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JAARVERSLAG 2016
De activiteit Gesprekken Van Mens tot
Mens (VMTM) richt zich op kortdurende
ondersteuning (6 tot 18 maanden) van
mensen die in isolement verkeren, met als
doel ze te activeren, te helpen met het
omgaan met levensvragen en/of hun
sociale netwerk te verbeteren, zodat ze
na een periode van ondersteuning weer
op eigen kracht verder kunnen.
Toen de activiteit startte bestond het
deelnemersbestand grotendeels uit
ouderen. De laatste jaren vindt echter
enige verschuiving plaats naar jongere en
allochtone deelnemers. In 2016 ontvingen
37 deelnemers ondersteuning.
4

OVER VAN MENS TOT MENS
Bij Van Mens tot Mens (VMTM) bieden vrijwilligers
vriendschappelijk contact, in de vorm van een luisterend
oor, aan mensen die door omstandigheden behoefte
hebben aan ondersteuning.
Deelnemers die zich aanmelden of aangemeld worden,
hebben last van onder meer eenzaamheid, verdriet,
woede, angst en pijn en kunnen de ontstane
levenssituatie niet meer aan. Ook het verlies van
gezondheid en energie of problemen in de woon- of
leefsfeer kunnen aanleiding zijn om hulp te vragen.
Menig deelnemer vraagt om ondersteuning bij rouw en
verlies. VMTM is in het begin van een rouwperiode
vooral van betekenis als mensen weinig ‘eigen’ mensen
om zich heen hebben. Voor nabestaanden verandert er
veel in hun leven, soms verwacht en soms onverwacht.
Mensen moeten hun weg vinden om verder te kunnen
en hebben het vaak moeilijk met zichzelf. Het is dan fijn
dat iemand op bezoek komt die een stukje van de
moeilijke, nieuwe weg mee wil lopen totdat men weer op
eigen kracht verder kan. In het verleden niet goed
verwerkte rouwervaringen zijn ook vaak onderwerp van
begeleiding.

DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
•
•
•
•

Deelnemers worden thuis bezocht door een
vrijwilliger.
Het contact is gelijkwaardig.
De kracht en het zelfoplossend vermogen van de
persoon worden benadrukt.
De hulpvraag van de deelnemer staat centraal.

“Fantastisch dat iemand mij,
een stokoude man, wekelijks
komt bezoeken.”
DOELGROEP/DEELNEMERS
In 2016 ontvingen 37 deelnemers ondersteuning van
een vrijwilliger van het project VMTM. Op 1 januari 2016
waren er 21 deelnemers in ondersteuning. Bij 16
deelnemers is gedurende het jaar de ondersteuning
gestart. En bij 20 personen werd de ondersteuning
afgesloten. Met sommige deelnemers waarvan de
koppeling afgesloten is, hebben vrijwilligers nog wel
eens contact. Op 31 december 2016 waren er nog 17
personen in ondersteuning.
14 Kennismakingsgesprekken hebben niet tot
koppelingen geleid. De redenen hiervoor waren dat de
vraag niet paste bij het project (4x); geen geschikte
vrijwilliger beschikbaar (1x), geen tijd voor bezoeken
(1x), doorverwezen intern en extern Humanitas (2x),
deelnemer trok zich terug (5x), bleek eerder in traject
geweest (1x).

De leeftijden van de deelnemers
Leeftijden
Man
Vrouw
< 50
3
2
51-60
1
2
61-70
2
11
71-80
1
7
81-90
4
3
90-100
1
12
25

Totaal
5
3
13
8
7
1
37

Herkomst van de deelnemers
Herkomst
Aantal deelnemers
Nederland
31
Polen
1
Syrië
1
Turkije
1
Suriname
1
Nederlandse Antillen
1
Angola
1
Ondersteuningsvragen van de deelnemers
Ondersteuningsvraag
Aantal
Luisterend oor
11
Betekenisvol gesprek voeren
6
Omgaan met levensvragen
3
Netwerk vergroten en onderhouden
3
Acceptatie (veranderde) situatie
2
Activering; aansluiten bij
6
buurtvoorzieningen e.d.
Hulp bij administratie
1
Hulp bij computergebruik
1
Hulp bij taal
2
Omgaan met rouwtaken
4
Er op uit : wandeling, voorstelling,
9
museum
Levensboek maken
1
Wegwijs raken in de samenleving
2

WERKWIJZE
Wanneer de coördinator, na het eerste telefonische
gesprek de indruk heeft dat de aanvraag passend is,
wordt er een kennismakingsgesprek bij de deelnemer
thuis ingepland om een goed beeld te krijgen van de
hulpvraag. In dit gesprek wordt ook informatie over
VMTM gegeven. Vervolgens gaat de coördinator op
zoek naar een geschikte vrijwilliger. De vrijwilliger beslist
zelf op basis van de verkregen informatie of hij/zij de
betreffende deelnemer wil begeleiden. De coördinator
gaat dan samen met de vrijwilliger op kennismakingsbezoek. Als het wederzijds klikt, maken deelnemer en
vrijwilliger afspraken voor de volgende bezoeken. De
begeleiding duurt maximaal 1,5 jaar.

SAMENWERKING EN VERWIJZINGEN
Organisatie
Wij Eindhoven
Huisarts
GGzE
Novadic
Zuidzorg
Impegno

Aantal doorverwijzingen
16
2
1
1
1
1

Zelf aangemeld

15
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VRIJWILLIGE COÖRDINATOREN
In 2016 zijn twee coördinatoren gestopt met hun werk
vanwege een betaalde baan en andere bezigheden. Er
is een nieuwe coördinator ingewerkt. De twee vrijwillige
coördinatoren hebben in 2016 deelgenomen aan het
intern coördinatorenoverleg. Zij onderhielden daarnaast
contacten met de doorverwijzers.
Zij zetten zich gemiddeld 10 uur per week in. De
coördinatoren kregen ondersteuning van een MA
Consulent en een bestuurslid van Humanitas
Eindhoven.

RESULTATEN EN CONCLUSIES
•
•

VRIJWILLIGERS
In 2016 waren in totaal 27 vrijwilligers betrokken bij
VMTM, 13 mannen en 14 vrouwen. Alle vrijwilligers
hebben de Nederlandse nationaliteit. Een van hen komt
uit Suriname. De leeftijden variëren van 25 tot 75 jaar.
De meeste vrijwilligers zijn tussen de 61 en 70 jaar oud.
20-30
jaar
2

31-40
jaar
4

41-50
jaar
1

51-60
jaar
3

61-70
jaar
12

71-75
jaar
5

De achtergrond van de vrijwilligers is divers; 3 mensen
zijn in het onderwijs werkzaam geweest, 9 waren actief
in de sociale sector, 2 bij de overheid, 11 komen uit het
bedrijfsleven. Twee vrijwilligers hebben nooit betaald
gewerkt.
In 2017 zijn 14 nieuwe vrijwilligers gestart. Er zijn 13
vrijwilligers gestopt. De redenen daarvoor waren; moet
betaald werk zoeken (UWV) (1x), betaald werk
gevonden (3x), gezondheidsproblemen (2x), zoekt
andere bezigheden of uitdaging (7x), Een aantal
vrijwilligers is al meerdere jaren actief bij VMTM.

•

37 deelnemers zijn in 2016 ondersteund door
vrijwilligers van VMTM.
Op 31 december 2016 waren nog 17 mensen in
ondersteuning.
Het merendeel van de vrijwilligers is 50 jaar of
ouder.

AANDACHTSPUNTEN 2017
•
•
•
•

Werving geschikte vrijwilligers.
De ingezette koers van deskundigheidsbevordering
door intervisie en trainingen voortzetten.
Experimenteren met andere interventies, zoals het
aan elkaar koppelen van deelnemers.
Samenwerking en afstemming met andere
maatjesprojecten, zowel intern als extern,
intensiveren.

“Ik haal veel energie uit mijn
bezoekjes aan mijnheer Stolk.”

De meeste vrijwilligers zijn bij VMTM gekomen omdat ze
graag iets willen betekenen voor andere mensen en hun
ervaring door willen geven. Degenen die werkzaam zijn
geweest in het bedrijfsleven hebben VMTM gekozen
omdat ze na hun pensioen actief wilden blijven, maar
wel in een heel andere richting.
Tijdsinvestering van de vrijwilligers:
Over het algemeen gaat de VMTM-vrijwilliger een keer
per week of elke twee weken 2 tot 4 uur naar de
deelnemer toe. De vrijwilliger en deelnemer bepalen
samen hoeveel tijd ze als prettig ervaren. De hulpvraag
van de deelnemer en de mogelijkheden van de
vrijwilliger zijn hierbij het uitgangspunt.
De vrijwilligers kunnen voor advies en bij problemen
altijd via mail, telefonisch of via een extra afspraak bij de
coördinatoren terecht. Verder nemen de vrijwilligers deel
aan terugkombijeenkomsten voor intervisie en
deskundigheidsbevordering.
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JAARVERSLAG 2016
Meedoen in de Wijken is een gezamenlijk
project van Humanitas en het Rode Kruis.
Het doel is participatie; de verbetering van
de taalvaardigheid is daartoe het middel.
Mensen willen hun Nederlandse taal
verbeteren met een doel. In 2016 hebben
144 vrijwilligers, Eindhovenaren van
buitenlandse afkomst ondersteund bij 442
taal- en participatie trajecten. Naast het
leren van taalvaardigheden, is ruim 25
procent van de deelnemers erin geslaagd
om een stap vooruit te zetten van
'nauwelijks participerend’ tot ‘actief
participerend in de maatschappij'.
Meedoen in de Wijken is genomineerd
voor de Helemaal Humanitas Prijs 2016.
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OVER MEEDOEN IN DE WIJKEN

DOELGROEP/DEELNEMERS

Meedoen in de Wijken biedt ondersteuning bij taal en
participatie voor Eindhovenaren van buitenlandse
afkomst die de Nederlandse taal onvoldoende
beheersen en daardoor belemmeringen ondervinden om
zelfstandig te participeren binnen de Eindhovense
gemeenschap. De taalondersteuning wordt geboden
door vrijwillige taalcoaches. Ze geven een half jaar
taalondersteuning aan deelnemers. Deelnemers kunnen
kiezen tussen individuele ondersteuning of
ondersteuning in groepsverband. Na de
taalondersteuning, stimuleren en ondersteunen
vrijwilligers deze deelnemers in het bereiken van hun
participatiewensen. Hiervoor zetten vrijwillige
participatiecoaches diverse participatietrajecten in.

De deelnemers komen uit 69 landen en ruim 30 procent
van de deelnemers zijn mannen. De grootste vraag om
taalondersteuning komt uit Syrië, Polen,Turkije en
Marokko. Verreweg de grootste groep deelnemers is
afkomstig uit de wijken Woensel, Stratum, Tonglere en
het Centrum. Participatiedoelen van deelnemers zijn
gericht op:
•
versterken sociaal (buurt) netwerk
•
verdere verdieping in taal
•
meer betrokken zijn bij de school van de kinderen
•
deelname aan wijkactiviteiten
•
het doen van vrijwilligerswerk in de buurt of stad
•
meer kans op het vinden van werk

WERKWIJZE

OVERZICHT DEELNEMERS TAAL- EN
PARTICIPATIETRAJECT 2016

Bij aanmelding krijgt iedereen een intakegesprek,
waarbij het participatiedoel ter sprake komt en de keuze
voor deelname aan een individueel of groepstraject in de
wijk tot stand komt. Dit laatste is een intensief traject,
omdat deelnemers vaak heel verschillende taal- en
denkniveaus hebben en uit heel Eindhoven komen. Het
taaltraject wordt op basis van de vraag en het doel van
de deelnemer uitgevoerd. Tijdens de trajecten werken
de deelnemers aan het realiseren van hun
participatiedoel met taaloefeningen in combinatie met
participatiemodules. Als vervolgtraject worden
deelnemers ondersteund door participatiecoaches om
hen het laatste stapje naar actieve deelname aan de
maatschappij te laten zetten. Tussentijdse evaluaties
kunnen ertoe leiden dat een deelnemer wisselt van
individueel naar groep en vice versa. Het aanbod van
Meedoen in de Wijken is op maat gesneden en kan,
afhankelijk van gestelde participatiedoelen en
vorderingen van deelnemers, in tijdsduur variëren. Een
deelnemer kan maximaal drie keer een half jaar
ondersteuning krijgen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Taaltrajecten Individueel afgerond in
2016
Taaltrajecten Individueel in 2016
gestart met doorloop naar 2017
Taaltrajecten Groep afgerond in 2016
Taaltrajecten Groep in 2016 gestart met
doorloop naar 2017
Totaal Taaltrajecten
Participatietrajecten / Modules afgerond
in 2016
Participatietrajecten / Modules in 2016
gestart met doorloop naar 2017
Totaal Participatietrajecten / Modules
Totaal Taal-en Participatietrajecten

102
29
130
67
328
73
41
114
442

Naast de bovenstaande trajecten zijn er 33 intakes
gedaan waarvan de deelnemers nog gekoppeld moeten
worden.
Op de wachtlijst staan 112 mensen.

