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Missie Humanitas
Nederland

Humanitas is een Nederlandse vereniging
voor maatschappelijke dienstverlening
en samenlevingsopbouw.
Humanitas staat voor een samenleving waarin
plaats is voor iedereen en waarin mensen verantwoordelijkheid willen nemen voor zichzelf
en anderen. Gelijkwaardigheid, betrokkenheid en regie over eigen leven staan daarbij
centraal.
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Humanitas signaleert maatschappelijke
behoeftes en neemt daarop initiatieven om
een vernieuwend en toegankelijk aanbod aan
activiteiten te ontwikkelen.
Bij Humanitas Nederland werken duizenden
vrijwilligers en beroepskrachten.

Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de activiteiten van
Humanitas Groningen Stad, 2013. U zult erin
lezen dat het aantal vrijwilligers dat zich inzet
voor de Groninger samenleving is gegroeid
naar bijna 1.500. Zij zijn actief in 30 projecten.
Bij Humanitas Groningen Stad werken vrijwilligers
en beroepskrachten nauw met elkaar samen, ongeacht levensovertuiging, opleiding, cultuur of sociaaleconomische achtergrond. Voor sommige vrijwilligers
zijn persoonlijke ervaringen de drijfveer om vrijwilliger
te worden, voor andere zijn dat bijvoorbeeld gemeenschapszin en saamhorigheid. Allen doen dat vanuit
eigen kracht, en ieder zet zich voor de medemens
in met zijn of haar unieke geschiedenis, ervaring
en kwaliteiten.
Ook in 2013 stellen we vast dat de kwaliteitseisen die
zowel vrijwilligers, hulpvragers als subsidiegevers aan
ons stellen, steeds hoger worden. We blijven zorgen
voor een optimale match tussen vrijwilliger en hulpvragen. Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund. We zien een groei in het aantal, dat naast hun
baan of wanneer ze hun werkende bestaan hebben
beëindigd, een actieve bijdrage leveren. Naast een
groeiend aantal studenten, zijn er ook steeds meer
mensen uit het bedrijfsleven die betrokkenheid tonen
bij het vrijwilligerswerk van Humanitas.
De afdeling Groningen van Humanitas sluit aan bij
de maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer door
verdieping aan te brengen in hun werk zoals op gebied
van netwerk-coaching en mantelzorg-ondersteuning.
Humanitas is in 2013 ambassadeur geworden van Wehelpen. Een website voor de match tussen de vraag en
het aanbod van hulp en ondersteuning. Deze website
is ontwikkeld door samenwerking tussen de private
en de publieke sector.
Uit een tussenevaluatie (Intraval, 2013) blijkt de aanpak van wijkgericht werken aan Buurtwelzijn (2010)
succesvol is. Samen met de organisaties MJD en Stiel
heeft Humanitas eraan bijgedragen, dat mensen die
in een kwetsbare positie verkeren, eerder gesignaleerd
worden, er meer vrijwilligers actief zijn en bewoners
elkaar in de wijk kunnen ontmoeten. Voor burgers zijn
de werkers zichtbaarder geworden en deze weten
elkaar sneller te vinden om samen problemen op
te lossen. Het steun en informatiepunt (STIP) in

de wijk is een belangrijke voorziening waar bewoners
met vragen terecht kunnen.
Net als andere maatschappelijke organisaties wordt
ook Humanitas getroffen door gemeentelijke bezuinigingen en krijgt ze te maken met veranderingen in
het sociale beleid in 2014 en de jaren daarna. Samen
met de werkorganisatie zijn afspraken gemaakt om de
eventuele gevolgen voor vrijwilligers te minimaliseren
en er voor te zorgen dat hulpvragers hier niet te veel
van gaan merken.
De vrijwilligers en beroepskrachten vormen met elkaar
een krachtige en professioneel ingerichte werkorganisatie, die klaar is voor de beleidsveranderingen bij de
gemeente en de rijksoverheid. Daarbij moet echter wel
aangetekend worden dat verdergaande bezuinigingen
de komende jaren tot onomkeerbare effecten in kracht
en kwaliteit zullen leiden.
Humanitas ondersteunt mensen bij het hervinden van
de regie over het eigen leven. Ons vraaggerichte aanbod op de gebieden welzijn, wonen en zorg zijn daarbij onze pijlers. Door het stevige netwerk dat we in
Groningen hebben opgebouwd met andere welzijnsorganisaties en met de gemeente waren we in 2013
uitstekend in staat ons werk te doen. En willen dit
blijven doen. Lezing van dit jaarverslag zal duidelijk
maken dat cijfers en feiten dit beeld bevestigen.
Ons werk doet er dus toe. De dreigende maatschappelijke tweedeling, de toename van sociaal isolement
bij een groeiende groep mensen die zonder ondersteuning in ernstige problemen raakt, illustreren deze
behoefte. De gevolgen van de decentralisaties voor
de lokale beleidsontwikkelingen op gebied van wonen,
werk en sociale zekerheid, zorg en welzijn maken de
opgave en de uitdaging, die we ons aan onszelf stellen, extra groot. Humanitas Groningen Stad blijft doen
wat ze moet doen, ook in het nieuwe jaar!
Namens het bestuur van Humanitas Groningen Stad
wens ik u veel leesplezier.
Kees Akkerman
Voorzitter Humanitas
afdeling Groningen stad
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Vrijwilligersbeleid
Onze samenleving doet via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een
groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om voor zichzelf te zorgen. Tegelijkertijd stimuleert de overheid
burgers om anderen in hun omgeving, die
het (even) niet alleen redden, te helpen. De
gemeente Groningen doet dit nadrukkelijk
door ondermeer het (georganiseerd) vrijwilligerswerk te bevorderen. Humanitas, als
grootste vrijwilligersorganisatie in de stad,
wordt mede door gemeentelijke bijdragen
in staat gesteld op vele terreinen haar
vrijwilligerswerk in te zetten. De uitdaging
voor Humanitas is tevens mee te denken
over de mogelijkheden én de grenzen van
het vrijwilligerswerk.

geworden. Denk bijvoorbeeld aan jongeren en allochtonen. Dit vereist andere
wervingsmethoden, andere manieren van
communiceren en maatwerk in de ondersteuning.

Er zijn op een aantal beleidsterreinen grote
veranderingen (‘transities’) gaande, waarbij
het beroep op burgers en het vrijwilligerswerk voorop staat. Eén van de doelen is
het terugdringen van overmatige (specialistische) professionele hulpverlening.
Humanitas is, vanuit haar bijzondere positie als vrijwilligersorganisatie, betrokken bij
de discussie over deze beleidsveranderingen. Dat geldt niet alleen voor de verandering in het kader van AWBZ/WMO, maar
ook voor de decentralisatie en transitie
van de Jeugdzorg en de in-voering van de
participatiewet.

Al deze ontwikkelingen stellen bijzondere
eisen aan onze organisatie. Het vereist
flexibiliteit en een open houding naar veranderingen. Het betekent dat we nog meer
maatwerk moeten leveren. Een toenemende doorstroming van vrijwilligers betekent
specifieke aandacht voor continuïteit.

