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ZÓ GAAN WE
HET DOEN
Onze samenleving verandert.
Sneller dan ooit, misschien wel.
De verzorgingsstaat is versoberd.
De uitvoering van diverse sociale
wetten is verschoven van het
Rijk naar de gemeenten. Burgers
zijn meer voor zichzelf en elkaar
verantwoordelijk.
Al deze veranderingen beïnvloeden
het werk van Humanitas in sterke
mate. Want door al deze ontwikkelingen
in de maatschappij kloppen steeds
meer mensen bij ons aan voor hulp. En
hebben ze vaak complexere hulpvragen. "

Wij willen deze mensen graag
helpen vanuit onze kernwaarden
gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid
en zelfbeschikking.
Hoe kunnen we ook in de toekomst
het groeiende aantal mensen
met zo’n complexe hulpvraag blijven
helpen? En hoe bereiden we
onze vrijwilligers daarop voor? Dat
lees je in deze samenvatting van
ons strategieplan 2016 – 2019.
Het antwoord van Humanitas. Een
ambitieus antwoord.

Wie gaan we de
komende jaren
ondersteunen?
De vragen waarvoor
deelnemers bij Humanitas
aankloppen worden steeds
ingewikkelder. Mensen hebben
ook vaak meerdere problemen
tegelijk. Dat geldt zeker voor
laaggeletterden en mensen
uit andere culturen. Humanitas
vangt dit op door:
1. naar verhouding meer mensen
te gaan ondersteunen met
complexere problemen;
2. meer maatwerk te bieden in korte
en langduriger ondersteuning;
3. alert te zijn op nieuwe kwetsbare
doelgroepen.

Hoe vangen we de
groeiende vraag uit
de samenleving op?
In 2015 boden ruim 18.000
vrijwilligers steun aan 57.800
deelnemers. Om aan de
groeiende vraag tegemoet te
komen, zullen we verantwoord
meegroeien door:
1. meer vrijwilligers op te leiden
en beroepskrachten aan te nemen;
2.	digitale mogelijkheden voor
ondersteuning en opleiding
beter te benutten;
3.	meer preventie- en laagdrempelige
activiteiten te ontwikkelen zoals
financiële cafés of inlooppunten.

Hoe zorgen we
dat het werk ook
goed gebeurt?

Het bieden van ‘gewone’
ondersteuning is al niet
eenvoudig. Om beter
toegerust te zijn voor
complexe vragen, zijn extra
investeringen in kwaliteit
nodig. Dat doen we door:
1. nog meer in te zetten op
scholing en begeleiding;
2.	programma’s en trainingen
voortdurend te actualiseren;
3.	meer en betere effectmetingen te organiseren.

Hoe onderscheiden
we ons van andere
vrijwilligersorganisaties
en de beroepsmatige zorg?
Over het algemeen stellen we ons
als Humanitas nogal bescheiden
op. Lang niet alle (toekomstige)
deelnemers en opdrachtgevers
weten waar wij voor staan. We
laten meer van ons horen door:
1. het bijzondere van het Humanitas-verhaal
en verhalen uit de praktijk te vertellen;
2.	met beleidsmakers te communiceren
over problemen die we tijdens het
werk tegenkomen;
3.	actiever deel te nemen aan lokale,
regionale en landelijke netwerken.

Hoe zorgen we dat
alle betrokkenen zich
bij ons thuis voelen?
Humanitas wil een levende,
levendige en plezierige
community zijn voor iedereen
die daarbij wil horen. Daarnaast
willen we een afspiegeling van
de samenleving zijn. We gaan
deelnemers en vrijwilligers
meer bij de organisatie
betrekken en verbinden door:
1.ook deelnemers te vragen om
hun mening en steun;
2.	kennis delen beter mogelijk te maken;
3.	actief op zoek te gaan naar mensen
met een diverse achtergrond.

Hoe gaan we het
organiseren?
De organisatie van Humanitas
is de laatste jaren al behoorlijk
veranderd. Maar we moeten
nog meer stappen zetten om
de nieuwe uitdagingen aan te
kunnen. Verder vereenvoudigen
en verbeteren kan door:

1. taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden van afdelingen/
districten beter af te stemmen;
2.	de interne communicatie te verbeteren en
een prettige “tone of voice” te stimuleren;
3.	intensieve aandacht te besteden
aan selectie, begeleiding en mobiliteit
van personeel.

Hoe gaan we
dit betalen?
Complexere ondersteuning
bieden, verantwoord
meegroeien, investeren in
kwaliteit en communicatie,
en betrekken, verbinden en
vereenvoudigen. Dat vraagt
om verantwoord, slim en
divers financieel beleid door:

1. in te zetten op partnerschappen
met alle gemeenten;
2.	onze belangrijkste financieringsbronnen
te behouden en te laten groeien;
3.	kosten eenduidig door te berekenen
en onderbesteding te voorkomen.

COLOFON
We doen al 70 jaar waar
we goed in zijn: deelnemers
ondersteunen, van mens
tot mens, met onze goed
getrainde vrijwilligers en
beroepskrachten.

Meer weten?
Wil je meer informatie over wat Humanitas
voor jou kan betekenen? Of wil je vrijwilliger,
lid of donateur worden? Neem contact op
via humanitas.nl, bel 020-5231100 of mail
naar info@humanitas.nl.
Ons online jaarverslag
kun je vinden op:
www.humanitasjaarverslag.nl
Tekst, foto’s en illustraties mogen alleen
worden overgenomen na schriftelijke
toestemming van vereniging Humanitas.
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