VRIJWILLIGERS
De 144 vrijwilligers van Meedoen in de Wijken hebben
diverse werkzaamheden binnen het project. De
vrijwillige coördinatoren houden zich bezig met de intake
van deelnemers en taalcoaches, het koppelen,
begeleiden en afsluiten van taaltrajecten en de daarbij
behorende administratieve handelingen. De taalcoaches
en de participatiecoaches voeren het taal- en
participatietraject uit. Voor administratieve en
secretariële ondersteuning worden ook vrijwilligers
ingezet. Onze vrijwilligers zetten zich gemiddeld zes
uren per week in.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

“Gewoon kletsen met
Nederlanders, dat vind ik
moeilijk.”

Om onze vrijwilligers te ondersteunen en ruimte te
bieden om ervaringen uit te wisselen, worden regelmatig
themabijeenkomsten georganiseerd. In 2016 kwamen
de volgende thema’s aan bod: “Wat vraagt de
deelnemer van mij?” samen met Stichting Lezen &
Schrijven, ‘Zomer en Kerstbijeenkomst’, respectievelijk
met Iraanse en Poolse muziek en cultuur als thema
samen met de deelnemers uit deze landen. De
bijeenkomsten worden per keer gemiddeld door 50
vrijwilligers bezocht. Om de deskundigheid van
vrijwilligers te bevorderen, werden hiernaast
verschillende trainingen en workshops gegeven,
waaraan 100 vrijwilligers hebben deelgenomen.
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GEMEENTE EINDHOVEN
1
2
3
4
5

Introductie- en interculturele
communicatietraining
Training ‘Grenzen stellen’
Workshop ‘Participatie’
Intervisie en teambuilding
Workshop ‘Werken met je deelnemers’

23
14
22
20
21

ORGANISATIE
De vrijwilligers worden door drie beroepskrachten
ondersteund bij het formeren van de groepen, ten
behoeve van deskundigheidsbevordering, de
participatietrajecten van deelnemers en de
administratieve ondersteuning. Zes keer per jaar
verschijnt de nieuwsbrief van Meedoen in de Wijken om
de vrijwilligers op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en het reilen en zeilen binnen het project.
De voortgang van de activiteiten en de resultaten
worden gemonitord door een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de twee besturen.

Gezien de aanhoudende wachtlijst van deelnemers
heeft de gemeente Eindhoven verzocht om Meedoen in
de Wijken uit te breiden. Het huidige project is door een
extern deskundig onderzoeksbureau doorgelicht. De
voorlopige conclusie is dat uitbreiding mogelijk is, mits
de huidige structuur van het project versterkt en
gestabiliseerd wordt. De praktische uitwerking van de
resultaten van dit onderzoek wordt nader bepaald. De
uitkomst van dit onderzoek kan er mogelijk toe leiden
dat in een later stadium een aanvullende subsidie
aanvraag ingediend wordt.

Om de administratieve handelingen overzichtelijk te
houden, vanwege de mogelijkheid om door te kunnen
stromen naar drie verschillende soorten trajecten, is in
2015 een overstap gemaakt naar een nieuw
registratiesysteem. Het overbrengen van knowhow en
het eigen maken van dit systeem zorgden voor een
vertraging op het gebied van administratie.
Gedurende het eerste halfjaar van 2016 zijn, door
langdurige ziektes en privé-omstandigheden binnen het
bestand van vrijwillige coördinatoren en vrijwilligers taal,
minder intakes gedaan en minder koppelingen tot stand
gebracht. Veel tijd en energie is besteed aan het
opvangen van het verloop van 74 vrijwilligers. In het
najaar was deze achterstand deels ingehaald maar het
blijft een uitdaging om de continuïteit te waarborgen.

“Piet zou wat in mijn schoen doen
zei mijn zoontje. Mijn taalcoach
vertelde me toen over Sinterklaas.
Ik ging snel kleine
schoencadeautjes kopen.”

SAMENWERKING/DOORVERWIJZING
WIJeindhoven en de basisscholen hebben de meeste
deelnemers naar ons doorverwezen. Hiernaast heeft
Meedoen in de Wijken samengewerkt met vele
organisaties, zoals woningbouwcorporaties,
Welzijnsorganisaties (Buro Cement en Lumens in de
buurt), Zorgsector (Zuidzorg, GGZE, Neos, Combinatie
Jeugdzorg), Gemeente (Casemanagers, UWV),
Bibliotheek Eindhoven, Vluchtelingenwerk Eindhoven,
Stichtiing Ik Wil en Proeftuin. Naast de hierbovengenoemde organisaties hebben we een goede
samenwerking met diverse zorginstellingen, zoals Vitalis
en Archipel in het kader van participatie, wijkgebouwen
en buurt infowinkels bij de huisvesting van taalgroepen,
en het Ster College en andere taalaanbieders voor het
vervolgaanbod.
Meedoen in de Wijken neemt deel aan diverse vormen
van werkoverleg rondom taal en participatie, waaronder
Taalaanbiedersplatform in Eindhoven. Er is een
samenwerking aangegaan met Taalhuis. Eén keer per
maand is Meedoen in de Wijken telefonisch bereikbaar
om vragen van de Taalhuisvrijwilliger te beantwoorden.
Hiernaast heeft Meedoen in de Wijken deelgenomen
aan een interactieve bijeenkomst met de vrijwilligers van
Taalhuis om kennis en ervaringen uit te wisselen.

RESULTATEN EN CONCLUSIES
•

•

•

•
•

•

In 2016 telt Meedoen in de Wijken 131 trajecten
individueel, 197 trajecten groep en 114 trajecten
participatie. Voor een nadere specificatie zie het
kopje ‘Overzicht deelnemers Taal- en
Participatietraject 2016’.
54% van de deelnemers van het participatietraject
is actief in de wijk door middel van deelname aan
activiteiten in de wijken of bij het verrichten van
vrijwilligerswerk.
46% van de deelnemers van het participatietraject
heeft hun zelfredzaamheid vergroot door middel van
deelname aan modules zoals ‘Gezondheid’, ‘Wijk
en Wonen’, ‘Museum’ en ‘Geld’.
11% van de deelnemers van het participatietraject
heeft werk gevonden.
10% van de deelnemers van het participatietraject
is doorverwezen naar een andere taalaanbieder of
vervolgopleiding.
De deelnemers geven gemiddeld een 8,3 voor
tevredenheid over het afgeronde traject.
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OVER HOME-

JAARVERSLAG 2016
Humanitas Home-Start en Doorstart
zijn sinds december 2016 in Eindhoven
e.o. samen verder gegaan onder de
naam Home-Start 0-18. Home-Start
biedt laagdrempelige opvoedings- en
gezinsondersteuning voor ouders met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar
en richt zich op kwetsbare gezinnen
met onvoldoende draagkracht en te
weinig ondersteuning vanuit het eigen
sociale netwerk. In 2016 ontvingen in
totaal 136 gezinnen ondersteuning van
Home-Start 0-18 in Eindhoven en
omgeving. Dit hebben we bereikt door
de inzet van 131 vrijwilligers.
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OVER HOME-START 0-18
Bij Humanitas Home-Start 0-18 bieden vrijwilligers
vriendschappelijk contact, praktische hulp en een
luisterend oor aan gezinnen met tenminste één kind in
de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Met deze activiteit willen we
ouders stimuleren de kracht te (her)vinden om moeilijke
situaties het hoofd te bieden en (weer) grip te krijgen op
het eigen leven. Door ondersteuning in de opvoeding en
een positieve benadering door de vrijwilligers, wordt het
zelfvertrouwen van ouders vergroot en worden hun
sociale relaties versterkt.

Begin 2016 ontvingen 122 gezinnen uit Eindhoven
ondersteuning van Humanitas Home-Start 0-18.
Op 1 januari 2016 waren er 69 gezinnen in
ondersteuning. Bij 53 gezinnen is de ondersteuning
gestart. Bij 63 gezinnen werd de ondersteuning
afgesloten. Eind december waren er nog 59 gezinnen in
ondersteuning. Van de122 gezinnen waren er 74
tweeoudergezinnen en 48 eenoudergezinnen. In totaal
zijn er 270 kinderen ondersteund. Gemiddeld stonden dit
jaar steeds 10 tot 15 gezinnen bij Home-Start te
wachten op een koppeling met een geschikte vrijwilliger.

DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN

WIJKEN IN EINDHOVEN

•
•
•
•
•

•
•

Gezinnen worden thuis bezocht door een vrijwilliger.
De kracht en het zelfoplossend vermogen van de
ouders worden benadrukt.
De vraag van de ouders en kinderen staat centraal.
Het contact wordt gekenmerkt door
gelijkwaardigheid.
Er wordt op een laagdrempelige manier
begeleiding gegeven door middel van het bieden
van een luisterend oor en een helpende hand.
Gezinnen worden aangemoedigd om hun sociale
netwerk te vergroten.
De ondersteuning duurt gemiddeld een jaar.

“Ze was een belangrijke steun
in een hele moeilijke tijd.”

WERKWIJZE
Na een aanvraag door de ouder(s) of verwijzer maakt de
coördinator een afspraak voor een kennismakingsbezoek bij het gezin thuis. In dit gesprek wordt meer
informatie over Home-Start 0-18 gegeven en wordt de
vraag van de ouder(s) en/of het kind geformuleerd. De
coördinator gaat vervolgens op zoek naar een geschikte
vrijwilliger. Als de vrijwilliger instemt, gaan coördinator
en vrijwilliger samen naar het gezin om kennis te maken.
De verwijzer wordt op de hoogte gebracht wanneer de
koppeling succesvol is verlopen. Vrijwilliger en gezin
maken daarna samen afspraken voor de (wekelijkse)
bezoeken.

DOELGROEP/DEELNEMERS
De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen van 0
tot 18 jaar waar behoefte is aan opvoedingsondersteuning. De behoefte bestaat veelal uit een
luisterend oor en praktische hulp. Ouders en/of kinderen
hebben behoefte aan een maatje om over zaken te
praten die hen bezighouden in hun leven. In sommige
gezinnen is er na de begeleiding behoefte aan nazorg.
Dan kan een ouder nog kortdurend gebruik maken van
de steun van een vrijwilliger.
De risicofactoren zijn gelijk gebleven aan 2015:
probleemgedrag kind, psychische problemen ouder,
financiële problemen, gering sociaal netwerk, ernstige of
ingrijpende gebeurtenis in het afgelopen jaar en er
alleen voor staan in de opvoeding.

Woensel

61

Stratum

18

Gestel

16

Tongelre/
Centrum
Strijp/
Meerhoven

9
18

In de regio ontvingen 14 gezinnen ondersteuning.
REGIO
Heeze/Leende/Sterksel

Aantallen in 2016
2

Veldhoven

8

Best

4

ONDERSTEUNINGSVRAGEN
De meest voorkomende opvoedingsvaardigheden die
ouders willen vergroten zijn o.a. grenzen stellen/ruimte
geven en consequent zijn en omgaan met pubergedrag.
Er was grote behoefte aan een luisterend oor, sociaal
netwerk opbouwen al dan niet door gebruik te maken
van diensten in de buurt. Ook is het oefenen van de
Nederlandse taal een veelvoorkomende
ondersteuningsvraag.
Ondersteuningsvragen
Praatpaal of luisterend oor
Doorbreken van sociaal isolement
Leren gebruik maken van buurtvoorzieningen
Ondersteuning bij de opvoeding/vergroten
opvoedingsvaardigheden
Aandacht geven aan kinderen ter ontlasting
van ouders
Hulp bij verzorging kinderen
Vergroten netwerk/vertrouwen kind
Praktische hulp bij organisatie huishouden
Anders: Nederlands leren en zelfvertrouwen
vergroten, meekijken naar post en papieren en
huiswerkondersteuning.