Meer algemeen ontwikkelt de gemeente
Groningen momenteel een nieuw vrijwilligersbeleid. Maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een groter beroep op eigen
verantwoordelijkheid van burgers en de
noodzakelijke bezuinigingen) nopen hiertoe. De gemeente betrekt hierbij de organisaties die met vrijwilligers werken. Voor de
uitvoering van deze beleidsveranderingen
is dit belangrijk om blijvend draagvlak te
verwerven voor (nieuwe) vrijwillige inzet en
de borging van de kwaliteit van het vrijwilligerswerk.
De motieven van vrijwilligers om vrijwilligerswerk te doen zijn divers en daarmee
ook hun behoefte aan ondersteuning. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de vrijwilligers
die vooral verschillende en kortdurende
activiteiten willen uitvoeren. Daarnaast zijn
er vrijwilligers die werkervaring op willen
doen of in het kader van een opleiding/
studie praktisch aan de slag willen. Het
achtergronden van vrijwilligers evenals hun
wensen en behoeftes zijn ook meer divers
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De kracht en uitdaging van vrijwilligers bij
Humanitas is om (ook complexe) hulpvragen op te lossen. Veel vrijwilligers ervaren
wel dat de complexiteit van de hulpvragen
toe neemt.
In het kader van het maatschappelijk betrokken ondernemen, stellen bedrijven en
organisaties steeds vaker hun werknemers
in de gelegenheid om vrijwilligerswerk te
doen.

Organisatie afdeling Groningen
De afdeling Groningen stad is, ook landelijk
gezien, een grote Humanitasafdeling. De
talrijke activiteiten in de afdeling worden
dagelijks uitgevoerd door honderden vrijwilligers. Op de peildatum van 31/12/2013
waren er 1.461 (een jaar eerder 1.521)
vrijwilligers actief. Gedurende het hele jaar
waren er 1.986 (vorig jaar 1.887) vrijwilligers actief. Dat betekent dat jaarlijks
ongeveer 1/3 deel van het vrijwilligersbestand zich vernieuwt. Voor een deel hangt
dit samen met de veranderende opvatting
over vrijwilligerswerk (kortere periode van
binding en meer verschillende werkzaamheden). Ook de groei van het aantal jonge
vrijwilligers (met name studenten) speelt
een rol. De nieuwe opvatting over vrijwilligerswerk, kortdurend en wisselend, gaat
voor hen zeker op.
Het vraagt van de organisatie een grote
inspanning om het aantal vrijwilligers op
peil te houden. Dat er desondanks sprake
is van een groei laat zien dat onze organisatie flexibele en effectief weet in te spelen
op alle veranderingen in de samenleving.
In de organisatie van het vrijwilligerswerk
vervullen ongeveer 80 vrijwillige coördinatoren een belangrijke rol. Zij zorgen voor
de intake van hulpvragers en maken de

koppeling van hulpvragers met vrijwilligers.
Daarnaast vormen zij in de uitvoering het
eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers.
De vrijwillige coördinatoren worden steeds
vaker betrokken zijn bij overige organisatorische werkzaamheden zoals werving, publiciteit, netwerkoverleg e.d. De vrijwilligers
werden in 2013 professioneel ondersteund
door zo’n 20 coördinatoren vrijwilligerswerk
(15 fte).

hebben hierin een taak. Vrijwillige coördinatoren werken nieuwe vrijwilligers in en
ondersteunen hen in de praktijk. Beroepskrachten verzorgen introductiebijeenkomsten, vervolgcursussen en themabijeenkomsten.

De samenstelling van het bestuur
Humanitas, afdeling Groningen:
(peildatum 31.12.20130)

Er kan ook gebruik gemaakt worden van
de Humanitasacademie, het scholingsaanbod van Humanitas-district Noord en de
Masterclasses van het Landelijk Bureau.
In het kader van het Kennisplein wordt, samen met andere stedelijke instellingen, een
uitgebreid cursusprogramma aangeboden.

Kees Akkerman, voorzitter
Jerryt van den Born, penningmeester
Suzan de Jong, secretaris

Uitwisseling van ervaringen en expertise
vindt individueel (met vrijwillige coördinator
of beroepskracht) en groepsgewijs plaats.

Deborah Meijer
Marzena Podemska
Rein Zwierstra
Isabella Magioncalda
Jolijn Boringa
Het bestuur wordt ondersteund door
Jan Alting (manager) en Maaike Pronk
(secretarieel medewerker). De functie
van Jan Alting wordt sinds 01.10.2013
vervuld door Renée Blaauw.

PR en werving
De toenemende vraag naar ondersteuning
én het grote aantal vrijwilligers dat daarvoor nodig is, betekent voor de organisatie
dat er een continue en uitgekiend PR- en
wervingsbeleid wordt gevoerd..
Tweewekelijkse is er een voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe (kandidaat-)vrijwilligers. PR en werving vindt verder plaats
via de vernieuwde website, advertenties,
spotjes op OOG TV, Stips, informatiemarkten en lezingen. De stedelijke advertentiecampagne ‘Alvast Bedankt’ rond de
informele zorg en mantelzorgondersteuning levert naast nieuwe vrijwilligers ook
veel publiciteit op.
Het afdelingsmagazine Humens komt vier
keer per jaar uit. Mantelzorgondersteuning
en taalondersteuning verzorgen regelmatig
nieuwsbrieven. Er wordt op kleine schaal
gebruik gemaakt van sociale media. Bij al
deze activiteiten zijn vrijwilligers betrokken.

Ondersteuningsaanbod
Ondersteuning van vrijwilligers vindt op
diverse manieren plaats. Zowel beroepskrachten als vrijwillige coördinatoren

Binding
De binding van vrijwilligers speelt een
belangrijke rol, temeer daar steeds meer
vrijwilligers een voorkeur hebben voor
kortdurende vrijwilligerstaken. Het is een
uitdaging voor Humanitas om in te spelen
op de wensen en mogelijkheden van de
veranderde vrijwilligersgroep met behoud
van stabiliteit en kwaliteit.
Jaarlijks nodigt het bestuur de vrijwillige coördinatoren uit voor een als zeer waardevol
ervaren informele ontmoeting. Tijdens een
etentje worden contacten onderhouden en
wordt informatie uitgewisseld. Aan het eind
van het seizoen wordt voor vrijwilligers van
Humanitas een groots zomerfeest georganiseerd. Tenslotte worden binnen vrijwel
alle activiteiten en projecten regelmatig informatieve en op binding gerichte activiteiten georganiseerd. Jaarlijks worden jubilea
gevierd binnen de afdeling. Vrijwilligers die
vijf jaar of tien jaar en langer als vrijwilliger
bij Humanitas actief zijn, worden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst. Ook
wordt gevierd wanneer een activiteit of
project jubileert.

