1

HUMANITASDRECHTSTEDEN

Wij komen op voor een
samenleving waarin
mensen actief vorm geven
aan hun eigen leven en
verantwoordelijkheid
nemen voor het samenleven met elkaar. Dat
vertalen wij in diensten van
mens tot mens op alle
denkbare gebieden, zoals
welzijn, wonen en zorg.

Inhoud
Onze plannen voor 2017
Home-Start Sliedrecht: Week van de Opvoeding
Eenzaamheid: Project Coalitie Erbij afgerond
Home-Start Zwijndrecht: Afscheid en Welkom
Thuisadministratie / Vrijwilligerspas
Kind Veilig Thuis: Nieuwe portefeuillehouder Desiree Pot
Feestje voor alle vrijwilligers op 15-12
Penmaatje / Stichting Vergeten geluk / Oproep / Colofon
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Onze plannen voor 2017
Met een licht optimisme blikken we vooruit naar het jaar 2017. In ons vorige werkplan gingen we nog
uit van behoud en versterking van onze huidige activiteiten vanwege een tekort aan bestuursleden.
Ook in 2017 hebben we naar verwachting nog steeds onvoldoende bestuursleden om al onze ambities te verwezenlijken. Dat desondanks toch een licht optimisme overheerst als we kijken naar de
mogelijkheden in 2017 komt door hoopgevende beleidsontwikkelingen bij gemeenten. Sinds de decentralisatie in 2015 van de jeugdzorg naar gemeenten zijn deze zich wel bewust geworden van de
kosten hiervan en wordt, sterker dan voorheen, ingezet op preventieve jeugdzorg.
Home-Start+
Om die redenen hebben wij in gesprekken met gemeenten het afgelopen jaar gepleit voor uitbreiding van Home-Start met Home-Start+, dat zich richt op gezinnen met oudere kinderen. Een klein
onderzoek in Dordrecht onder verwijzende organisaties gaf aan dat er zeker behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning van gezinnen met kinderen tot 14 jaar.
Onze aanvraag voor extra subsidie voor Home-Start+ voor komend jaar is echter door de gemeente
Dordrecht afgewezen. De gemeente Zwijndrecht blijkt hiervoor wel belangstelling te hebben en heeft
ons uitgenodigd een aanvullende subsidieaanvraag in te dienen. We wachten de beslissing hierop
met veel belangstelling af.
Begeleide Omgangsregeling (BOR)
Dit jaar ontvingen wij van verschillende kanten signalen dat een opzet van een Begeleide Omgangsregeling voor kinderen van gescheiden ouders (BOR) een goede kans van slagen zou kunnen maken.
Gemeenten worden meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van echtscheiding voor kinderen
en daarmee een beroep op de jeugdzorg. Op een bijeenkomst van regionale jeugdteams was men
unaniem van mening dat een BOR met een laagdrempelig aanbod voor gescheiden ouders in een
behoefte zou voorzien. De gemeente Zwijndrecht wilde graag al een aanbod voor het komende jaar,
maar de opzet van een BOR vereist een voldoende aantal ouders die hiervan gebruik willen maken
en dus een groot werkgebied om het levensvatbaar te doen zijn. De gemeente Rotterdam blijkt bereid financiën voor een BOR beschikbaar te stellen aan de stichting Humanitas in Rotterdam. De
Drechtsteden kunnen naar onze mening hierbij niet achterblijven!
Thuisadministratie
Voor het komende jaar verwachten wij een groei in het aantal deelnemers in de regio. Wij participeren in het Platform tegen Armoede Drechtsteden en zien daar dat de financiële problemen landelijk,
maar zeker ook binnen de Drechtsteden, bij bepaalde groepen groter wordt. De economie trekt
weliswaar weer aan, maar voor veel mensen biedt dat zeker ook volgend jaar nog geen verlichting.
Daarnaast zijn de Sociale wijkteams vrijwel overal binnen de Drechtsteden actief, waardoor meer
probleemsituaties in beeld komen. Waar de afgelopen jaren voornamelijk deelnemers uit Dordrecht
en Zwijndrecht zich meldden, zien we thans dat ook uit de andere Drechtstedengemeenten een toenemend aantal mensen een beroep op ons doen.
Jan Baan
Voorzitter bestuur
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HOME-START Sliedrecht
Week van de Opvoeding
Van 3 tot 9 oktober 2016 stond Nederland voor de zesde keer in het teken van de Week van de Opvoeding. Het thema van deze opvoedweek is: ‘Contact’. Deze week draaide om ontmoeting tussen
ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren en het uitwisselen van ervaringen.