90
33
16
111
26
11
10
17
54
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“Ze liet me op een rustige
manier merken dat ik het zelf
moest doen en stimuleerde me
waardoor ik zelfvertrouwen
kreeg.”
SAMENWERKING EN VERWIJZINGEN
In 2016 brachten wij Home-Start 0-18 onder de
aandacht bij verwijzende instanties door middel van
voorlichting en gesprekken met verschillende
organisaties in de stad. Samenwerking en overleg
vinden met name plaats met WIJeindhoven, ZuidZorg,
de Lumens Groep, diverse organisaties binnen de
informele zorg en eerste- en tweedelijns zorg waarin het
belang van de gezinnen voorop staat. We hebben hierbij
extra aandacht gevraagd voor gezinnen met kinderen in
de leeftijd van 7+. Deze samenwerking heeft geleid tot
een toename in de aanmeldingen van gezinnen met
kinderen in de basisschool- en puberleeftijd. Daar waar
we in 2016 nog niet aan de toenemende groei konden
voldoen zochten we met ouders (eventueel met partners
in de stad) naar een passende oplossing voor hun
vraag.
Verwijzingen van de gezinnen die in 2016 hebben
deelgenomen aan Home-Start 0-18 kwamen van de
volgende instanties:

Zuidzorg/Baby
Extra
WIJeindhoven
Zelf

14

Lumens in de
buurt
Meedoen in de
Wijken
Voorleesexpres

Impegno/ggze

3

PoH

1

14

Korein

3

Diverse instanties

31
47

5
2
2

ERVARING GEZINNEN
Op meerdere tijdstippen wordt aan ouders gevraagd hoe
zij de ondersteuning door Home-Start 0-18 ervaren.
Enige tijd na de koppeling belt de coördinator naar het
gezin om te vragen of het contact met de vrijwilliger naar
tevredenheid verloopt en of het contact aan de vraag
voldoet. Regelmatig vinden er tussenevaluaties plaats.
Zo nodig vindt een extra huisbezoek door de coördinator
plaats of is er telefonisch contact. De coördinator
bezoekt het gezin ook bij afsluiting van de
ondersteuning. Bij deze eindevaluatie wordt aan de
hand van een evaluatieformulier gevraagd of het doel
van de ouders is bereikt en hoe de ondersteuning is
ervaren.

AFSLUITING ONDERSTEUNING
In 63 gezinnen werd in 2016 de ondersteuning
afgesloten. De gemiddelde duur van de ondersteuning
was 12 maanden.

43 gezinnen konden weer op eigen kracht verder. Tien
gezinnen zijn doorgegaan met professionele
hulpverlening, zoals WIJeindhoven, GGZE, Impegno,
Lumens in de buurt en Idris. Tien gezinnen zijn gestopt
vanwege uiteenlopende redenen; verhuisd, ziekte van
ouders, hulp van overgekomen familieleden, of
beëindigd op eigen initiatief.
Naast de genoemde koppelingen heeft Home-Start met
acht gezinnen contact gehad, wat niet geresulteerd heeft
in een koppeling met een vrijwilliger. Zij zijn op een
andere wijze door Humanitas verder geholpen. Ook
heeft Humanitas inzet verleend in het faciliteren van een
koffie-inloop in de wijk Doornakkers, waaraan een
stamgroep van vijf ouders heeft deelgenomen. De koffieinloop is beëindigd in 2016 vanwege het uitblijven van
nieuwe instroom. De ouders die de koffie-inloop
bezochten werden begeleid door de betrokken
vrijwilligers.
Daarnaast hebben we zes gezinnen direct na de intake
doorgeleid naar een vorm van hulp die beter pastte bij
de vraag dan de ondersteuning die Humanitas kan
bieden.

Duur
ondersteuning
Aantal
koppelingen

<6
mnd.
12

0,5-1
jaar
18

1-1,5
jaar
29

1,5-2
jaar
4

EINDEVALUATIE
Bij de afsluiting van de ondersteuning wordt het HomeStart/doorstart traject met het gezin geëvalueerd.
60 gezinnen waren tevreden/zeer tevreden. Met drie
gezinnen heeft geen evaluatie plaatsgevonden vanwege
persoonlijke omstandigheden van het gezin en
verhuizing. De overige zes gezinnen die doorgeleid zijn
naar andere hulp, geven aan tevreden te zijn over het
contact met de betrokken coördinator en goed vooruit
geholpen te zijn.
Een aantal ouders gaf aan dat de ondersteuning meer
bood dan ze hadden verwacht. De meeste gezinnen
voelden zich gehoord, hebben dankzij de ondersteuning
meer zelfvertrouwen gekregen en vonden dat hun
opvoedvaardigheid vergroot is.
We hebben ingezet op het versterken van eigen kracht,
al dan niet met behulp van het tijdelijk ontlasten van het
gezin.
Het vergroten van zelfvertrouwen van ouders in hun
opvoedvaardigheden is een belangrijk thema geweest.
Ouders ervaren dit als zeer positief. De praktische
ondersteuning bij post, financiën, huiswerk en contacten
met school of andere instanties zijn eveneens positief
ervaren.
De behoefte aan langdurige ondersteuning hebben we
net als in 2015, ook het afgelopen jaar ervaren. Het
ondersteuningstraject van Home-Start 0-18 is daarom
met name gericht geweest op het zoeken naar een
antwoord hoe dit gezin deze langdurige ondersteuning
kan krijgen, bijvoorbeeld binnen het eigen sociaal
netwerk. Tot slot zal Home-Start in 2017 meedoen met
de nieuw ontwikkelde effectmeting binnen Humanitas.
Indien er voldoende respons is, kunnen we de huidige
eindevaluatie aanvullen met de resultaten van de
effectmeting.
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VRIJWILLIGERS
In 2016 waren er in totaal 131 vrijwilligers betrokken bij
Home-Start 0-18 van verschillende nationaliteiten. De
leeftijd van de vrijwilligers loopt uiteen van 22 tot 81 jaar
en het opleidingsniveau varieert van basisonderwijs tot
wetenschappelijk onderwijs.
De rol van de vrijwilliger bestaat uit: het bieden van een
luisterend oor, het delen van (levens-)ervaring, het
meedenken over oplossingen, kijken wat haalbaar is en
wat niet. Dit op basis van gelijkwaardigheid. Soms biedt
de vrijwilliger praktische steun en helpt hij/zij de ouder bij
de omgang met de kinderen om op die manier een
ouder te ontlasten. We gaan hierbij altijd uit van de
vraag van de ouder. Gemiddeld is een vrijwilliger 14-18
uur per maand met het vrijwilligerswerk bezig. Over het
algemeen gaat de vrijwilliger 2 tot 4 uur per week naar
het gezin. Enkele vrijwilligers begeleiden twee gezinnen.
Sommige vrijwilligers hebben ook telefonisch, via
WhatsApp of e-mail contact met het gezin. Vrijwilligers
kunnen samen met de ouder(s) bepalen hoeveel tijd zij
in het gezin doorbrengen. De vraag van de ouder(s) en
de mogelijkheden van de vrijwilliger zijn hierbij leidend.
Sommige vrijwilligers deden nog ander werk voor HomeStart 0-18 zoals: de website updaten, klusjes uitvoeren
in een gezin en deelname aan de activiteitencommissie.
Voor de ene vrijwilliger is het een opstap naar betaald
werk en voor de andere een waardevolle aanvulling op
betaald werk. Hiermee komen wij tegemoet aan de
behoefte van vrijwilligers en proberen we hen op die
manier te binden aan Humanitas. We merken wel dat
het verloop van vrijwillgers ondanks deze benadering
toeneemt.
Vrijwilligers krijgen deskundigheidsbevordering door het
volgen van themabijeenkomsten. Hier is aandacht voor
actuele onderwerpen zoals het inzetten van eigen
kracht, sociaal netwerkversterking en interculturele
verschillen. Een pilotgroep van 10 vrijwilligers is in 2016
gestart met een verdiepende training op Sociale
Netwerkstrategieën (SNS) om meer te investeren in de
eigen kracht van de gezinnen en hun sociaal netwerk. In
2017 onderzoeken we hoe dit verder vorm kan krijgen
binnen de Home-Start methodiek.
Ook heeft de activiteitencommissie weer een speeltuinuitstapje georganiseerd voor alle Home-Start 0-18
gezinnen en hun vrijwilligers. Het was een groot succes
en een goede opkomst.

•

•

•
•

“Dankzij mijn vrijwilligerswerk
bij Humanitas weet ik weer
waar mijn kwaliteiten liggen en
durfde ik weer te solliciteren
naar een baan.”
AANDACHTSPUNTEN 2017
•
•

•

•

•

•

•

RESULTATEN EN CONCLUSIES
•

In 2016 zijn in Eindhoven 122 gezinnen met in totaal
270 kinderen ondersteund. In de regio ging het om
14 gezinnen. Op 31 december 2016 waren nog 59

gezinnen in ondersteuning. Daarnaast zijn zes
gezinnen doorgeleid naar beter passende hulp.
Het accent in de ondersteuning lag op het bieden
van een luisterend oor, bieden van tijdelijke
ontlasting, vergroten van opvoedingsvaardigheden
en het versterken van het sociaal netwerk.
Waar Home-Start 0-18 onvoldoende toereikend blijkt
te zijn, hebben de vrijwilligers een belangrijke
signaleringsfunctie en kunnen zij ouders
ondersteunen bij het vinden van de juiste
professionele hulpverlening.
De gemiddelde duur van de ondersteuning bedroeg
in 2016, 12 maanden.
Eind 2016 waren 95 vrijwilligers actief.

•

In 2017 gaan we meer bekendheid geven aan
Home-Start 0-18.
Er is een toename in de vraag naar ondersteuning
van Home-Start 0-18 geconstateerd. Met de
uitbreiding van de subsidie voor 2017 gaan we vorm
geven aan de groei van 10 tot 20%.
De deskundigheidbevordering en motiverende
activiteiten voor vrijwilligers staan hoog op de
agenda in 2017. Met input van de vrijwilligers zelf
geven we hier vorm aan.
In 2017 gaan we door met het inzetten van de
talenten van vrijwilligers. We willen hen
ontwikkelingskansen blijven bieden binnen de
activiteiten van Humanitas.
Het onderhouden en versterken van het
vrijwilligersbestand vraagt meer aandacht dan de
voorgaande jaren, gezien de toename in het
verloop. We willen aandacht besteden aan het
verbinden, werven en trainen van nieuwe
vrijwilligers. Daarnaast vraagt de toename aan
vraag eveneens extra aandacht voor het aantrekken
van nieuwe vrijwilligers.
In 2017 geven we vervolg aan de
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en
coördinatoren t.a.v. netwerkversterking/uitbreiding
van gezinnen met behulp van SNS. In 2017
onderzoeken we hoe deze deskundigheid vorm kan
krijgen binnen de Home-Start methodiek, om
daarmee meer te voldoen aan de vraag van de
gezinnen en de veranderende maatschappij.
Humanitas Eindhoven-breed is er aandacht voor de
samenwerking en afstemming met WIJeindhoven,
andere verwijzers en samenwerkingspartners zowel
binnen de informele als de professionele zorg.
(Nog) meer inzetten op kwaliteitsborging aan de
hand van de resultaten uit de effectmeting.
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JAARVERSLAG 2016
Humanitas BOR biedt gescheiden
ouders, die hulp kunnen gebruiken bij
het opstellen van een omgangsregeling,
ondersteuning. Een groep betrokken en
getrainde vrijwilligers en een coördinator
begeleiden ouders bij het opbouwen van
de omgang en werken samen toe naar
een zelfstandige omgangsregeling. Voor
Humanitas BOR staat het belang van
het kind voorop!
In 2016 hebben 16 vrijwilligers 36
ouderparen begeleid met als doel om
een goede omgangsregeling met hun
kind(eren) te realiseren.
14

BEGELEIDE OMGANGSREGELING
Na een scheiding heeft een kind recht op contact met
beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige
ontwikkeling en het welzijn van het kind. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen die een echtscheiding meemaken
meer risico lopen op problemen dan kinderen uit ‘intacte’
gezinnen. De belangrijkste risicofactor is het langdurige
conflict tussen ouders met als gevolg een loyaliteitsconflict bij het kind. Gescheiden ouders zijn daarom
sinds 2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan
(omgangsregeling) op te stellen. In de praktijk valt het
zelfstandig opstellen en uitvoeren van zo'n
omgangsregeling niet altijd mee. Komen ouders er zelf
niet uit? Dan kan Humanitas BOR ze op weg helpen.