Vrijwillige coördinatoren
Vrijwillige coördinatoren vervullen een spilfunctie in de Humanitas organisatie. Zij zijn
het kader onder de vrijwilligers. Zij doen
veelal de intake van hulpvragers, doen de
koppelingen en dragen bij aan de werving
van vrijwilligers. De tijdsinvestering van
vrijwillige coördinatoren bedraagt 4 tot 8
uur per week. In sommige projecten wordt
structureel meer tijd geïnvesteerd.
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Meld- en informatiepunt (MIP)
Humanitas
Vrijwilligers zijn niet alleen actief in de uitvoering, maar spelen ook een belangrijke
rol in de centrale organisatie. Het Meld- en
Informatiepunt van Humanitas (MIP) wordt
uitgevoerd door 13 vrijwilligers. Het MIP
heeft een natuurlijk verloop van gemiddeld
3 vrijwilligers per jaar. Het MIP, dat van
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur door vrijwilligers is geopend, draagt
zorg voor alle binnenkomende aanvragen
om informatie en ondersteuning. Dagelijks
worden hulpvragen voor de verschillende
projecten van Humanitas aangenomen,
maar ook wordt aan mensen telefonisch
emotionele en praktische steun geboden.
Het is een basisfunctie voor de stad wat
betreft vrijwillige thuishulp en mantelzorg.
Daarnaast vervult het MIP ook de front-office voor de overige activiteiten van Humanitas, inclusief het Spreekuur.

In het verslagjaar heeft Humanitas opnieuw deelgenomen aan de Beursvloer.
De opbrengst is dat er twee laptops ter
beschikking zijn gesteld en een bedrijf gaat
de vrijwilligers van de werkgroep MBO
ondersteunen bij het opzetten van een
marketingplan MBO.
Met studentenvereniging Albertus Magnus
wordt op verschillende manieren samengewerkt. Bij de eerstejaarsintroductie worden
soms sponsoracties voor Humanitasactiviteiten op touw gezet, maar ook organiseren
studenten van Albertus activiteiten.

In 2013 hebben vrijwilligers van het MIP
7583 telefonische gesprekken afgehandeld, 1082 fysieke bezoekers gehad en
1425 e-mails beantwoord (een lichte daling t.o.v. vorig jaar). Er zijn in totaal 1029
hulpvragen geregistreerd (licht gestegen
in vergelijking met vorig jaar). Er is een
stijging te zien in het aantal doorverwijzingen naar de wijken, STIP’s. De maanden
september, oktober en november zijn het
drukst geweest, mede in verband met de
dag van de mantelzorg

Kernterrein jeugdwelzijn

De vrijwilligers van het MIP kunnen altijd
terugvallen op een achterwacht, een beroepskracht en ze zijn aanwezig bij bijeenkomsten waarin mantelzorgondersteuning;
vreemdelingen en verblijfsvergunningen
en het Humanitas Registratie Systeem aan
bod komen. Er is een werkbezoek gebracht
aan het zorgloket van de gemeente Groningen en de medewerkers van het Zorgloket
zijn bij het MIP op werkbezoek geweest.

Ouders/verzorgers en gezinnen met kinderen met een beperking of een contact- of
gedragsstoornis zijn vaak zwaar belast.
Verder blijkt uit onderzoek dat één op de
zeven kinderen in Groningen opgroeit in
gezinnen die verkeren in armoedige omstandigheden.

Humanitas heeft met het Wessel Gansfort
College opnieuw een tiental stagiaires
begeleid in het kader van maatschappelijke stages. De stagiaires maken kennis
met diverse onderdelen en voeren kleine
activiteiten uit.

Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen (MBO)
Steeds meer bedrijven willen hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving tot uitdrukking
brengen. Soms door de eigen werknemers
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in de gelegenheid te stellen ‘in de tijd van
de baas’ vrijwilligerswerk te doen. Werknemers van de Rabobank en Ordina coachen
jongeren van de Simon van Hasseltschool
en de Leon van Gelderschool. Daarnaast
is er samenwerking tussen Qbuzz en de
Humanitas- thuisadministratie opgezet.
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Jongeren geven aan graag in contact te
willen komen met leeftijdgenoten. Steeds
meer kinderen en jongeren komen om
verschillende redenen in de knel, komen
weinig de deur uit, ondervinden problemen
met zoeken naar hun identiteit, hebben
een verstoorde relatie met hun ouders en/
of vinden weinig aansluiting bij leeftijdgenoten.

De activiteiten hebben betrekking op diverse leeftijdsgroepen en terreinen. Er zijn
activiteiten voor jonge kinderen en gezinnen (Voorleesvrijwilligers, Home-Start) en
voor kinderen en jongeren (Vakantieweken,
Coach2B, T’win, Oppas-, Logeer- en Jongerenmaatjes, Vriendschapskringen). De
begeleide omgangsregeling (BOR) wordt
vanuit Humanitas- district Noord georganiseerd.
Humanitas werkt ook op het gebied van
jeugd en gezin in toenemende mate samen
met andere organisaties en instellingen,
zoals scholen en instellingen betrokken bij
de Centra voor Jeugd en Gezin. De toepassing van de uitgangspunten van de

WMO en de veranderingen als gevolg van
de transitie Jeugdzorg betekent dat er een
grotere rol is weggelegd voor het georganiseerde vrijwilligerswerk zoals dat van
Humanitas. Mogelijkheden zijn verkend en
vertaald in een concreet projectplan.
Doelstellingen
Ondersteuning bieden bij de zorg voor
kinderen en jongeren, ongeacht hun
leeftijd, omstandigheden, nationaliteit
of handicap.
Het bevorderen van contacten tussen
jongeren onderling.
Jongeren activeren om maatschappelijk
te participeren.

thuis om samen met één van de kinderen
uit het gezin een leuke activiteit te ondernemen. Bij Logeermaatjes ontvangt een
logeergezin kinderen in het gezin. Verder
worden jongeren begeleid die binnen de
beschermde muren van een instelling
wonen. Vrijwilligers ondernemen met hen
activiteiten buiten de instelling en ondersteunen de jongeren op die manier bij een
goede terugkeer in de reguliere samenleving. Aanvragen komen vaak binnen via
hulpverleningsinstanties die al bij het gezin
betrokken zijn, zoals MEE, Elker, Jeugdzorg, NOVO. Er is interne afstemming,
omdat mogelijk vanuit verschillende
projecten ondersteuning wordt geboden
aan een gezin.(Homestart en Oppas - en
Logeermaatjes)
Resultaten

Elk kind telt

Werkplan 2013

Gerealiseerd

70 koppelingen

100
45 bestaand
55 nieuw
41 gestopt
peildatum* 59
koppelingen
			
141
60 bestaand
81 nieuw
55 gestopt
peildatum* 86
vrijwilligers
		
144
60 bestaand
84 nieuw
68 nietgehonoreerd
peildatum* 76
hulpvragen

Kindervakantieweken
Kinderen in de stad Groningen die om
medische, sociale of financiële redenen
niet op vakantie kunnen wordt een vakantieweek aangeboden. Een provinciale
districtswerkgroep organiseert de zomerkampen, de afdeling Groningen doet de
werving van de deelnemers.
Resultaten
Werkplan 2013

Gerealiseerd

25 kinderen

22 kinderen

Ontwikkelingen
De vakantieweek die jaarlijks in Bakkeveen
plaatsvindt, is een groot succes. De bekostiging van het aantal kindplaatsen wordt
mede mogelijk gemaakt door een particulier fonds. Zodoende hoeft de hoogte van
de ouderbijdrage geen belemmering te
vormen voor deelname van kinderen.

