
gezellige bijeenkomst met een buffet met bijbehorende drankjes in de
gezellige buurtzaal van de Brede School De Drait.
De 4 bijeenkomsten met de vrijwilligers, 2 in het voorjaar en 2 in het
najaar van 2017 zijn zeer bevorderlijk voor de onderlinge contacten, en
worden door het merendeel van de vrijwilligers regelmatig bezocht
(gemiddeld door 18 vrijwilligers).
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Even iemand helpen
Begin 2017 was het project enkele maanden van start. Op dat moment
stonden 8 vrijwilligers geregistreerd. Zij waren bijna allemaal afgekomen
op de campagne die voor dit nieuwe project was georganiseerd.
Per februari wordt het project gecoördineerd door Wendy Bolt en Inge
Koenis. Zij bezoeken hulpvragers thuis voor een intakegesprek.
Kennismaking met vrijwilligers gebeurt in Bertilla.
De eerste hulpvragenkomen binnen en zo konden de eerste koppelingen
worden gemaakt. De eerste kortlopend koppeling die succesvol verliep
leert dat de formule werkt!
Ondertussen komen meer hulpvragen binnen. In 80% van de situaties is
een vrijwilliger binnen 14 dagen gekoppeld. Sommige hulpvragen zijn heel
specifiek of vragen om meer onderzoek.
In de loop van 2017 is de stroom aanmelding van vrijwilligers in juli tot
stilstand gekomen (vakantieperiode) maar daarna weer op gang geraakt.
In december staan 16 vrijwilligers ingeschreven. Met 4 is geen contact te
krijgen.
Eind december zijn zes van hen gekoppeld.
In het jaar 2017 zijn 12 projecten afgerond: 8 zijn afgerond omdat de
hulpvraag voorbij was, de overige zijn gestopt omdat de hulpvrager meer
complex bleek dan ingeschat en/of omdat er geen click was met de
vrijwilliger of hulpvrager.
Eén vrijwilliger is vanwege haar expertise overgegaan naar Home start.
De coördinatoren hadden de volgende contacten/overleggen met andere
organisaties: gebiedsteam Beetsterzwaag, Gorredijk groep met name voor
eenzaamheidsproblematiek, Talant, Carparis.
In 2017 zijn 3 bijeenkomsten georganiseerd voor de vrijwilligers. Een
eerste bijeenkomst was redelijk bezocht. Vrijwilligers geven aan behoefte
te hebben aan dit soort bijeenkomsten. De daarna georganiseerde
bijeenkomsten werden slecht bezocht. Een belronde levert weinig contact
op en ook op een per post verstuurde brief aan de vrijwilligers is
nauwelijks gereageerd.
Om die reden is besloten in december alle ingeschreven, bereikbare
vrijwilligers thuis te bezoeken. Dit was een concrete, leerzame en
vruchtbare actie. Soms kregen we nieuwe telefoonnummers en
emailadressen, soms stonden we voor een leeg huis (!).

Ervaringen en conclusies:
1. Sommige koppelingen moesten worden beëindigd om uiteenlopende
redenen, variërend van huidskleur tot bedrijfsblindheid van de
vrijwilliger tot tè complexe hulpvraag van de hulpvrager.
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2. Hulpvragers die weten hoe ze reguliere hulp moeten regelen komen
ook met een vraag bij Humanitas. We hebben hiervan geleerd door
door te vragen en door te kijken: is Humanitas hier echt nodig of
moeten we ‘spaarzaam met onze vrijwilligers zijn’: er zijn grotere
behoeften.
3. Zorginstellingen en instanties weten Humanitas ook te vinden:
gecommuniceerd moet worden dat EIH niet voor niet-zelfstandigen is
en in principe ook niet voor hulpvragers die al professionele,
structurele zorg hebben.
4. De hulpvraag om een ‘maatje’ lijkt toe te nemen.
5. De complexiteit van de hulpvraag lijkt toe te nemen.
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BESTUURSLEDEN E.D.
Bestuur afdeling Smallingerland/Opsterland op 31 december 2017
Voorzitter

Dhr. Jan Frieswijk
Vlaslaan 83
9244 BZ Beetsterzwaag
0512-382703

Secretaris

Mw. Janette Haverkamp
Morra 173
9204 KV Drachten
0512-840677

Penningmeester

Dhr. Rob Postma
Greuns 7
9204 GH Drachten
0512-540485

Algemeen bestuurslid

Dhr. Frank van den Broek
Rietpol 1
9207 ED Drachten
0512-539090

Algemeen bestuurslid

vacature

Algemeen bestuurslid

vacature

Contactgegevens afdeling Smallingerland-Opsterland
Adres

Morra 173
9204 KV Drachten

Telefoon

06-15437098

Mail adres
Website

smallingerland-opsterland@humanitas.nl
http://www.humanitas.nl/afdelingen/smallingerlandopsterland

Consulent District Noord
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Mw. Ineke Bekkering