WERKWIJZE
Een Humanitas BOR programma bestaat uit een
coördinator en een groep vrijwilligers. De vrijwilligers
volgen een training waarin zij zich de BOR-methodiek
eigen maken. Tijdens een intakegesprek met beide
ouders onderzoeken we of beide ouders gemotiveerd
zijn voor begeleide omgang van Humanitas BOR. En we
proberen een inschatting te maken of het een veilige
betrouwbare situatie betreft voor zowel de/het kind(eren)
als de vrijwilliger. Door in de intake de positie van de
vrijwilliger helder te maken, begrijpen ouders dat zij
respectvol met de vrijwilliger moeten omgaan en dat
deze slechts tijdelijk (maximaal 6 maanden) kan worden
ingezet. Wanneer er geen perspectief is naar
zelfstandige onbegeleide omgang of als er geen
persoon/organisatie beschikbaar is die de rol van de
vrijwilliger later kan overnemen, wordt het traject niet
gestart. Tussen de vrijwilliger en de gezinsleden moet er
een klik zijn. Is er sprake van een goede match dan
starten we de bezoekregeling. Dit kan betekenen dat de
vrijwilliger de kinderen van de ene naar de andere ouder
brengt. Soms kan het nodig zijn dat een uitwonende
partner tijdens het bezoek op neutraal terrein begeleid
wordt. Kind(eren)/ouders en vrijwilliger kunnen dan weer
wennen aan de nieuwe situatie. Stap voor stap wordt
hierin samen met de coördinator naar meer uitbreiding
en/of zelfstandigheid gezocht. De begeleiding is
kosteloos voor ouders en er wordt niet gerapporteerd.
Dit maakt de begeleiding laagdrempelig.

DEELNEMERS
Humanitas BOR is er voor gescheiden ouders die het
vanwege de spanningen tijdelijk niet voor elkaar krijgen
zelfstandig een omgangsregeling op te stellen. Over het
algemeen bestaat de doelgroep van Humanitas BOR uit
ouders met drie soorten hulpvragen:

•
•
•

Vraag voor hulp bij de overdracht.
Vraag voor hulp tijdens de bezoekregeling.
Vraag voor hulp bij het weer opbouwen van een
contact met de/het kind(eren) en de uitwonende
ouder.

In 2016 heeft Humanitas BOR Eindhoven veel
aanvragen in behandeling genomen van deelnemers
van verschillende culturen. Wat opvalt, is dat wanneer er
sprake is van twee culturen, het eventuele
cultuurverschil na een scheiding extra wordt uitvergroot.
Eenderde van de koppelingen betrof ouders van
verschillende nationaliteiten. Ook waren er gezinnen
waarbij beide ouders uit hetzelfde land komen zoals uit
Somalië, Ghana Turkije en Afghanistan.

Voor de kinderen kan de begeleiding van een vrijwilliger
nodig zijn om een onbelast contact te hebben met de
uitwonende ouder. Het zou echter nog beter zijn
wanneer dit een persoon zou zijn die zij al kennen.
Wanneer iemand uit het netwerk gevonden is die kan
begeleiden, blijft het noodzakelijk om aan te sturen op
onbegeleide contacten tussen ouder en kind.

VRIJWILLIGERS
De inzet van de vrijwilligers vormt de drijvende kracht
van BOR. Zij worden gedurende hun inzet individueel en
via groepsbijeenkomsten begeleid. De vrijwilliger
stimuleert de eigen kracht en het zelf-oplossend
vermogen van de ouders en de kinderen. De vrijwilliger
biedt maatwerk (ook in de avonduren en/of in het
weekend). De rol van de vrijwilliger is steunpilaar voor
het/de kind(eren). Om deze reden is de coördinator altijd
bereikbaar. Er is een groot verloop van vrijwilligers
omdat veel vrijwilligers de werkzaamheden van
Humanitas zien als opstapje naar betaald werk.
Wanneer zij werk hebben gevonden stopt meestal het
vrijwilligerswerk. Vrijwilligers geven aan dat het werk hun
veel voldoening en mogelijkheden tot zelfontwikkeling
biedt. “Je mag er als vrijwilliger getuige van zijn dat een
kind na zeer lange tijd zijn papa of mama weer ziet!
Hierbij kun je spreken van een oprechte gedeelde
blijdschap die je motiveert om dit werk te doen.” De
Humanitas Academie biedt voor veel vrijwilligers het
gehele jaar door professionele trainingen op vele
gebieden. Zij kunnen hier gratis gebruik van maken. Dit
jaar is gestart met een pilot training Sociale
NetwerkStrategiën (SNS) voor vrijwilligers. Dit met als
doel het netwerk van de deelnemer zo optimaal mogelijk
te onderzoeken c.q. te benutten waardoor de vrijwilliger
overbodig wordt.

Een 14-jarige die tegen de
vrijwilliger zegt: “Ik vind jou heel
aardig maar volgens mij
hebben wij jou de volgende
keer niet meer nodig…”

SAMENWERKING
Verwijzers weten Humanitas BOR te vinden en zijn op
de hoogte van ons aanbod. We hebben het afgelopen
jaar samengewerkt met organisaties en instanties zoals:
Advocaten, Raad voor de kinderbescherming, MEE,
GGZ, Combinatie Jeugdzorg, Bureau Jeugdzorg,
Kompaan en diverse verwijzingen van Neos en het Blijf
Van Mijn Lijf Huis. Dit jaar hebben we ook
samengewerkt met de WIJ-teams. Er worden veel
informatie-aanvragen gedaan om te onderzoeken wat
wij voor een gezin kunnen betekenen. Humanitas BOR
probeert indien nodig de medewerkers van de WIJteams te laten aansluiten bij de evaluaties tijdens het
BOR-traject. Dit is vooral van belang bij koppelingen die
moeizaam verlopen en om eventueel sneller te kunnen
opschalen. In enkele gevallen kunnen zij (generalisten)
aanvullend iets betekenen om een BOR-traject rustiger
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te laten verlopen. De samenwerking met het
Omgangshuis (Den Bosch, Tilburg en Eindhoven) is
intensief en goed geweest. Er zijn zes ouderparen naar
Humanitas BOR doorverwezen als natraject van het
omgangshuis. Bij de samenwerking met het
omgangshuis is er altijd sprake van een warme
overdracht. Drie van de vijf afgesloten natrajecten van
het omgangshuis bij Humanitas BOR lopen inmiddels
volledig zelfstandig. Eentje loopt nog vanwege de
moeilijkheidsgraad en waar wellicht structurele
begeleiding nodig zal zijn.
Er is negen keer verwezen door Veilig thuis naar
Humanitas BOR. Meestal kan Humanitas dan wat
betekenen in afwachting van het omgangshuis. De
meerwaarde is dan dat er een warme overdracht komt
naar het omgangshuis en de aandachtspunten samen
met ouders en het omgangshuis besproken worden.
Twee maal is gebleken dat ouders weer zonder hulp
verder kunnen.

•

•

•

Bij negen trajecten zijn de zorgen over de veiligheid
van de kind(eren) naar ouders toe uitgesproken. In
vijf gevallen is in overleg met de ouders de keuze
gemaakt Jeugdhulpverlening in te schakelen. In
twee zaken is gemeld bij veilig thuis of rechtbank.
We merken in de praktijk dat het opschalen naar
zwaardere hulp traag verloopt. Dit vanwege
bijvoorbeeld lange wachtlijsten bij eerste- of
tweedelijns hulp, of doordat systemisch werken
achterwege blijft vanwege het wijkgericht denken.
Dit geldt wanneer er twee ouders in twee
verschillende wijken wonen.
In 2016 is er een start gemaakt waarbij er in twee
gevallen een kind in de knel, gekoppeld is aan een
mentormaatje. Dit maatje is bedoeld voor het kind!
Het BOR-traject krijgt hier enkel een terugkoppeling
van wanneer het zou gaan om een onveilige situatie
voor het kind.

KOPPELINGEN IN 2016
BOR 2016

Koppelingen
Eindhoven
Regio
Eindhoven
Huishoudens
Info aanvraag
Afgesloten +
Afgesloten Langer traject
Mee naar
2016
Meldingen
Tevreden

aantal

31( +2
langer)
5
72
52
15
14
7
6 Ehv+ 1
regio
2
34

Aantal
kinderen
48

Doorverwezen
zwaardere
hulp
10

7

109 contact
10
1 loopt nog

•
•

•

•

Moeder van Nederlandse en vader van Turkse
komaf met twee kinderen. Zij zijn sinds het
herseninfarct met blijvend letsel van moeder,
gescheiden. De oudste zoon komt dan bij moeder
te wonen en de jongste bij zijn vader en zijn nieuwe
vriendin. Inmiddels wonen beide kinderen bij vader
omdat moeder wegens omstandigheden dakloos is
geraakt. Humanitas BOR heeft aan deze kinderen
en hun moeder een veilige neutrale plek geboden
tot er een nieuwe woonsituatie met
woonbegeleiding voor moeder was gerealiseerd.

8
4

2

RESULTATEN EN CONCLUSIES
•

CASUS

16 BOR-vrijwilligers hebben 36 ouderparen
begeleid (72 unieke huishoudens.)
Bij 15 afgesloten trajecten kunnen ouders
zelfstandig de omgangsregeling uitvoeren.
Voor 7 van de 36 koppelingen waren 6 maanden
begeleiding te kort. Bij 4 van deze 7 langere
trajecten was sprake van een persoonlijke
problematiek bij de uitwonende ouder, zoals niet
aangeboren hersenletsel en/of psychische
stoornissen. In alle gevallen zijn beide ouders ervan
overtuigd dat structureel langdurige hulp nodig is.
Het probleem is dat dit aanbod voor structurele hulp
niet beschikbaar lijkt. Sociale NetwerkStrategiën
zou in sommige gevallen een uitkomst kunnen
bieden (familiegroepsplan).
Bij veertien afgesloten trajecten is het niet gelukt om
een zelfstandige omgang voor elkaar te krijgen.
Hierbij valt op dat het vaak gaat om zeer kleine
kinderen (onder de drie jaar). Het hoort bij deze
ontwikkelingsfase dat het voor moeders en/of
kinderen moeilijk is elkaar los te laten.
Vanwege de lange wachtlijsten van de
combinatiejeugdzorg hebben wij bij relatief veel
trajecten ingezet op wachtlijstbemiddeling. Vaak
kon de omgang bij ons al starten in afwachting van
het omgangshuis. Hierdoor is het aantal positief
afgesloten trajecten lager.

TEVREDENHEID DEELNEMERS
De tevredenheid van deelnemers werd afgelopen jaar
gemeten bij het eingesprek. Soms mondeling en soms
schriftelijk. Soms wordt het scorefomulier door de
coördinator bewust achterwege gelaten omdat het in de
betreffende situatie niet passend is. In 2017 gaan we
starten met een digitale versie die ouders via een link
per email krijgen toegestuurd na beëindiging van het
traject. Wanneer de strijd tussen ouders ondanks de
begeleiding blijft voortduren is de score meestal laag. De
weerstand of boosheid van de ouder heeft invloed op de
tevredenheid van de ouder.