Oppas- en logeermaatjes
Het project Oppasmaatjes biedt hulp aan
ouders met kinderen met een handicap,
kinderen met contact- of gedragsstoornissen of ouders die om andere redenen een
time-out kunnen gebruiken. Een vrijwillig
oppasmaatje komt wekelijks bij een gezin

70 vrijwilligers

hulpvragen

* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
In het aantal koppelingen is sprake van een
lichte stijging (60 koppelingen tegenover 40
vorig jaar). Aanvragen waar het een kind
betreft met een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn er weinig.
De gezinnen hebben vaak op meerdere
leefgebieden problemen (financiën, opvoedvragen, eigen beperking bij de ouder).
Wat veel voorkomt is een beperkt sociaal
netwerk van het gezin: Geen familie of
vrienden die kunnen in- of bijspringen.
Dat er aanvragen niet tot stand gekomen
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zijn, heeft te maken met complexe gezinssituaties. Er is bijvoorbeeld na de aanvraag geen contact meer met een gezin te
krijgen of de aanvraag wordt ingetrokken.
Opvallend zijn de aanvragen van (meestal
alleenstaande) moeders die zelf die door
ziekte, zowel fysiek als psychisch, hun
kinderen niet de zorg kunnen bieden die
nodig is. Door wijzigingen in wet en regelgeving kan er geen beroep gedaan worden
op professionele ondersteuning door deze
moeders. Nieuw zijn aanvragen waarbij
jonge kinderen in een ziekenhuis verblijven
en waarvan de ouders niet dagelijks bij hun
kinderen kunnen zijn in verband de afstand
tussen huis en ziekenhuis en de zorg voor
andere kinderen thuis en waarbij de professionele en vrijwillige zorg in het ziekenhuis
dit niet kan opvangen.
Aandachtspunten
De verwachting is dat er meer andersoortige hulpvragen bij Humanitas binnen
zullen komen, die terug te voeren zijn op
de verschraling in de bekostiging van de
professionele zorg ten gevolge van de
transitie Jeugdzorg. De samenwerking met
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is
groeiende, maar er is nog steeds veel winst
te halen in de afstemming van aanbod en
bereiken van de doelgroep. Het vrijwilligersbestand laat een schommelbeweging
zien. Er zijn voldoende vrijwilligers. Er is
zelfs sprake van een wachtlijst. Deze mensen worden doorverwezen naar andere
mogelijkheden van vrijwilligerswerk binnen Humanitas.

Home-Start
Het project Home-Start (opvoedings)ondersteuning werkt preventief en biedt vriendschappelijk contact en praktische hulp aan
gezinnen met jonge kinderen waar het
wat minder gemakkelijk gaat. Home-Start
stimuleert ouders de kracht te (her)vinden
om moeilijke situaties het hoofd te bieden,
(weer) grip te krijgen op het eigen leven
en plezier te ervaren bij de opvoeding van
de kinderen. Wekelijks gaat een ervaren
opvoeder bij het gezin op bezoek om die
ondersteuning te bieden die het gezin
nodig heeft. Iemand die echt luistert of
een handje helpt bij het aanpakken van de
problemen. Het project is gestart in
de wijken Oosterpark of Groningen Zuid.
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Resultaten
Werkplan
Algemeen
20 koppelingen

Gerealiseerd
36
2 bestaand
34 nieuw
18 gestopt
peildatum*
18 koppelingen

15 vrijwilligers

26
8 bestaand
18 nieuw
9 gestopt
peildatum*
17 vrijwilligers

hulpvragen

42
6 bestaand
36 nieuw
5 nietgehonoreerd
peildatum 37
hulpvragen
* peildatum 31/12/2013

De moeders ervaren de ondersteuning
vanuit Homestart als positief, vooral omdat
de vrijwilliger mee ‘aanpakt’ en stimuleert
om door te zetten.
Ontwikkelingen
In 2013 hebben 35 gezinnen deelgenomen aan Home-Start. Wat opvalt is dat
het alleen vrouwen zijn die hulpvragen.
Bij 13 gezinnen is sprake van problemen
op meerdere leefgebieden.19 Gezinnen
krijgen naast Homestart ook professionele
steun van o.a. MJD, Elker, MEE en de
Ploeg. 9 Gezinnen hebben het programma
positief afgesloten. De participatie van
vrijwilligers en het preventieve karakter van
dit programma, waarbij de informele ondersteuning goed aansluit bij de beroepsmatige hulpverlening biedt mogelijkheden om
Home-Start stedelijk binnen de CJG ’s te
implementeren. Veel vrijwilligers verwachten met de werkervaring die ze opdoen
bij Homestart de kans op betaald werk te
vergroten.
Aandachtspunten
De continuïteit van vrijwilligers is een
aandachtspunt. Soms is er andere hulpverlening nodig of wordt het contact beëindigd
omdat de vrijwilliger stopt. Ook voor dit

programma geldt dat we verwachten dat de
complexiteit van hulpvragen gaat toenemen, die terug te voeren zijn op verschraling in de bekostiging van de professionele
zorg ten gevolge van de transities Jeugd
en ABWZ.

Voorleesvrijwilligers
Vrijwilligers lezen kinderen thuis voor in
gezinnen waar de ouders zelf niet (goed)
in staat zijn om hun kinderen voor te lezen.
De bedoeling is dat kinderen spelenderwijs
worden geholpen in hun taalontwikkeling
en kennis maken met het plezier in lezen.
Daarnaast worden de ouders betrokken bij
de ontwikkeling van hun kind en kunnen
zij ondersteuning krijgen van de vrijwilliger bij het aanmelden van de kinderen bij
voorschoolse activiteiten. Ook worden de
ouders gestimuleerd om zelf hun kinderen voor te lezen en worden alternatieven
aangereikt voor tv kijken en het computergebruik.
Dit project beschikt over weinig financiële
middelen. Dit heeft consequenties voor de
begeleidingscapaciteit van de beroepskracht. Er wordt een groter beroep gedaan
op de inzet van vrijwillige coördinatoren.
Bekostiging: eigen middelen en een aantal
kleine bijdragen van fondsen.
Resultaten
Werkplan
Algemeen
100 koppelingen

80 vrijwilligers

hulpvragen

Gerealiseerd
102
65 bestaand
37 nieuw
8 gestopt
peildatum
94 koppelingen
77
57 bestaand
26 nieuw
5 gestopt
peildatum
72 vrijwilligers
138
68 bestaand
70 nieuw
38 nietgehonoreerd
peildatum
100 hulpvragen