Picknick & Activiteitenmiddag Kinderboerderij
Dit jaar organiseerde Humanitas Home-Start
Sliedrecht samen met het CJG Sliedrecht, de
Kinderboerderij, Speel-o-theek de Knuffelbeer,
Dienst Gezondheid & Jeugd & de Pameijer een
gezellige activiteitenmiddag met een picknick.
Er waren lekkere hapjes voor jong en oud en
ook voor drinken werd gezorgd. Voor de ouders
was een diëtiste aanwezig die informatie gaf
over gezonde voeding aan kinderen.

Voor de kinderen was allerlei speelgoed beschikbaar waar ze zich mee konden vermaken. Op verschillende plaatsen kon er worden geknutseld en er kon een rondje op een paard worden gereden.
Er was een springkussen, schminken, touwtrekken en een “dierencontact speurtocht”. In de duurzaamheidstuin was van alles te zien en te beleven. Mede door het prachtige weer was het een extra
gezellige middag en een drukte van belang.
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Eenzaamheid
Project Coalitie Erbij afgerond

Op verzoek van de landelijke Coalitie Erbij eind 2014 heeft Humanitas Drechtsteden meegewerkt
aan de lokale aanpak van eenzaamheid. De opdracht was om het thema Eenzaamheid bekendheid te
geven en samen met andere organisaties te werken aan de vermindering van eenzaamheid. Op initiatief van Humanitas zijn er in 2015 en 2016 diverse vergaderingen geweest om over dit thema te
praten en in kaart te brengen.
We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd, vaak samen met andere Dordtse organisaties:
 De zomercampagne Eenzaamheid in 2015. Diverse organisaties hebben samen zo’n 2000
kaarten verspreid waarmee je iemand kon uitnodigen om samen iets te gaan doen, bijvoorbeeld samen een kopje koffie te drinken of naar het park gaan.


Drie workshops “Signaleren van eenzaamheid” georganiseerd voor vrijwilligers van diverse
organisaties. Bij alle workshops waren er (de maximale) 20 deelnemers aanwezig.



Zowel in 2015 als 2016 is er tijdens de week van de Eenzaamheid een “Kom Erbij Festival”
gehouden met koffietafels en eettafels waar men kon aanschuiven, met Penmaatje maakte
kinderen ansichtkaarten, die in een verzorgingshuis werden uitgedeeld en zo waren er meer
dan 10 georganiseerde activiteiten verspreid over de stad.



In juni 2016 is een Symposium over Eenzaamheid georganiseerd voor zo’n 100 bezoekers.
Gerine Lodders vertelde over haar onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. Vooral de
uitkomst dat eenzaamheid onder jongeren groot is en ook grote consequenties kan hebben
voor de ( toekomstige) gezondheid van jongeren, was een eyeopener. Jeanette Rijks vertelde dat chronisch of langdurig eenzame mensen niet gebaat zijn bij leuke activiteiten of zelfs
met maatjesprojecten. Zij hebben hulp nodig, en vooral een cognitieve gedragsverandering.
Ontmoetings- en participatie -activiteiten zijn volgens Jeanette Rijks goed als preventie om
eenzaamheid te voorkomen, maar geen oplossing voor het wegnemen van chronische eenzaamheid.



Eind oktober is er nog een interactieve sessie met Jeanette Rijks geweest voor professionals
om verder te verkennen welke hulp aan eenzame mensen in Dordrecht nodig is.



Via de Rotary heeft Humanitas Drechtsteden fondsen gekregen om activiteiten te organiseren in het kader van eenzaamheidsbestrijding . Dit werden een kerstdiner (2015) en een
paasbrunch (2016). Op 9 november volgt nog een klein congres over Langer Thuis Wonen
en tenslotte wordt in december nog een diner-dansant gehouden.
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Tijdens het Symposium Eenzaamheid hebben 19 Dordtse organisaties een manifest over eenzaamheid ondertekend. Er is op dit moment een brede belangstelling voor eenzaamheid, ook vanuit de
lokale politiek .

Humanitas Drechtsteden is in de afgelopen 2 jaar vooral een aanjager, een verbinder en organisator
geweest als het gaat om de aanpak van Eenzaamheid. De opdracht vanuit de Coalitie Erbij is per 1
november 2016 ten einde. Het bestuur van Humanitas Drechtsteden heeft de wens om in de (nabije)
toekomst te starten met een maatjesproject voor jongeren. Er is echter te weinig mankracht aanwezig, dus we zijn naarstig op zoek naar een bestuurder, die een start wil maken met dit project.
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Home-Start
Afscheid en Welkom bij Home-Start Zwijndrecht

Op 25 oktober jl. heeft Angela van Gennip afscheid genomen als coördinator Home-Start Zwijndrecht. Zij gaat werken als coördinator Home-Start Rotterdam. Wij willen Angela hier nogmaals bedanken voor haar inzet en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan. Gelukkig hebben we
snel een opvolger kunnen aannemen.