“Dankzij mijn Humanitas
vrijwilliger zie ik mijn kinderen
weer.”
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AANDACHTSPUNTEN 2017
•

•

•

•

•

•

Goede afstemming met de WIJ-teams wanneer
twee medewerkers bij een koppeling betrokken zijn
en er zwaardere hulp nodig is.
Aandacht voor de veranderende vraag voor
langdurige ondersteuning. Vrijwilligers met een
SNS-training (Sociale NetwerStrategiën) of een
training familiegroepsplan zouden hiervoor prima
ingezet kunnen worden.
Vanuit BOR wordt deelgenomen aan het RAK
(regionale aanpak kindermishandeling) overleg.
Hier is er aandacht voor opschalen naar zwaardere
hulp.
In 2017 willen we aandacht blijven houden voor
kinderen in de knel tijdens een BOR-traject. We
gaan door met MentorMaatjes aan te bevelen voor
kinderen in de knel.
Meer aandacht voor het meten van de tevredenheid
van ouders door dit los te koppelen van het
eindgesprek en achteraf digitaal een vragenlijst te
sturen.
Aandacht voor de verspreiding van de kennis over
Sociale NetwerkStrategiën en wederkerigheid
deelnemers. Verspreiding van de huidige getrainde
groep naar de huidige gemotiveerde vrijwilligers.
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JAARVERSLAG 2016
Mentormaatjes biedt ondersteuning
aan kinderen en jongeren die, om wat
voor reden dan ook, even niet lekker
in hun vel zitten en daardoor op
school bijvoorbeeld buiten de groep
vallen of niet goed meer mee kunnen
komen. Met een maatje, die er
speciaal voor hen is, vinden ze hun
balans weer terug.
Humanitas mentormaatjes heeft dit
jaar 51 kinderen dat steuntje in de rug
kunnen bieden.
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OVER MENTORMAATJES
Mentormaatjes is een activiteit voor kinderen en
jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs. De activiteit biedt
begeleiding aan leerlingen (deelnemers) die aanvullende
ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning is
gericht op sociaal-emotionele- en schoolse
vaardigheden. De activiteit is er op gericht dat deelnemers lekkerder in hun vel zitten en hun plezier in
school weer terugvinden.
Humanitas Mentormaatjes is sinds 2011 een activiteit
van Humanitas District Zuid. Deze activiteit is in 2002
gestart als ‘Kleurrijk Brabant Leert’ van Stichting Palet.
Door gemeentelijke subsidie is in 2015 de werkgroep
Eindhoven onder de Humanitas afdeling Eindhoven
gekomen.

DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
Het doel is door middel van wekelijkse mentoring de
motivatie en het zelfvertrouwen van kinderen en
jongeren van 10 tot 17 jaar te vergroten. Want een
leerling met meer zelfvertrouwen, staat ook positiever in
het leven. De betreffende deelnemers krijgen extra
begeleiding en ondersteuning van mentormaatjes, dat
zijn jongvolwassenen.
•
Het mentormaatje draagt in het één op één contact
met de leerling bij aan het ‘vergroten van leerplezier
en bevorderen van ontdekkingsdrang’.
•
Het mentormaatje sluit aan bij wat de deelnemer
belangrijk vindt en laat zien dat hij/zij vaak meer kan
dan hij/zij denkt.

WERKWIJZE
Mentormaatjes is een zogenoemde school-based
activiteit. Dit betekent dat de aanmeldingen voor begeleiding van deelnemers via school verlopen. De begeleiding van de deelnemers vindt als basis daarom ook
plaats op school, dat kan na of tijdens schooltijd. Maar
ook buiten school kunnen de maatjes met hun deelnemer leuke dingen gaan ondernemen. Meestal duurt
de begeleiding één schooljaar.
Mentormaatjes heeft diverse soorten vrijwilligers:
•
Een mentormaatje heeft wekelijks een à twee uur
contact met de deelnemer. In principe op school,
maar in overleg met ouders en leerkracht kan dat
ook buiten school plaatsvinden.
•
De schoolcoördinator ondersteunt meerdere
mentormaatjes bij hun begeleiding. Zij/hij is ook het
aanspreekpunt voor de school en organiseert de
kennismaking en evaluaties, waarvoor ook de
ouders uitgenodigd worden.
•
De regiocoördinator ondersteunt de schoolcoördinatoren bij de koppelingen. Zij heeft het overzicht van
nieuwe aanmeldingen en nieuwe vrijwilligers.

de begeleider van school aangeven wat de motivatie is
voor de aanmelding van een leerling. Daarnaast kan de
deelnemer zelf aangeven waar hij/zij ondersteuning bij
zou willen hebben. De motivatie van de deelnemer is
hierbij erg belangrijk.
Als de school nieuw is, wordt gekeken welke
schoolcoördinator gekoppeld wordt aan de school die de
aanmelding heeft gedaan. Tevens wordt gekeken op
basis van gegeven informatie of er een vrijwilliger
beschikbaar is die een goede match zou zijn voor de
koppeling.

“Wat mij zo trots maakt als
mentormaatje is dat ik mijn
leerling écht zie opbloeien, ze
is opgewekt en krijgt steeds
meer zelfvertrouwen.”

De schoolcoördinator plant een kennismakings- en/of
koppelingsgesprek op school met de deelnemer, de
ouder(s), de docent en/of de IB-er/zorgcoördinator en
de vrijwilliger. Tijdens het gesprek staat de vraag van de
deelnemer centraal en wordt gekeken of er een match is
tussen hem of haar en de vrijwilliger. Na drie à vier
weken wordt de deelnemer of de ouder (dat wordt
tijdens het eerste gesprek afgestemd) gevraagd of alles
naar wens gaat. Na drie maanden wordt er in dezelfde
setting als bij de eerste ontmoeting een tussentijdse
evaluatie gepland en kunnen zaken worden bijgesteld.
Wanneer de deelnemer aangeeft dat hij/zij weer alleen
verder kan, wordt er een eindevaluatie gepland.
Tijdens de duur van de koppeling hebben de
schoolcoördinator en het mentormaatje regelmatig
contact via HRS (Humanitas registratiesysteem),
Whatsapp, telefonisch of per mail, zodat zicht is op de
voortgang en de mogelijkheid om bij te sturen.

De beroepskracht is o.a. verantwoordelijk voor de
begeleiding van de coördinatoren en de werving en
deskundigheidsbevordering van alle vrijwilligers. Zij
bewaakt de kwaliteit van de activiteit.
De aanmeldingen lopen via een IB-er of een
zorgcoördinator of een docent van school.
Aanmeldingen kunnen ook via verwijzers en ouders
binnenkomen. Na een inschatting gemaakt te hebben of
de leerling bij een mentormaatje past, wordt er
informatie en een aanmeldformulier gemaild. Hierop kan
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KOPPELINGEN

VRIJWILLIGERS

Een koppeling is een georganiseerd contact tussen de
leerling en het mentormaatje (de vrijwilliger).
In 2016 hebben we in totaal 51 koppelingen gehad.
Hierbij maken we onderscheid tussen koppelingen in
gemeente Eindhoven (45), Heeze/Leende (3), Nuenen
(2) en Veldhoven (1). Het aantal koppelingen in
Eindhoven is lager dan in 2015. De reden is het vertrek
van twee ervaren schoolcoördinatoren. De tijd dat een
nieuwe schoolcoördinator goed ingewerkt is en vier tot
zes mentormaatjes kan begeleiden duurt ca. een half
jaar. Daarnaast hebben we in verband met het stoppen
van een verplicht stagejaar voor eerstejaars Social
Studies, in tegenstelling tot andere jaren, geen
studenten van deze opleiding als mentormaatje kunnen
inzetten. Hierdoor is er aan het einde van het jaar een
wachtlijst van zeven aanmeldingen ontstaan. De
koppelingen hebben gemiddeld negen maanden
geduurd. Eén leerling van het voorgezet onderwijs is
vroegtijdig afgehaakt. Hij had zijn tentamens behaald en
wilde niet meer met het mentormaatje afspreken.

In de afgelopen jaren is bij Mentormaatjes voor de
ondersteuning van deelnemers veel gebruik gemaakt
van stagiaires van HBO Social Studies en Pedagogiek.
Dat maakte dat de meeste koppelingen in
oktober/november startten en in juli werden afgerond. In
2015 is een start gemaakt met het bewust werven van
jongvolwassenen om ondersteuningen ook na de
zomervakantie door te laten gaan. Hiermee kunnen we
beter deelnemers ondersteunen die extra hulp vragen bij
de overgang van de ene naar de andere school. In 2016
waren er 31 vrijwilligers en 9 stagiaires mentormaatjes.
Sommige maatjes hebben twee of meer leerlingen
begeleid.
De motivatie van jongvolwassenen om dit
vrijwilligerswerk te gaan doen is uiteenlopend van
ervaring opdoen met één op één begeleiding tot zelf
gepest zijn en met deze ervaring een tiener willen
helpen. Een deel van hen studeert (TUe, Fontys en
Avans) een ander deel werkt.
Alle mentormaatjes krijgen (voorbereidende) scholing
gericht op het ondersteunen van een leerling. De
schoolcoördinatoren krijgen een scholing die gericht is
op het begeleiden van mentormaatjes. Daarnaast
worden drie themabijeenkomsten georganiseerd die
verdieping geven op de training die eerder is gevolgd.
De themabijeenkomsten die in 2016 zijn gegeven, zijn
‘Signalering Kindermishandeling’, ‘Omgaan met
Emoties’, ‘Gevaarlijke Liefde’. Per jaar worden ook drie
intervisiebijeenkomsten gepland, waar situaties en
ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden. In 2016
hadden we zeven schoolcoördinatoren en één
regiocoördinator. Daarnaast is er één vrijwilliger
aangetrokken om meer bekendheid te genereren op
social media. De coördinatoren hebben in 2016 zes
overleggen gehad waar ruimte was tips en tops met
elkaar te delen. Aan het eind van het schooljaar is
afgesloten met een leuke bijeenkomst voor alle
vrijwilligers.

DEELNEMERS
In Eindhoven hebben we aan 26 meisjes en 19 jongens
ondersteuning geboden. Daarvan zaten 33 kinderen op
de basisschool, twee op het speciaal onderwijs, tien op
het voortgezet onderwijs. In Heeze/Leende hebben twee
jongens en een meisje ondersteund op de basisschool,
in Nuenen twee meisjes op het voortgezet onderwijs en
in Veldhoven één meisje op de basisschool. We vragen
leerlingen waar ze ondersteuning bij zouden kunnen
gebruiken. Bij evaluaties worden de aanmeldformulieren
als leidraad gebruikt en wordt de ondersteuningsvraag,
waar nodig, bijgesteld. Wanneer de deelnemer
zelfstandig verder kan, wordt het traject afgesloten. Het
mentormaatje gaat wat leuks doen met de deelnemer,
waarbij afscheid nemen centraal staat. Soms is dat
lastig omdat een sterke band is ontstaan. Het komt
daarom geregeld voor dat via WhatsApp en/of Facebook
contact blijft tussen maatje en deelnemer en af en toe
nog eens wordt afgesproken met elkaar.
Ondersteuningsvraag
Een maatje voor hem/haar alleen
Iemand die hem/haar begrijpt
Meer zelfvertrouwen krijgen / ontwikkelen

“Mijn maatje komt speciaal
voor mij!”

13
10

Leren plannen en organiseren

8

Leren beter te concentreren
Voorbereiden stap naar andere / vervolg
school / onderwijs
Vergroten weerbaarheid

6

Hulp bij taalontwikkeling/lezen

4

Hulp bij wat rustiger worden

3

Minder snel boos worden en ruzie krijgen

2

Hulp bij verlegenheid
Hulp bij vrienden leren maken/aansluiten bij
klasgenoten
Hulp bij samenwerken en samen
spelen/ontwikkelen van sociale
vaardigheden
Mee helpen zoeken naar naschoolse
activiteit

2

8

CONCLUSIES

4

•

3

•

Er zijn 51 deelnemers ondersteund, met inzet van
zeven stagiaires en 38 vrijwilliger als maatjes en
negen vrijwilligers als coördinatoren.
De deelnemers zaten op 12 basisscholen, een
speciaal onderwijs, vijf middelbare scholen in
Eindhoven en twee basisscholen in Heeze/Leende,
een voortgezet onderwijs in Nuenen en een
basisschool in Veldhoven.