Ontwikkelingen
De meeste aanvragen komen van migrantengezinnen en een aantal expats,
gezinnen die tijdelijk in Nederland wonen.
Steeds meer kinderen worden aangemeld
via de school (vooral basisschool). Het
betreft meestal kinderen die vaak al extra
aandacht krijgen op taalgebied, in de vorm
van VVE. Ouders worden gewezen om
gebruik te maken van het Taalcafé, dat
zowel in de Vensterschool Selwerd als bij
Humanitas aan het Akerkhof plaatsvindt.
De meeste aanvragen van hulpvragers
komen uit de wijken Paddepoel en Selwerd; daarnaast uit de Korrewegwijk en de
Wijert.
Er is meer samenwerking gezocht met het
onderwijs en de CJG’s om het ‘voorlezen’
onder de aandacht te brengen en de activiteit in de eigen wijk aan te laten sluiten bij
buurtactiviteiten. Vanuit preventief oogpunt richt de aandacht zich meer op de
jongere kinderen.
Aandachtspunten
‘Voorlezen’ wordt in gezinnen, waar sprake
is van meer problematiek, ervaren als een
‘adempauze’ die afleidt van de gezinssituatie. Het ‘Voorlezen’ wordt steeds belangrijker als een educatieve ondersteuning door
de structurele problemen waarin kinderen
zich bevinden zoals armoede, functioneel
analfabetisme en laag geletterdheid bij
opvoeders en onvoldoende Nederlands
spreken. Daarnaast zijn er meer hulpvragen van kinderen met een beperking.
Deze problematiek vraagt meer specifieke
expertise van vrijwilligers en hierdoor
vraagt de koppeling hulpvrager-vrijwilliger
meer aandacht. Bij de niet gehonoreerde
aanmeldingen gaat het om de ondersteuning voor huiswerkbegeleiding van kinderen ouder dan 8 jaar. Begeleiding en /of
hulp bij begrijpend lezen omdat kinderen
dreigen te doubleren. De mogelijkheden
voor een project huiswerkbegeleiding worden verkend in 2014.
Het project ‘Voorlezen’ beschikt over onvoldoende financiële middelen om vrijwilligers
goed te ondersteunen. De begeleiding van
vrijwilligers is intensiever en de draaglast
van vrijwillige coördinatoren groot. Door
overbelasting is het niet haalbaar om aan
alle aanmeldingen tegemoet te komen en
vrijwilligers te koppelen. De inzet van eigen
middelen is ‘een druppel op een gloeiende plaat’. Samen met vrijwilligers wordt
gezocht naar nieuwe financieringsbronnen
voor dit project.
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Coach2B
Het project Coach2B is gericht op jongeren
in het (speciaal) onderwijs met gebrek aan
motivatie en aan perspectief op beroep
en werk die daardoor (dreigen) uit de boot
te vallen. Het project wil risicojongeren,
een goed voorbeeld of een positief rolmodel bieden door de inzet van een mentor
of coach. Hij of zij kan de jongere in een
persoonlijk contact steunen, stimuleren en
individuele aandacht geven en daarmee
een positieve bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van jongeren. In dit traject zijn
een vijftal medewerkers van een bedrijf
actief als coach, elk voor een leerling van
de school. In een achttal ontmoetingen
worden door coach en leerling activiteiten ondernomen die vanuit het betrokken
bedrijf bekostigd worden.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

10 koppelingen

16 totaal

10 vrijwilligers

14 totaal

Ontwikkelingen
In het kader van het Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen zijn opnieuw een
aantal coaching trajecten uitgevoerd. De
Rabobank heeft voor de zesde keer coaches ingezet bij 5 leerlingen van de Simon
van Hasseltschool. Ordina doet hetzelfde
bij 11 leerlingen van de Leon van Gelderschool. De coaches ondernemen met de
jongeren gedurende een aantal maanden(
buitenschoolse) activiteiten, die aansluiten
bij de interesse van de jongeren. De coördinatie wordt verricht door twee vrijwillige
coördinatoren van Humanitas. Rabobank
en Ordina willen de samenwerking met Humanitas en de scholen in 2014 voortzetten.
Humanitas neemt deel aan het Platform
Maatschappelijk Ondernemen.
Aandachtspunten
De ervaringen van de afgelopen twee
jaar vragen om een verheldering van de
doelstelling en afstemming waardoor de
samenwerking tussen publieke en private
organisaties wordt versterkt.

T’win
In alle wijken worden kinderen ondersteund
door het maatjesproject T’win. Vaak kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen
in moeilijke, vaak arme omstandigheden.

12
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Het betreft niet alleen een tekort aan
financiële middelen, maar ook een tekort
aan aandacht en stimulans voor kinderen
en jongeren. Extra aandacht krijgen de
kinderen en jongeren in de vorm van steun,
advies en vriendschap. Een vrijwilliger (de
T’winner) onderneemt samen met een kind
of jongere, gedurende maximaal anderhalf
jaar, leuke activiteiten teneinde een positieve bijdrage te leveren aan hun leefwereld.
Door minder beschikbaar budget is het
resultaat enigszins naar beneden bijgesteld
om de kwaliteit te waarborgen. Het project
wordt gefinancierd door de gemeente in
het kader van het vervolg op het armoedebeleid. De meest vrijwilligers zijn vrouw,
jong en /of student. De koppelingen komen
vaak tot stand door verwijzing vanuit de
formele hulpverlening en in situaties waar
sprake is van problemen in de gezinssituatie.
Resultaten
Werkplan
Algemeen
60 koppelingen

Gerealiseerd
86
65 bestaand
21 nieuw
19 gestopt
peildatum
67 koppelingen

60 vrijwilligers

84
56 bestaand
28 nieuw
36 gestopt
peildatum
48 vrijwilligers

hulpvragen

56
65 bestaand
20 nieuw
29 nietgehonoreerd
peildatum 56
hulpvragen
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Het project vraagt veel van vrijwilligers,
omdat de hulpvragen vaak complex en
zwaar zijn.. Zo is in een aantal gezinnen
een sterk vermoeden van verwaarlozing
en geweld. Er wordt steeds meer samengewerkt met de CJG’s in de stad.

Aandachtspunten
De complexiteit van de opvoedsituatie van
kinderen die op T’win een beroep doen
wordt groter, waardoor op de vrijwillige
coördinatoren een intensiever beroep wordt
gedaan. Voor hen wordt het steeds moeilijker om een goede koppeling tot stand te
brengen tussen hulpvrager en vrijwilliger.
De vele wisselingen van vrijwilligers heeft
gevolgen voor de planning. De werving van
(meer mannelijke) vrijwilligers en de koppelingen met hulpvragers beter op elkaar
te laten aansluiten is uitdaging voor 2014.
Het krimpen van beschikbare budgeten
om activiteiten met kinderen te ondernemen vraagt veel creativiteit van vrijwilligers.
Het is steeds moeilijker om vrijwilligers
voor de hele periode te binden op een
jongere. Er wordt samenwerking gezocht
met andere partijen zoals de voedselbank.
Daarnaast wordt er meer een beroep gedaan op de maatschappelijk verantwoorde
ondernemers uit het bedrijfsleven.

Jonge mantelzorgers
Het bieden van ondersteuning aan Jonge
Mantelzorgers (thuiswonende jongeren van
12 tot 24 jaar) is van wezenlijk belang voor
hun ontwikkeling. De herkenning, erkenning, informatie en advies, overnemen
van zorgtaken, hulpverlening, ontspanning
en lotgenotencontacten dragen bij in het
voorkomen van problemen. Veel jongeren
voeren dagelijks mantelzorgactiviteiten
uit, waarmee zij een grote last hebben te
dragen. Voor langduriger maatjescontacten
wordt verwezen naar T’win, het maatjesproject van Humanitas. Eventueel wordt
doorverwezen naar andere gespecialiseerde vormen van hulp. Naast individuele
contacten worden er regelmatig collectieve
(lotgenoten-)activiteiten georganiseerd
zoals een gezamenlijke
vakantieweek.

Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

jonge mantelzorgers

63
45 bestaand
18 nieuw
12 gestopt
peildatum
51 deelnemers

vrijwilligers

17
7 bestaand
10 nieuw
6 gestopt
peildatum
11 vrijwilligers
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Jonge mantelzorgers worden steeds meer
zichtbaar. Vooral de aanvraag van jonge
mantelzorgers onder de 12 jaar neemt toe.
Het aanbod richt zich nu op kinderen en
jongeren tot 24 jaar. Activiteiten vinden
aansluiting bij de belevingswereld en
behoefte van de jongeren. Er is een keuze
gemaakt voor 2 ondersteuningsgroepen
15- en 15 + . Bijna de gehele uitvoering
wordt door 8 enthousiaste en gedreven vrijwillige coördinatoren gedaan. Door het uitbreiden van netwerkcontacten met bijvoorbeeld zorgaanbieders en ketenpartners
in de wijken wordt de kennis over jonge
mantelzorgers gedeeld. De noodzaak om
aandacht te geven aan deze groep jongeren wordt steeds meer onderkend. Naast
fysiek contact voor sociale steun en/of
een luisterend oor wordt gebruik gemaakt
van sociale media waarbij lotgenoten met
elkaar in contact treden en elkaar ondersteunen bij praktische zaken. De intensiteit
van het contact met de vrijwilliger wisselt
per jongere en hangt af van de veranderende situatie.
Aandachtspunten
Jonge mantelzorgers geven aan dat ze
vaak niet begrepen worden door beroepskrachten die in de thuissituatie betrokken
zijn. Om de kwaliteit in het aanbod van
ondersteuning door vrijwilligers te waarborgen blijft het zoeken naar extra (externe)
financiering. In 2015 komt de gemeente
nadrukkelijk in beeld. Zij worden dan verantwoordelijk voor de uitvoering van
de jeugdzorg.
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Kernterrein Maatschappelijke
participatie
Veel mensen hebben om uiteenlopende
redenen nauwelijks een sociaal netwerk
om op terug te vallen. Sociaal isolement
wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door werkloosheid en armoede, maar vooral door het
ontbreken van zinvolle sociale contacten.
Mensen die niet kunnen rekenen op steun
uit hun omgeving bij het verwerken van
tegenslagen, ontwikkelen een negatief zelfbeeld en komen vaak in een vicieuze cirkel
terecht waar zij op eigen kracht moeilijk
uitkomen.
Er verandert veel op het terrein van de
sociale zekerheid en zorg. Het overheidsbeleid is gericht op marktwerking en eigen
verantwoordelijkheid. Dit zien we ook terug
in de veranderingen t.a.v. de Wet Werk en
Bijstand (WWB), de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet
Inburgering. Een aantal voorzieningen in
het kader van de AWBZ zijn verdwenen
en de gemeenten voorzien met de WMO
niet automatisch in goede vervangende
voorzieningen. Ook de Persoonsgebonden
Budgetten (Pgb’s) zijn in de regel ontoereikend.
Er is meer aandacht voor de groep mantelzorgers, mede door toedoen van de WMO.
Mantelzorgers zijn vaak zeer gebonden als
gevolg van de dagelijkse hulp en ondersteuning die zij bieden aan iemand uit de
persoonlijke omgeving. Deze groep neemt
over het algemeen een heel geïsoleerde
positie in.
Ook Humanitas merkt dat in de huidige
maatschappij sprake is van toenemende
armoede. Dit uit zich o.a. in het feit dat een
groter aantal mensen een beroep doet op
de voedselbank en op schuldsanering.
Tevens leidt het verscherpte vreemdelingenbeleid van de overheid, naast afnemende tolerantie voor migranten in onze
maatschappij tot toenemend isolement
van deze bevolkingsgroep. Toenemend
isolement wordt ook waargenomen bij en
door ouderen.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er
steeds vaker een beroep wordt gedaan op
Humanitas voor zorg en ondersteuning en
het doorbreken van isolement. De vragen
komen zowel van mensen die nog thuis
wonen alsook van mensen die in een
instelling verblijven.

14
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Betekenisvolle contacten met een vrijwilliger kunnen het isolement doorbreken.
Dit geldt voor bijvoorbeeld huisbezoek projecten en maatjescontacten, mensen met
psychiatrische klachten, chronisch zieken,
(ex-) delinquenten en allochtonen.

Doelstellingen
		
		

Het doorbreken van sociaal
isolement door het bieden
van betekenisvolle contacten.

Het ondersteunen van mensen
die hun leven nog niet, niet of
		 niet meer zelfstandig vorm kunnen
		geven.
		
		

Een bijdrage leveren aan de
samenhang in het totale aanbod
van wonen, zorg en welzijn.

Vallen en opstaan
Thuisadministratie
Het aantal mensen dat moeite heeft met
het invullen van formulieren of het op orde
brengen en houden van hun administratie
is groot. Ook het verantwoord omgaan met
geld wordt een steeds groter probleem.
Humanitas kan een steuntje in de rug
bieden door de inzet van vrijwilligers die de
hulpvrager kunnen ondersteunen. Tevens
vragen steeds meer mensen ondersteuning
bij de dossiervorming ter voorbereiding
van een eventuele schuldenregeling bij
de Gemeentelijke Kredietbank (GKB).
Naast de GKB wordt veel samengewerkt
met andere hulpverleningsinstellingen. Daarbij gaat het vooral om een goede onderlinge
verwijzing tussen de vrijwillige ondersteuning van Humanitas en de hulpverlening,
waarvoor beroepskrachten verantwoordelijk zijn.

Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

225 koppelingen

578
364 bestaand
214 nieuw
403 gestopt
peildatum
175 koppelingen

90 vrijwilligers

72
107 bestaand
72 nieuw
45 gestopt
peildatum
134 vrijwilligers

hulpvragen

461
200 bestaand
261 nieuw
68 gestopt
peildatum
193 hulpvragen
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Opmerkelijk is de stijging in het aantal koppelingen. Met een nieuw registratiesysteem kunnen vrijwillige coördinatoren
hun eigen koppelingen (hupvrager – vrijwilliger) beheren. Het systeem is opgeschoond en heeft geleid tot groot aantal
afgesloten koppelingen. Voor het aantal
vrijwilligers wordt het steeds moeilijker
om het aantal koppelingen behapbaar
te maken. De complexiteit van hulpvragen blijft groot. Het merendeel gaat over
schuldsanering. Het aantal nieuwe hulpvragen is voor het eerst licht afgenomen.
Deelnemers worden niet actief geworven.
Zij melden zich rechtstreeks bij Humanitas
of worden door verwezen door (hulpverlenings-)instanties). Dit jaar heeft vooral
in teken gestaan van kennisoverdracht
naar vrijwilligers door coaching, kennis- en
informatie-uitwisseling tijdens bijeenkomsten. E-learning is als nieuwe vorm van
kennisoverdracht geïntroduceerd. De lijnen
met andere organisaties zijn kort, waardoor
er snel en adequaat ingespeeld wordt op
de hulpvragen van deelnemers. Het aantal
professionele hulpverleners dat hulpvragers doorverwijst naar Humanitas neemt
toe. Er komen steeds meer hulpvragen van
deelnemers die willen leren budgetteren na
het doorlopen van een schuldsanering of
de beëindiging van budgetbeheer.