Even voorstellen:
Mijn naam is Inge van der Vies, 58 jaar en woonachtig in het Brabantse
Oosterhout. Half november 2016 volg ik Angela van Gennip op als HomeStart coördinator Zwijndrecht – Hendrik Ido Ambacht. Ik ben al sinds 2007
werkzaam voor Humanitas. Bij Gezin in Balans, een activiteit, die opvoedondersteuning biedt aan (ex)-gedetineerde moeders, ben ik
coördinator geweest in Rotterdam/Drechtsteden en later in de gemeenten
’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Daarna ben ik bij de afdeling ’s-Hertogenbosch actief geweest als coördinator BOR ( Begeleide OmgangsRegeling )
waarbij ondersteuning geboden wordt aan gescheiden ouders en hun kinderen om tot een zelfstandig uit te voeren omgangsregeling te komen.
Het thema opvoeden ligt mij na aan het hart. Een oud Afrikaans gezegde
wat mij erg aanspreekt is; “It takes a village to raise a child.”
Ik kan mij daar helemaal in vinden, want de opvoeding van kinderen is
soms een pittige klus. Een klankbord op z’n tijd en wat ondersteuning is
soms meer dan welkom.
Daarom vind ik Home-Start zo’n mooi project; Ouders weer op weg helpen als ze even vastlopen.
Helpen hen in hun kracht te zetten waardoor ze met herwonnen zelfvertrouwen weer zelfstandig
verder kunnen. Ik vind het fijn dat ik daar als coördinator, samen met de vrijwilligers, een bijdrage
aan mag gaan leveren.
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Thuisadministratie
We zitten alweer een eindje in de tweede helft van het jaar. Een moment om de stand op te nemen
en de voorbereidingen te treffen voor het volgende jaar.
Daar waar in de eerste maanden de hulpvragen maar mondjesmaat binnen druppelden, is dat de
laatste maanden meer dan gecompenseerd. Tot en met september hebben we 38 nieuwe aanvragen
gekregen, waarvan er 33 zijn gekoppeld. Wat opvalt is dat de aanvragen voornamelijk rechtstreeks
bij ons binnenkomen en nauwelijks via de sociale wijkteams, die daar toch voor bedoeld waren.
Over de aanwas van nieuwe vrijwilligers hebben we niet te klagen. Sinds begin van dit jaar hebben
we 9 vrijwilligers kunnen verwelkomen, waarvan 4 de basiscursus al met goed gevolg hebben afgelegd en inmiddels ook zijn gekoppeld aan een deelnemer. Om mensen te vinden voor de rol van coordinator en bestuurslid blijft lastig. Voor de volledigheid wil ik hierbij ook melden dat we van 8 vrijwilligers afscheid hebben genomen.
Goed om te weten dat halverwege vorig jaar door de universiteit van Utrecht is onderzocht wat het
effect is van de activiteit Thuisadministratie. De conclusie daarvan was dat niet alleen de geboden
hulp door Humanitas succesvol is, maar ook dat de wijze waarop dat gebeurd ook door deelnemers
als zeer prettig wordt ervaren.
De subsidie-aanvragen voor 2017 zijn inmiddels ingediend. Wij zien daar dat de financiële problemen landelijk maar zeker ook binnen de Drechtsteden bij bepaalde groepen groter wordt. De economie trekt weliswaar weer aan, maar voor onze doelgroep biedt dat zeker ook volgend jaar nog
geen verlichting. Daarnaast zijn de sociale wijkteams vrijwel overal binnen de Drechtsteden actief,
waardoor meer probleemsituaties in beeld komen. We verwachten daarom een toename van het
aantal deelnemers, maar we zien gelukkig ook een toename van het aantal vrijwilligers. Verder zien
we de samenwerking groeien tussen de verschillende organisaties binnen de Drechtsteden, die zich
met armoedebestrijding en –preventie bezig houden. Dat is ook nodig omdat de complexiteit van de
hulpvragen steeds groter wordt. Tenslotte willen we het komend jaar werk maken van intervisie voor
vrijwilligers. Het bevorderen van deskundigheid door kennis en ervaring te delen, is één van de pijlers
van Humanitas, is van groot belang om deelnemers optimaal te kunnen helpen en er wordt door
subsidie-verleners steeds nadrukkelijker om gevraagd.