3
2
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AANDACHTSPUNTEN 2017
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•

•

•

Een (betere) bekendheid van Mentormaatjes op
scholen in Heeze/Leende, Veldhoven,
Valkenswaard en Waalre (samenwerkende
gemeenten), waardoor we meer leerlingen in de
regio gaan ondersteunen.
Een herkenbaar gezicht op social media (Instagram,
Facebook en Twitter), waaruit duidelijk wordt hoe
fijn, een maatje hebben, kan zijn,
We willen meer ondersteuning bieden aan
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Doorlopende inspanning om (met name ook
allochtone en mannelijke) vrijwilligers te werven en
te trainen.
Er zijn nu zeven schoolcoördinatoren. Punt van
aandacht blijft dat, naast de inzet van persoonlijke
kwaliteiten, ieder dezelfde werkwijze hanteert.
Wanneer een leerling moeite heeft met
ondersteuning op school, willen we de mogelijkheid
bieden om op een openbare plek af te spreken.
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JAARVERSLAG 2016
Humanitas Gevaarlijke Liefde biedt
preventieve voorlichting en training aan
jongeren, ouders en professionals over
thema’s als sexting, seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek.
De interactieve voorlichtingen worden
verzorgd door een team goed
opgeleide enthousiaste vrijwilligers en
een beroepskracht.
In 2016 hebben we 176 voorlichtingen
verzorgd in de regio Eindhoven waarbij
we met 3674 mensen in gesprek zijn
gegaan!
1

In het aanbieden van de voorlichting spreken we bewust over loverboys, omdat deze term beter aansluit bij de wensen en
verwachtingen van scholen en omdat deze term breder is dan de term pooierboy (enkel gericht op uitbuiting in de prostitutie). Tijdens
de voorlichting leggen we uit dat een loverboy niets meer en niets minder is dan een mensenhandelaar.
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OVER GEVAARLIJKE LIEFDE
Gevaarlijke Liefde is een preventieprogramma
bestaande uit interactieve voorlichtingen. Aan de hand
van diverse werkvormen wordt het gesprek aangegaan
over:
• Seksueel grensoverschrijdend gedrag
• Normen en waarden t.a.v. seks
• Sexting en grooming
• Relationeel geweld
1
• Loverboys en jeugdprostitutie
De verschillende werkvormen die hierbij worden ingezet
zijn:
• Beeldfragmenten
• Ervaringsverhalen
• Gesprekskaartjes
• Magazine Cover
• Additionele opdrachten, zoals relatietest,
grenzenoefening en vangnetoefening
De inhoud van de voorlichting wordt voortdurend
geactualiseerd en aangepast met input vanuit onder
andere het prostitutie-zorgoverleg, gesprekken met de
zorgcoördinatoren mensenhandel, slachtoffers, het
politieteam mensenhandel en organisaties die met
slachtoffers/daders werken. Daarnaast wordt gebruik
gemaakt van de actuele media en literatuur om de
voorlichtingen up-to-date te houden.

DOELGROEP/DEELNEMERS
Gevaarlijke Liefde richt zich in grote lijnen op drie
doelgroepen: jongeren, ouders en professionals in
Eindhoven en de Veiligheidsregio. De inhoud van de
voorlichting is geschikt voor jongeren vanaf 13 jaar en
we onderscheiden daarbij jongeren in het regulier
voortgezet onderwijs, in het speciaal voortgezet
onderwijs, in het beroepsonderwijs (MBO, HBO), in
jongerencentra en verenigingen en risicojongeren in
instellingen of woongroepen. Verder richten wij ons op
professionals die met jongeren werken en/of in hun
werkveld met deze thematiek te maken krijgen. Te
denken valt aan onderwijspersoneel, hulpverleners en
sociaal werkers. En tot slot verzorgen wij voorlichtingen
aan ouders.

“Ik heb er veel aan gehad,
want je moet jezelf belangrijk
vinden en je grenzen weten.”
DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
Door het geven van preventieve voorlichting willen we
voorkomen dat jongeren op seksueel gebied over hun
grenzen heen gaan en/of te maken krijgen met
relationeel geweld en loverboyproblematiek.

1

Jongeren
• Jongeren bewust maken van keuzes die zij maken
op het internet en in relaties en de (mogelijke)
gevolgen daarvan.
• Het bespreekbaar maken van seksuele normen,
waarden en grenzen.
• Het vergroten van de zelfredzaamheid van jongeren,
zowel op het internet als in fysiek contact.
• Informatieverstrekking over relationeel
geweld, jeugdprostitutie en loverboys.
• In kaart brengen van het hulpaanbod en bespreken
waar je terecht kunt met vragen.
Ouders en professionals
• Verstrekken van informatie over sexting en
grooming, seksueel grensoverschrijdend gedrag en
loverboyproblematiek (jeugdprostitutie).
• Leren herkennen van relationeel geweld en
machtsmisbruik in een relatie.
• Leren oppikken van signalen van (potentiële)
slachtoffers.
• Aanreiken van handvatten voor het contact met een
(potentieel) slachtoffer.
• Sociale kaart op dit gebied in beeld brengen en het
onder de aandacht brengen van het
Expertisecentrum Mensenhandel.

WERKWIJZE
Een voorlichting wordt altijd op maat gegeven. De
flexibele aanpak zorgt ervoor dat elke voorlichting kan
worden toegespitst op de desbetreffende doelgroep.
Sinds 2015 is het ook mogelijk een Engelstalige
voorlichting aan te vragen. Een aanvraag komt bij
Humanitas binnen, waarna de projectcoördinator met de
aanvrager de inhoud van de voorlichting, de doelgroep
en de voorwaarden waaronder de voorlichting wordt
gegeven, afstemt. Een aanvraagformulier wordt door de
aanvrager ingevuld. Vrijwilligers worden ingepland en
specifieke bijzonderheden van de aanvrager worden
meegenomen in de voorbereiding. Een voorlichting duurt
ongeveer 90 minuten en wordt ondersteund door
materialen zoals gesprekskaartjes en het magazine
Cover, waarvan in 2016 weer een nieuwe editie is
ontwikkeld die in 2017 wordt gelanceerd. Een
voorlichting wordt regelmatig verzorgd in samenwerking
met een andere organisatie, zoals de GGD of de
overheidscampagne WE CAN Young. Na de voorlichting
volgt een evaluatie. De coördinator neemt contact op
met de aanvrager en met de vrijwilliger en bij eventuele
bijzonderheden worden vervolgstappen genomen.

DE VRIJWILLIGERS
In 2016 is binnen dit project met gemiddeld 21 actieve
vrijwilligers gewerkt, waaronder 3 ervaringsdeskundigen.
De motivatie van de vrijwilligers varieert. Echter unaniem
haalt men voldoening uit het feit dat men een verschil
kan maken, door met jongeren en hun ouders te praten
over deze onderwerpen. Daarnaast is het geven van
voorlichtingen voor een aantal vrijwilligers ook
werkervaring voor een stage of studie. Voor de
ervaringsdeskundigen draagt het geven van voorlichting
ook bij aan hun eigen verwerkingsproces (“Door
Humanitas voel ik mij weer gezien, het geven van
voorlichting heeft mij geïnspireerd om zelf ook weer
stappen te nemen in mijn leven.”).

In het aanbieden van de voorlichting spreken we bewust over loverboys, omdat deze term beter aansluit bij de wensen en
verwachtingen van scholen en omdat deze term breder is dan de term pooierboy (enkel gericht op uitbuiting in de prostitutie). Tijdens
de voorlichting leggen we uit dat een loverboy niets meer en niets minder is dan een mensenhandelaar.
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De leeftijd van de vrijwilligers varieert van 19 tot 61 jaar;
hun opleidingsniveau van MBO tot HBO/WO.
Naast de actieve vrijwilligers zijn er in 2016 ook drie
studenten actief geweest, afkomstig van hogescholen in
de regio.
Daarnaast zijn er diverse studenten (VWO, MBO, HBO)
betrokken geweest bij een opdracht of kortdurend
onderzoek. Gemiddeld is een vrijwilliger acht à tien uur
per maand bezig met het voorlichten en het up to date
houden van de actuele kennis. Meestal vinden de
voorlichtingen overdag plaats, onder schooltijd. De
ouderbijeenkomsten daarentegen zijn meestal
’s avonds. De vrijwilligers zijn flexibel en schrijven zich
via e-mail in op de te geven voorlichtingen.

CONCLUSIES
•

•

•

AANTAL VOORLICHTINGEN
In 2016 zijn in de regio Eindhoven 3674 mensen
preventief voorgelicht in 176 voorlichtingen en
trainingen. Daarnaast bereiken we ook via de
verschillende social mediakanalen (Facebook - 140
volgers, Twitter – 211 volgers en Instagram) zowel
jongeren als professionals.

•

Voorlichtingen per doelgroep
Eindhoven

Aantal voorlichtingen

Jongeren

Totaal
Voortgezet
Onderwijs
MBO
VSO
Jeugd(zorg)
instellingen
Jongerencentra/
verenigingen
Totaal
Totaal
Vrijwilligers in
hulpverlening/welzijn
Docenten

Ouders
Professionals

TOTAAL

161
100

Aantal
pers.
3376
2363

30
14
15

630
182
190

2

11

7
8
6

112
186
86

2
176

100
3674

•
•

•

In 2016 hebben wij opnieuw een enorme groei
doorgemaakt en zijn door middel van 176
voorlichtingen 3674 mensen voorgelicht, waarvan
het merendeel jongeren. Deze voorlichtingen zijn
gegeven door 21 actieve vrijwilligers en een
beroepskracht. Ze vonden plaats in Eindhoven en
regiogemeenten waaronder Valkenswaard, Best,
Veldhoven, Eersel en Bladel.
Het thema sexting heeft ook in 2016 veel aandacht
gekregen in de media. Wij zien dit vertaald in meer
aanvragen voor voorlichtingen waarbij gevraagd
wordt om de nadruk te leggen op dit onderwerp.
We hebben het afgelopen jaar, net als in 2015, een
forse toename gezien van het aantal aanvragen
voor voorlichtingen ten behoeve van jongeren met
een licht verstandelijke beperking, zowel in het
speciaal onderwijs als in woonbegeleidingsgroepen. Om nog beter aan te kunnen
sluiten bij deze doelgroep hebben we onze
bestaande training voor Speciaal Onderwijs
geactualiseerd en uitgebreid.
Om bovenstaande groei te kunnen bewerkstelligen
hebben we vanaf september 2016 naar aanleiding
van de aanvullende aanvraag administratieve
ondersteuning ingezet voor het plannen en
organiseren van de voorlichtingen waardoor de
coördinator zich kon richten op het trainen en
begeleiden van de vrijwilligers en het actueel en op
niveau houden van de voorlichting. Dit heeft
geresulteerd in een nog betere borging van het
programma en een grotere klantgerichtheid naar
scholen en organisaties.
Jongeren beoordeelden de voorlichtingen met 8,1.
We hebben met ons preventieve aanbod een
belangrijke plaats in de ketenaanpak, zowel
regionaal als provinciaal en hebben een intensieve
samenwerking met partners uit de 1e en 2e lijn.
We vervullen een belangrijke verwijsfunctie voor
ouders en professionals met vragen over deze
thematiek. Vanwege onze grote zichtbaarheid
komen mensen met een hulpverleningsvraag
regelmatig bij ons terecht. De coördinator brengt het
verwijsaanbod onder de aandacht, waarbij ook altijd
het Expertisecentrum Mensenhandel &
Jeugdprostitutie wordt genoemd.

“Superbekwame vrijwilligers die
in korte tijd een veilige sfeer
kunnen creëren in de klas!”
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In 2017 het aantal actieve vrijwilligers opbouwen tot
25 vrijwilligers met behulp van actieve werving,
training en begeleiding door de coördinator.
De in 2015 ingezette groei van het aantal aanvragen
blijven borgen door middel van goede
administratieve en organisatorische ondersteuning
en eventueel extra coördinatie.
Gekeken wordt naar een samenwerking met MEE,
om het praktijk- en speciaal onderwijs nog beter te
bedienen.
Borging van het project door het uitschrijven van de
trainingen en werkvormen.
Meer inzet op het bereiken van jongeren via social
mediakanalen. Op deze manier kunnen we,
ondanks ons eenmalige contact, jongeren toch op
meerdere momenten informatie geven en aan het
nadenken zetten.