Aandachtspunten
Om aan te sluiten bij de wensen van onze
deelnemers is het voornemen om meer
aandacht te besteden aan preventie en/
of nazorg. De omvang aan vrijwilligers
en het aantal deelnemers moet in balans
blijven om werkbaar zijn. Vrijwilligers meer
wegwijs maken in de digitale kennisbank
van Humanitas.

Alleen en samen
Maatjes met een psychiatrische
achtergrond
Veel mensen met een psychiatrische achtergrond lopen het gevaar in een sociaal
isolement te geraken. Door vrijwilligers
als maatje in te zetten wordt getracht dit
te doorbreken. Daarnaast is de activiteit
gericht op het bevorderen van sociale
redzaamheid en het (mede)organiseren en
van een sociaal netwerk. Een onderdeel van
Maatjes is Studiemaatjes, waarbij studenten
met een psychiatrische achtergrond, die
het moeilijk vinden om alleen te studeren,
dit samen met iemand anders kunnen gaan
doen. Een ander onderdeel van het Maatjesproject betreft patiënten van de Van Mesdagkliniek (TBS) die op onbegeleid verlof
mogen. Zij worden in de gelegenheid gesteld
samen met een maatje buiten de muren van
de instelling een contact te onderhouden en
activiteiten te ondernemen.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

120 koppelingen

141
86 bestaand
55 nieuw
50 gestopt
peildatum
91 koppelingen

120 vrijwilligers

148
99 bestaand
49 nieuw
39 gestopt
peildatum
109 vrijwilligers

hulpvragen

204
101 bestaand
103 nieuw
37 nietgehonoreerd
peildatum
167 hulpvragen
* peildatum 31/12/2013
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Ontwikkelingen

Het aantal koppelingen, vrijwilligers en
hulpvragen, is ongeveer gelijk gebleven
t.o.v. het voorgaande jaar. Het blijft lastig
om goede koppelingen te maken tussen
vrijwilliger en maatje. Vooral als het gaat
om hulpvragen van mensen met verstandelijke beperking of met psychiatrische
achtergrond. De leeftijd en wensen van
de vrijwilliger spelen een rol. Het tot
stand brengen van een goede koppeling
vraagt van de 6 vrijwillige coördinatoren
veel geduld, aandacht en doorzettingsvermogen. Er zijn 15 koppels bij de Van
Mesdagkliniek. Omdat verzoeken naar
studiemaatjes iets afneemt, wordt voorgesteld om deze hulpvragen niet meer
onder te brengen bij maatjesproject.
Met andere vrijwilligersorganisaties (bijv.
De Wissel) wordt voor de doelgroep
activiteiten georganiseerd. De samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties (Veur Mekander en Samsam) wordt
geïntensiveerd. De bijeenkomsten voor
vrijwilligers staan in teken van ontmoeting, uitwisseling ervaring en kennisuitwisseling (schizofrenie en eenzaamheid)
Aandachtspunten
In verband met de vaak wat oudere leeftijd van de deelnemers wordt aandacht
besteed aan werving van wat oudere
vrijwilligers.

Vriendschapskringen voor
mensen met een verstandelijke
beperking/autisme of aanverwante stoornis/adhd
Het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het vinden van zinvolle
tijdsbesteding is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Om vereenzaming te voorkomen en in de behoefte aan activiteiten
buiten de traditionele instituten of een
thuissituatie te voorzien, zijn de vriendschapskringen actief.
De vriendschapskring is er voor mensen
van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking. Drie tot vier keer
per maand worden er uitstapjes of activiteiten met vrijwilligers georganiseerd.
Bijvoorbeeld een avondje bowlen, naar de
bioscoop, uit eten, een dag naar een eiland
of naar de dierentuin. Er zijn ook vaste
activiteiten, die ieder jaar terugkomen,
zoals het sinterklaasfeest en kerstdiner.
Omdat alle deelnemers een dagbesteding
hebben, vinden de activiteiten s’avonds of
in het weekend plaats. Gemiddeld doen
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er per activiteit 20 deelnemers mee en 3
vrijwilligers.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

80 deelnemers

111
71 kinderen
(29 gezinnen)
speelgoedactie

15 vrijwilligers

31 vrijwilligers

Ontwikkelingen
Er wordt gekeken hoe de vriendschapskring betrokken kan worden bij wijkactiviteiten en contacten met wijkbewoners. In
Beijum heeft een eerste initiatief plaatsgevonden.
Aandachtspunten
Deze vriendschapskring richt zich op ontmoeting van jongvolwassene met autisme
of aanverwante stoornis (ADHD/PDDNOS/Asperger. De nieuwe deelnemers zijn
relatief jong (18 tot 25 jaar). Als gevolg van
een groot aantal nieuwe aanmeldingen,
is voor nieuwe deelnemers een wachtlijst
ontstaat.

Maatschappelijke begeleiding/
spreekuur
Humanitas biedt Maatschappelijke begeleiding aan mensen met een niet Nederlandse culturele en etnische achtergrond, die
in Groningen (komen) wonen, via zowel de
“multiculturele spreekuren”, als via individuele begeleiding met vrijwillige vluchtelingencoaches. Begeleiding vindt plaats met
behulp van vluchtelingencoaches, tolken,
stagiaires aan mensen die in Groningen
komen wonen vanuit de AZC’s. Gedurende
de eerste drie tot zes maanden krijgt elke
nieuwe vluchteling een persoonlijke coach
toegewezen die ondersteuning biedt bij
het kiezen en inrichten van een woning,
het regelen van allerlei praktische zaken,
voorlichting omtrent regels en voorzieningen, het inzichtelijk maken van inkomsten
en uitgaven, en het wegwijs geraken in
de gemeente. De vluchtelingen worden
begeleid vanaf het moment dat men een
status ontvangt en woonruimte zoekt tot
het moment dat men gevestigd is en alle
praktische zaken hieromtrent zijn geregeld.
Daarna kan men gebruik blijven maken
van de spreekuren en andere diensten van
Humanitas. Kennis en informatie wordt

onder vrijwilligers gedeeld door middel van
nieuwsbrieven, bijeenkomsten voor coaches en werkmiddagen over inburgering en
themabijeenkomsten.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

50 koppelingen

124
52 bestaand
72 nieuw
77 gestopt
peildatum
47 koppelingen

55 vrijwilligers

106
67 bestaand
39 nieuw
33 gestopt
peildatum
73 vrijwilligers
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Er wordt in de verslagperiode aan 88
vluchtelingen uit 22 verschillende landen
begeleiding gegeven: partners en minderjarige kinderen niet meegerekend (4
partners en 54 kinderen). Per 1 december
2013 stonden er nog 7 statushouders ingeschreven voor een woning. In kader van 19
gezinsherenigingen (15 partners, 35 kinderen) ) in 2013 zijn de taken van de coaches
verzwaard. Dit komt door de begeleiding in
de schoolkeuze van meerdere kinderen. In
kader van het kinderpardon zijn 3 gezinnen
en totaal 5 kinderen begeleid.
Er is een nieuw draaiboek voor coaches
gemaakt. Er is een speciaal inburgeringsspreekuur ingesteld voor cliënten en vrijwilligers om antwoord te geven op de toename van het aantal vragen over inburgering.
Twee vrijwilligers zijn toegerust voor deze
taak. Op verzoek van andere organisaties
heeft Humanitas heeft een werkmiddag
over inburgering verzorgd.
De samenwerking met het COA is geoptimaliseerd.
Aandachtspunten
Door gewijzigde wetgeving, die de vluchteling zelf verantwoordelijk maakt voor zijn
inburgering, zorgt voor een forse verzwaring van taken voor vrijwillige coaches.
De begeleiding wordt geconfronteerd
met een sterke toename van vragen die
zeer divers zijn en niet altijd direct vallen
onder de verstrekte opdracht.