Vrijwilligerspas
Voor de vrijwilligers die in het bezit zijn van de vrijwilligerspas 2016: Door een wijziging in het beleid
van het SSKW zal de pas t/m juni 2017 geldig zijn. Mochten er veranderingen zijn van deelnemers,
dan zijn deze vanaf januari op de website van het SSKW te vinden.
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Kind Veilig Thuis
Na het vertrek van Pleun van der Werf als portefeuillehouder van Kind Veilig Thuis, heeft Jacqueline
Tinga uit Gorinchem haar functie overgenomen. Door omstandigheden heeft zij na enkele maanden
deze functie weer neer moeten leggen. Sinds oktober hebben we een nieuw bestuurslid/portefeuillehouder, Desiree Pot
Ik was altijd al geïnteresseerd in vrijwilligerswerk om een extra steentje bij te dragen aan de samenleving. Het moest wel iets
zijn dat bij mij past én dat ik goed kan combineren met mijn werk en gezin. Ik ben dan
ook heel erg enthousiast begonnen als bestuurslid voor Humanitas Drechtsteden! Ik
houd me bezig met het project Kind Veilig
Thuis dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam, Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, de Hoeksche
Waard en Gorinchem.
Humanitas als vereniging past bij mij, omdat ik zelf ook altijd gericht ben op het helpen van mensen.
Zo heb ik tijdens mijn studie jongeren begeleid volgens de persoonsgerichte aanpak. Deze jongeren
veroorzaakten overlast in een wijk in Rotterdam en kregen in een restaurant dagbesteding, scholing
en hulpverlening. Hierdoor nam de overlast in de wijk af en konden de jongeren de regie over hun
leven nemen op een positieve manier. Eigen regie en gelijkwaardigheid zijn voor mij belangrijke
waarden, en ik vind deze waarden terug in het werk van Humanitas. Vanuit die waarden voeden mijn
partner Roeland en ik onze twee kleine kinderen op: een zoon Felix van drie en een dochter Reza van
8 maanden.
En vanuit die waarden ben ik als adviseur werkzaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). In mijn werk voor het CCV ben ik projectleider voor het beheer van het certificatieschema Jeugdbescherming/Jeugdreclassering, waardoor ik een landelijk netwerk heb dat ik ook kan
inzetten voor het project Kind Veilig Thuis. Het project Kind Veilig Thuis past ook goed bij mijn achtergrond als Jeugdcriminoloog. Ik ben aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgestudeerd op 'het
betrekken van ouders bij de strafzaak van hun kind' en ik heb stage gelopen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
Ik heb enorm veel zin om me een dagdeel in de week in te zetten voor het project Kind Veilig Thuis
en op die manier bij te dragen aan de hulp voor gezinnen die te maken hebben met een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel! Interessante gedachten of ideeën over dit project die
mij kunnen helpen in mijn werkzaamheden als bestuurslid Kind Veilig Thuis ontvang ik graag via
desireepot@hotmail.com.
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Feestje voor alle vrijwilligers
Op 15 december 2016, 18.30 uur
Humanitas Drechtsteden nodigt alle vrijwilligers, coördinatoren van Home-Start, Kind Veilig Thuis en
Thuisadministratie van harte uit voor een gezellige avond bij restaurant China City in Dordrecht als
dank voor jullie inzet het afgelopen jaar.
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Penmaatje
Vrijwilligers van Penmaatje sturen eenzame mensen een kaartje. Vind je het leuk om vaker een ouderwets kaartje te sturen? Of ben je zelf eenzaam? Geef je op en Penmaatje koppelt jullie aan elkaar. Meer informatie bij: Petra Brouwer, penmaatje@outlook.com.

Stichting het Vergeten Geluk
Deze stichting heeft als missie is om de ouderen (60+) hun passie te laten herbeleven. Wanneer er
een herinnering of activiteit wordt teruggehaald, staat de tijd even stil. Het geeft voldoening, energie
en warmte aan de mensen die het verdienen. Een stukje vergeten geluk wordt weer terug gebracht.
Ouderen kunnen een wens doen. Meer informatie: info@vergeten-geluk.nl

Oproep
Wij zijn op zoek naar mensen, die tijd over hebben om zich in te zetten als vrijwilliger: Bij Home-Start
Dordrecht en Zwijndrecht als ondersteuner bij jonge gezinnen, bij Thuisadministratie om mensen te
helpen hun administratie op orde te krijgen of als bestuurslid voor de activiteit Eenzaamheid, BOR of
vrijwilligersbeleid/deskundigheidsbevordering.

Contact
Humanitas Drechtsteden
Nassauweg 6
3314 JR Dordrecht
telefoon: 06 45 46 05 45
e-mail: drechtsteden@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden
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