RESULTATEN
Uit de evaluaties bij jongeren blijkt dat hun
inhoudelijke kennis over het onderwerp is
toegenomen en dat de weg naar het hulpaanbod
beter bekend is. Dit zien we ook terug in de
evaluaties van ouders en professionals.
Daarnaast wordt aangegeven dat het beeld dat
zij hadden van de problematiek is gewijzigd en
zien we dat er bewustwording plaats heeft
gevonden. De effecten blijken ook uit
rechtstreeks contact met de jongeren en/of
ouders en professionals. Het komt regelmatig
voor dat jongeren na de voorlichting met hun
hulpvraag naar de voorlichter komen of dat er
naar aanleiding van een voorlichting contact
wordt gezocht door een docent met een vraag
over een leerling die met deze problematiek te
maken blijkt te hebben. In de meeste gevallen is
advies of doorverwijzing voldoende, in sommige
gevallen leidt dit contact tot een melding in het
zorgoverleg.
Gevaarlijke Liefde is opgenomen in de door de
Rijksoverheid ontwikkelde folder met
preventiemateriaal gericht op
loverboyproblematiek en het voorkomen van
seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De digitale, interactieve folder is te vinden op de
wegwijzer mensenhandel:
https://www.wegwijzermensenhandel.nl/Onderst
euning_minderjarigen/Preventie/index.aspx
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JAARVERSLAG 2016
Match! biedt ondersteuning aan
jongeren die te maken hebben (gehad)
met jeugdzorg en jeugdhulpverlening,
risicomeiden en slachtoffers van
loverboys of uitbuiting.
Humanitas Match! heeft een succesvol
jaar achter de rug met 80 koppelingen.
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OVER MATCH!
Match! is een maatjesproject voor jongeren die te maken
hebben (gehad) met jeugdhulpverlening, risicomeiden
en slachtoffers van uitbuiting en jonge moeders.
Deze jongeren en jong volwassenen noemen we verder
in het verslag deelnemers. Bij Match! bieden vrijwilligers
vriendschappelijk contact, praktische ondersteuning en
een luisterend oor. Deze vrijwilligers noemen we
maatjes. Match! heeft als doel dat alle deelnemers met
hulp van een maatje weer actief deelnemen aan de
maatschappij, uit een isolement komen, zich gesteund
voelen en zich waardevol voelen. De deelnemers
worden ondersteund bij hun persoonlijke ontplooiing en
verdere ontwikkeling. Zij krijgen weer zelfvertrouwen
en/of vertrouwen in de ander. Ook krijgen ze handvatten
bij het opbouwen of versterken van een sociaal netwerk
om zodoende weer regie te krijgen over hun eigen
leven.

“Mijn maatje was er gewoon,
iedere week opnieuw
dacht ze aan me.”

DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
•

•
•
•
•
•
•
•

De maatjes bezoeken de deelnemers op hun
woonplek of op neutraal terrein. Na enige tijd kan
een deelnemer ook bij de vrijwilliger thuis komen.
Het contact is gebaseerd op gelijkwaardigheid en
betrokkenheid.
Er is aandacht voor het vergroten van het
zelfoplossend vermogen.
Zelfregie of het opnieuw verkrijgen hiervan is een
belangrijk thema in het contact;
Vriendschap en er ‘gewoon’ zijn staan centraal.
Er wordt op zeer laagdrempelige manier een
luisterend oor en een helpende hand geboden.
De maatjes moedigen de deelnemers aan om hun
netwerk te vergroten of te verstevigen.
Sommige deelnemers hechten veel waarde aan
adviezen van maatjes die iets soortgelijks hebben
meegemaakt.

WERKWIJZE
Een aanvraag kan op diverse manieren binnenkomen:
via de deelnemer zelf, een groepsleider, ambulant
begeleider, behandelcoördinator of via een (van de)
ouder(s). De coördinator organiseert een
kennismakingsgesprek met de deelnemer en tijdens dat
gesprek wordt goed gekeken wat de verwachtingen zijn
van de deelnemer. Ook wordt er stilgestaan wie bij de
deelnemer zou kunnen passen, welke (praktische)
vragen er zijn en welke interesses de deelnemer heeft.
De coördinator gaat daarna op zoek naar een geschikte
match. Als deze gevonden is, wordt er een
kennismakingsgesprek gepland met de deelnemer en de
vrijwilliger door de coördinator. Bij minderjarige jongeren
is er altijd een betrokken volwassene bij. Als deze
kennismaking goed verloopt, plannen de vrijwilliger en

deelnemer vervolgens samen nieuwe afspraken. De
coördinator houdt daarna met beiden contact om te
volgen hoe het contact verder verloopt. Achter de
schermen blijven de coördinatoren betrokken en
bereikbaar voor ondersteuning.

KOPPELINGEN
Een koppeling is een georganiseerd contact tussen een
deelnemer en een maatje. In totaal zijn er drie
evaluatiemomenten.
In 2016 waren er in totaal 80 koppelingen. Op 1 januari
2016 waren er nog 25 koppelingen actief die gestart
waren in 2015.
Er zijn 55 nieuwe koppelingen tot stand gebracht in
2016.
In totaal zijn 8 van deze 80 koppelingen voortijdig
gestopt (10%). Dat is in verhouding minder dan
voorgaand jaar (was 12.5%). De voornaamste redenen
voor het voortijdige stoppen waren verhuizingen van
deelnemers, het afhaken van deelnemers door een
onrustige thuissituatie of een ernstige terugval van een
deelnemer waardoor het maatjesproject niet passend
meer was. Bij twee koppelingen speelde de persoonlijke
situatie van het maatje ook een rol.

EFFECTMETING
In 2015 heeft Match! meegedaan aan een pilot voor de
effectmeting binnen Humanitas. In 2016 heeft
Humanitas deze verder ontwikkeld en is er besloten om
dit in 2017 op grotere schaal in te voeren.

UITKOMST EINDEVALUATIES
Naast de effectmeting, worden er ook eindevaluaties
gehouden. Ruim 90 % van de deelnemers geeft aan
tevreden te zijn met het contact met hun maatje. Zij
hebben stappen kunnen zetten op het gebied van
‘omgaan met anderen’, gezondheid en welzijn, werk,
school, vrije tijd, geld- en regelzaken en wonen.
De maatjes kijken positief terug op de ervaring en zijn
blij dat zij iets hebben kunnen betekenen voor iemand
anders en zijn tevreden met de begeleiding van de
coördinator.
Bijna alle koppels behouden na beëindiging van Match!
nog een vorm van contact.
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TEVREDENHEIDSONDERZOEK
VRIJWILLIGERS

•

In het voorjaar heeft onze fulltime stagiaire een
afstudeeronderzoek gedaan onder de vrijwilligers van
Match! Hier zijn een aantal aanbevelingen uit naar voren
gekomen die we hebben doorgevoerd:
- een extra vierde trainingsavond om o.a. eerste
ervaringen te delen;
- een extra eerste evaluatiemoment na twee maanden;
- begeleiding nog meer afstemmen op behoefte
individuele vrijwilliger.
Totaal overzicht verwijzers en aantal deelnemers
Verwijzers
M
J
Combinatie Jeugdzorg
Lumens (MW, Jongerenwerk,
Relationeel en huiselijk geweld)
Wij Eindhoven
Impegno
BJ Brabant
NEOS
GGZ (Fact-team)
Plusteam Geldrop-Mierlo
Plusteam Waalre
Plusteam Valkenswaard
Humanitas Homestart 0-18
Nidos
Virenze
Powerhouse
Acuutzorg
Idris
Zelf (jongere of ouders/verzorgers)
Totaal: 80

13
6

4
2

6
3
1
2
5

3

24
33
5
2
1
1
2
12

Totaal

80

Deelnemers willen graag voor een langere tijd kunnen
rekenen op eenzelfde persoon bij wie zij terecht kunnen
met vragen en bij wie zij steun ervaren. Vertrouwen én
niet oordelen worden als zeer waardevol beschouwd.

JONGE MOEDER HUIZEN

2

1
8
22

Overzicht aantal deelnemers per financier.
Financierder
M/J
Veiligheidshuis (regionaal)
Gemeente Eindhoven
Gemeente Best
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Waalre
Gemeente Valkenswaard
Zorgaanbieder BJ Brabant
Jeugdsupport

De deelnemers hebben vooral behoefte aan:
•
Luisterend oor/individuele aandacht
•
Steun bij school, vinden (bij)baantje
•
Opbouwen meer zelfvertrouwen
•
Invulling vrije tijd
•
Vergroten sociaal netwerk
•
Administratie/post/formulieren
•
Omgaan met geld/financiën
•
Seksualiteit/aangeven van grenzen

1

1
1
1
2
1
1
1
1
5
9
58

•

5 deelnemers behoorden tot de groep
alleenstaande (minderjarige) asielzoekers.
5 deelnemers namen deel aan Plan DOOR
(uitstroom vanuit Woonbegeleiding naar eigen
woonruimte met ambulante begeleiding).

Bijzonderheden m.b.t. de deelnemers:
•
1 transgender
•
5 slachtoffers loverboys (4 vrouwen, 1 man)
Afname van 50% vergeleken met 2015
•
Toename jongens (van 20% naar 27%)
•
Leeftijd 40 deelnemers 18-, 40 deelnemers 18+
•
6 jonge moeders
•
Minimaal 7 deelnemers hebben een verleden m.b.t.
overmatig middelengebruik/verslaving (drugs &
alcohol)
•
30 deelnemers verbleven in een residentiële setting
(Leefgroep, Woonbegeleiding) ten tijde van de
aanmelding.

In 2016 zijn we gestopt met de inzet van een vrijwilliger
in het Jonge Moeder Huis van Combinatie Jeugdzorg.
De betrokken vrijwilliger is gestopt. Het vraagt van de
vrijwilliger veel om deze taak goed uit te kunnen voeren.
De wisseling en dynamiek bij zowel de moeders als
begeleiders vragen veel flexibiliteit, inventiviteit en
zelfstandigheid van een vrijwilliger. We hebben er voor
gekozen om niet opnieuw op zoek te gaan naar een
geschikte vrijwilliger voor deze groepsactiviteit. In 2016
hebben we wel zes jonge moeders gekoppeld aan een
maatje. Dit lijkt méér succesvol, mede omdat
deelnemers zich meer verantwoordelijk tonen voor het
opbouwen en in stand houden van het contact met hun
maatje.

VRIJWILLIGERS
Er zijn in 2016, 72 vrijwilligers actief (geweest) voor
Match!
Er zijn in 2016, 40 nieuwe vrijwilligers gescreend en
voorbereid, verdeeld over vier trainingen.
vijf vrijwilligers waren voor een tweede keer gekoppeld.
drie vrijwilligers hadden twee deelnemers.
En 32 vrijwilligers waren in 2015 al getraind en in 2016
nog actief als maatje aan de slag.
Binnen het project zijn zowel mannen als vrouwen
welkom. We koppelen vrouwen als vrijwilliger aan de
meiden en incidenteel aan jongens, en mannen als
vrijwilligers aan jongens.
De leeftijd van de vrijwilligers ligt tussen de 19 tot 50 jaar
en hun opleidingsniveau varieert van MBO tot HBO. De
enkele oudere vrijwilligers binnen het project worden
specifiek gematcht vanwege hun levens- of
werkervaring. Het gros van de deelnemers wil echter
een jonger maatje en de werving is daar ook op
afgestemd. Voor de doelgroep slachtoffers uitbuiting
(mensenhandel) koppelen we vooral vrijwilligers met wat
meer levenservaring en/of een stevige persoonlijkheid.
Leeftijd van het maatje is hier minder leidend.
Gemiddeld is een vrijwilliger zo’n zes tot tien uur per
maand ‘bezig’ met Match! De vrijwilligers zien gemiddeld
een dagdeel per week of per twee weken hun
deelnemer en besteden dan drie à vier uur per contact.
De vrijwilligers en deelnemers bepalen zelf wanneer,
hoe vaak en waar ze afspreken. Vanuit het project wordt
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geadviseerd elkaar regelmatig en structureel te zien wat
veelal wordt opgevolgd. Vrijwilligers worden minimaal
eens per twee maanden uitgenodigd voor een
individueel gesprek met de coördinator. Dit om de
kwaliteit te waarborgen en de informatievoorziening
soepel te laten verlopen.

“Door mijn maatje lukt het me
nu beter om te weten wat ik
voel, en dit ook te uiten.”

CONCLUSIES
•

•
•

•
•

•

Van de 80 koppelingen waren er 72 succesvolle
matches. Dit wil zeggen dat het contact voor een
langere tijd (langer dan drie maanden) doorliep (of
nog loopt) en beiden dit als waardevol ervaren. Dit
is een tevredenheidsscore van 90%!
We zien een toename aan multiproblematiek bij de
deelnemers terug.
Intensievere ondersteuning van de vrijwilligers heeft
zelfs geleid tot een iets hoger percentage
geslaagde koppelingen.
Het aantal jongens als deelnemer is toegenomen
met 7%.
In de aanmeldingen van risicomeiden en
slachtoffers loverboys zien we sinds 2015 een
afname. Dat kan voortkomen uit veranderingen in
het werkveld en het weggaan van bekende
contactpersonen.
De gemiddelde duur van het maatjescontact is 12
maanden. Sommige koppels hebben een verlenging
van een aantal maanden gekregen, omdat het
nodig was dat er betrokkenheid bleef achter de
schermen vanuit de coördinator.

AANDACHTSPUNTEN 2017
•
•
•
•
•
•
•

Voortzetting samenwerking ketenpartners
Meer aanmeldingen (en samenwerking) vanuit regio
gemeentes
Afstemming vinden met (nieuwe) ketenpartners
rondom de risicomeiden en slachtoffer loverboys
Afstemming behouden en samenwerking
verscherpen met andere vrijwilligersorganisaties
Doelgroep deelnemers scherp (en helder) houden,
anders doorverwijzen
Structureel aandacht (tijd) besteden aan
communicatie naar buiten, waaronder social media
Voortdurend werven, enthousiast krijgen van
nieuwe vrijwilligers en m.n. ook mannen en hierin
een rol wegleggen voor bestaande vrijwilligers als
ambassadeurs.
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JAARVERSLAG 2016
In 2015 is Humanitas in de regio
Eindhoven gestart met de activiteit
Thuisadministratie. In 2015 is een eerste
groep vrijwilligers getraind en zijn de
eerste begeleidingen opgestart. In 2016 is
de activiteit verder gegroeid. Steeds meer
deelnemers en doorverwijzers doen een
beroep op een vrijwilliger van
Thuisadministratie.
Doel van Thuisadministratie is het
bereiken van zelfstandigheid van de
deelnemers in het beheer van hun
financiële huishouding waarbij de
administratie goed geordend is,
rekeningen op tijd betaald worden en
optimaal gebruik wordt gemaakt van
rechten op financiële ondersteuning.
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OVER THUISADMINISTRATIE
Het beeld is bekend: een schoenendoos vol
ongeopende enveloppen met giro- of bankafschriften,
rekeningen die al lang betaald hadden moeten zijn,
problemen met de huisbaas, nutsbedrijven en de
belastingdienst, afbetalingsregelingen en schulden die
soms helemaal niet nodig zijn. Het evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven is volledig zoek, de greep op de
papierwinkel is verdwenen. De hulp van een
Thuisadministratie-vrijwilliger kan dan veel betekenen.

DOELSTELLING/UITGANGSPUNTEN
De ondersteuning aan de deelnemers wordt geleverd
door vrijwilligers. Die vrijwilligers worden op hun beurt
begeleid door een coördinator. Tot 15 juni 2016 was er
sprake van een vrijwillig coördinator, maar door de flinke
groei van de activiteit en de toegenomen
verantwoordelijkheid was het nodig om vanaf 15 juni
2016 een beroepskracht aan te stellen
Doel is het bereiken of herstellen van de zelfstandigheid
van de deelnemer. Dat betekent:
•
de deelnemer leert het zelf te doen of leert
waar hij terecht kan voor ondersteuning;
•
de deelnemer neemt zelf beslissingen;
•
de deelnemer blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor zijn/haar eigen financiële
administratie;
•
de deelnemer wordt, indien gewenst, begeleid
naar blijvende ondersteuning door derden.
De ondersteuning is tijdelijk, variërend van een paar
weken (bijvoorbeeld om in het voortraject tot
schulddienstverlening een overzicht te maken van de
schulden) tot maximaal één jaar. Kanttekening bij
bovengenoemde tijdelijkheid is dat overdracht plaats kan
vinden aan een ander in het netwerk van de deelnemer
indien deze niet in staat blijkt zelfstandig zijn/haar
administratie te voeren.

“Financiën weer op de rit met
hulp van Humanitas
Thuisadministratie.”
DOELGROEP/DEELNEMERS
Thuisadministratie richt zich op mensen die zich
herkennen in één van de onderstaande situaties:
•
een laag inkomen hebben
•
moeite hebben om rond te komen met hun geld
en/of
•
problemen ervaren in het bijhouden van hun
administratie en/of
•
niet ondersteund kunnen of willen worden door
hun sociale netwerk en/of
•
onvoldoende gebruik maken van professionele
ondersteuning en regelingen.

Begeleidingen in 2016
Leeftijden
Actieve per 1-1-2016
Actieve per 31-12-2016
Gestart 2016
Afgesloten 2016
Totaal aantal deelnemers

Aantal
11
38
38
11
50

De leeftijden van de deelnemers
Leeftijden
Aantal
<41
20
41-50
11
51-60
10
>61
9
Totaal
50
Woonplaats deelnemers
Plaats
(Groot) Bergeijk
Eindhoven
Geldrop
Hapert
Valkenswaard
Waalre
Overig
Totaal aantal deelnemers

Aantal
6
15
4
5
3
10
7
50

WERKWIJZE
Deelnemers kunnen doorverwezen zijn door andere
organisaties en instanties, maar moeten altijd
gemotiveerd zijn en op basis van vrijwilligerheid deel
willen nemen aan Thuisadminitratie. De coördinator
bepaalt, na een intake, of een deelnemer wel of niet tot
de doelgroep behoort. Criteria voor aanname zijn de
bereidheid tot gedragsverandering (willen en kunnen),
tijdelijkheid (niet langer dan één jaar), taal (NL) en/of
andere zwaarwegende belemmeringen (verslavingsen/of zware psychische problematiek en/of dakthuisloosheid).
Tijdens het intakegesprek wordt de deelnemer duidelijk
gemaakt wat hij van de vrijwilliger kan verwachten. De
afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door
betrokkenen ondertekend.
Daarna maakt de coördinator een match met één van de
vrijwilligers. Daarbij wordt gekeken of de vraag van de
deelnemer aansluit bij de mogelijkheden van een
vrijwilliger en of er een “klik” kan zijn tussen de
vrijwilliger en de deelnemer.
De vrijwilliger neemt (nadat de coördinator de deelnemer
heeft geïnformeerd) contact op met de deelnemer voor
een eerste kennismakingsgesprek. Vervolgens gaat het
traject van start.

DOORVERWIJZINGEN
Deelnemers nemen zelf contact op met Humanitas
(telefonisch, via e-mail of via website) of worden via
doorverwijzers aangemeld. Doorverwijzers weten ons
steeds vaker te vinden, maar zijn vaak gewend om een
oude, vertrouwde route te volgen. Humanitas
Thuisadministratie is vrij nieuw in de regio en daardoor
nog onbekend voor doorverwijzers. Met de kracht van
de organisatie, de kwaliteit van de vrijwilligers en de
snelheid van handelen kunnen wij doorverwijzers ervan
overtuigen dat een deelnemer door ons goed wordt
begeleid.
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Organisatie
Wij Eindhoven
St. BSH - Waalre
Lumens werkt
Slachtofferhulp
Rabobank
Humanitas
Overig
Zelf aangemeld

Aantal doorverwijzingen
3
5
6
2
4
4
2
24

RESULTATEN EN CONCLUSIES
•

•
•

Na de start in 2015 is de activiteit Thuisadministratie
in 2016 verder doorgegroeid. Steeds meer
deelnemers, vrijwilligers en doorverwijzers weten
ons te vinden.
In 2016 is de samenwerking met Budgetmaatje
(onderdeel van de Vincenciusvereniging) gestart.
Samenwerkingen zijn er ook met Stichting
Burgerschuldhulp Waalre, GOW de Kempen,
Rabobank de Kempen, Lumens, Cordaad Welzijn.

VRIJWILLIGERS
De groep vrijwilligers is zeer divers; het zijn mensen die
enerzijds administratief goed uit de voeten kunnen en
anderzijds in staat zijn om op een duidelijke en
respectvolle manier te communiceren met de
deelnemers. Hierbij valt te denken aan (oud)
medewerkers van financiële instellingen, mensen die
beroepshalve met financiën te maken hebben/hebben
gehad, bestaande of nieuwe vrijwilligers van Humanitas
en studenten van bijvoorbeeld de opleiding sociaal
juridische dienstverlening of accountancy. Ook mensen
die op grond van hun eigen privé-ervaringen goed thuis
zijn in administratieve zaken, kunnen waardevolle
vrijwilligers zijn. Doordat de groep zo divers is, is
‘matchen’ met deelnemers vrijwel altijd goed mogelijk.
Vrijwilligers
Plaats
Gestart in 2015
Gestopt in 2015
Gestart in 2016
Gestopt in 2016
Actief per 31-12-2016
Waarvan namens Butgetmaatje

Aantal
15
1
43
11
45
15

Woonplaats vrijwilligers
Plaats
Eindhoven
Geldrop
Veldhoven
Valkenswaard
Waalre
Overig
Totaal aantal

Aantal
10
12
7
4
6
19
54

AANDACHTSPUNTEN 2017
•

•

•

•
•

Deelnemers schakelen vaak pas laat hulp in.
Schaamte en/of onwetendheid spelen daarbij een
rol. Communicatie, verhogen van de bekendheid
van deze activiteit en overleg met doorverwijzers
zijn van belang om eerder met potentiële
hulpvragers in contact te komen. In 2016 zijn de
voorbereidingen getroffen voor het organiseren van
een Financieel Café en zal in het volgende jaar van
start gaan. Doel is om laagdrempelig en dichtbij
hulp aan te bieden.
Vrijwilligers weten Thuisadministratie goed te
vinden dankzij publicaties in ledenbladen van
Rabobank De Kempen, Rabobank EindhovenVeldhoven en Rabobank Foundation.
Samenwerkingen met andere organisaties zijn
essentieel om een hulpvrager zo goed mogelijk en
zo vlug mogelijk te helpen.
Samenwerking zorgt tevens voor kennisoverdracht.
Het aangaan van samenwerkingen vereist de
nodige inspanning en zorgvuldigheid omdat andere
organisaties dit kunnen zien als bedreiging.

Alle vrijwilligers volgden de Basistraining
Thuisadministratie. Tevens wordt van vrijwilligers
verwacht dat zij periodiek deelnemen aan
terugkombijeenkomsten. In 2016 zijn drie
terugkombijeenkomsten georganiseerd.

“'Zonder Thuisadministratie was
het fout afgelopen met mij.”
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HUMANITAS EINDHOVEN
Wij zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje
redden. Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht,
het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te
pakken. Jaarlijks geven zo’n 525 goed getrainde
vrijwilligers dat steuntje. En dat werkt! Humanitas
Eindhoven werkt binnen vier verschillende thema’s:
eenzaamheid, opvoeden, opgroeien en
thuisadminstratie (regio Eindhoven).

HUMANITAS WAARDEN
Hoe verschillend onze negen activiteiten ook zijn, we
werken altijd met de volgende waarden:
•
•
•
•

Regie behouden over je eigen leven.
Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid.
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de
ander.
Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken:
kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten
daarop aanpassen.

545 vrijwilligers
PERSOONLIJK PREVENTIEF
INNOVATIEF
Onze vrijwilligers bouwen een persoonlijke band op
met hun deelnemers. Steun van een maatje kan
preventief werken, maar ook het effect van
professionele hulp versterken. Wij spelen innovatief in
op de ontwikkelingen in de samenleving en we werken
vraaggericht.

1440 deelnemers ondersteund
3674 deelnemers voorgelicht
GESCHOOLD AAN DE SLAG!
Alle vrijwilligers bij Humanitas krijgen een
voorbereidende training voor ze gekoppeld worden aan
een deelnemer/gezin of starten met het geven van
voorlichtingen. Naast de training ontvangen de
vrijwilligers individuele begeleiding en nemen ze deel
aan intervisie bijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten worden onder leiding van de coördinator
ervaringen uitgewisseld. Daarnaast zijn er verschillende
themabijeenkomsten voor vrijwilligers. Vrijwilligers
kunnen voor advies of bij problemen altijd via mail,
telefonisch of via een extra afspraak bij de coördinatoren
van de betreffende activiteit terecht.

HUMANITAS EINDHOVEN
Zernikestaat 11-13
5612 HZ Eindhoven
tel: 040 206 53 50
eindhoven@humanitas.nl
www.humanitas.nl/eindhoven
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