Spreekuur
Het inloopspreekuur vindt 5 keer in de
week 323 keer per jaar plaats. Het biedt
vluchtelingen maatschappelijke begeleiding tijdens hun eerste periode van verblijf
in Groningen. Iedere vluchteling met een
verblijfsstatus kan bij het spreekuur terecht.
Het Spreekuur is van onschatbare waarde
voor de maatschappelijke begeleiding
van vluchtelingen. Het geeft deelnemers
vertrouwen dat ze er ergens op terug kunnen vallen. Hierdoor wordt voorkomen dat
er later zwaardere problemen ontstaan.
Het spreekuur blijft ook toegankelijk voor
andere migranten voor wie het formele
inburgeringtraject al is afgesloten.
Bij specifieke problematiek worden cliënten
doorverwezen naar de geëigende instellingen Ook worden cliënten doorverwezen
naar andere Humanitas projecten.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

450 bezoekers/
gem. 5 contacten

2268 bezoekers

hulpvragen

2945 hulpvragen

vrijwilligers

26 vrijwillgers
14 bestaand
12 nieuw
9 gestopt
peildatum
17 vrijwilligers
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Het aantal vragen is fors gestegen (130)
De meeste vragen worden gesteld over het
kwijtschelden van de waterschapslasten en
gemeentelijke belastingen.Bij het dagelijkse spreekuur zijn ook een aantal tolken
betrokken. Het gaat om de volgende talen:
Arabisch, Somalisch, Koerdisch, Frans en
Pools.
Aandachtspunten
In de maand juni 2013 heeft het spreekuur
te maken gehad met drie gevallen van
“verdenking van uitkeringsfraude”. In de
afgelopen 10 jaar hebben we in totaal maar
één geval gehad. Waarschijnlijk heeft dit
te maken met de wetswijziging betreffende
het aanscherpen van de handhaving
binnen de WWB. Een andere opvallende,
maar verwachte toename is te vinden
in het aantal vragen m.b.t. schulden

Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Groningen

17

en betalingsachterstanden. Sinds 2011 is
het aantal vragen in deze categorie met
65% toegenomen.

273 deelnemers
101 bestaand
172 nieuw
171 gestopt
peildatum 102273
deelnemers

Taalcoaches en Taalondersteuning
Taalondersteuning wordt gegeven aan
zowel inburgeraars als niet-inburgeraars.
De gemiddelde trajectduur is een jaar. Bij
individuele taalondersteuning biedt een
vrijwilliger gemiddeld 1.5 uur per week
ondersteuning op maat. Dat kan zijn bij het
spreken, verstaan, schrijven of lezen, maar
ook bij huiswerkopdrachten, bij het samenstellen van een portfolio, of bij het taalgebruik in de omgang met Nederlanders.
Taal is zoveel méér dan een juist gebruik
van grammatica of het hebben van een
grote woordenschat. De taal van een land
kennen betekent ook de cultuur van haar
inwoners kennen, hetgeen onontbeerlijk
is voor een goede integratie. De taalcoaches doen dan ook meer dan het geven
van “lesjes” en het uitleggen van grammaticaregels. Zij wijzen ook op gebruiken en gedragscodes. Naast individuele
taalondersteuning wordt er ook in kleine
conversatiegroepjes, op verschillende
taalniveaus, gewerkt. Aan de conversatiegroepjes kunnen zowel deelnemers van
Taalcoaches als Taalondersteuning deelnemen. Het wekelijks Taalcafé is een activiteit waar Nederlanders en anderstaligen
elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek
komen. Er wordt met elkaar gepraat er
vinden discussies plaats. Men kan er een
spelletje doen. Men maakt afspraken om
iets met elkaar te ondernemen buiten de
deur, men geeft elkaar tips en kan bouwen
aan een sociaal netwerk.
Resultaten
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Werkplan

Gerealiseerd

Koppelingen 300
Taalcoaches/taalondersteuning

594
349 bestaand
245 nieuw
peildatum
364 koppelingen

12 conversatiegroepen

15 groepen
15 bestaand
3 nieuw
4 gestopt
peildatum
15 groepen
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Taalcafé

40 bezoekers
gemiddeld

200 vrijwilligers

429
306 bestaand
123 nieuw
130 gestopt
peildatum
299 vrijwilligers
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
De vraag naar taalondersteuning neemt
nog steeds toe. Het aantal koppelingen is
fors hoger uitgevallen het verwachte aantal
beschreven in het werkplan (2013). Ook het
aantal vrijwilligers neemt in dezelfde periode met ruim 100 toe. Sommige cliënten zijn
2 keer gekoppeld, omdat men niet goed
met elkaar overweg kon. De taalbibliotheek
wordt geleid door 1 vrijwilliger. Op verzoek
van de deelnemers zijn er ook activiteiten
buiten de deur georganiseerd. Tijdens
een ‘inbreng diner’ hebben bezoekers van
elkaar gerechten kunnen proeven.
De vrijwilligers maken veel gebruik van de
vrijwillige taalcoördinatoren en de beroepskracht. Nieuwe vrijwilligers nemen deel aan
introductiebijeenkomsten over thema’s de
rol van de vrijwilliger en de grenzen van
vrijwilligerswerk. Daarnaast is aandacht
besteed aan het coachen van hoog opgeleiden.
Er is een start gemaakt met het opzetten van een Taalcafe in de Vensterschool
SPT in samenwerking met de bibliotheek
Groningen. 8 Vrijwilligers gaan samen met
deelnemers onderzoeken welke taalproblemen er spelen en wat dit betekend in het
leven van alle dag. Vrijwilligers en deelnemers gaan gezamenlijk vorm geven aan
activiteiten.
Aaandachtspunten
Het verloop onder Taalcoaches is vrij
groot. Dit komt door het aantal studenten
dat zich meldt als vrijwilliger die gemiddeld
na een schooljaar of seizoen weer weg
zijn. Het grote verloop legt veel druk op
de vrijwillige coördinatoren door de
registratie en verwerking van
gegevens. Het gebrek

aan computervaardigheden bij cliënten
is aandachtspunt bij inburgering.

Oud en redzaam
Stedelijke coördinatie mantelzorgondersteuning
De mantelzorgondersteuning van Humanitas vindt zowel stedelijk als in wijken
plaats, maar is met de komst van de
WMO vooral versterkt in de wijken. Bij het
Stedelijk Steunpunt Mantelzorg kan men
dagelijks terecht van 9.00 tot 17.00 uur
voor hulpvragen, informatieverstrekking,
ondersteuningsaanbod, emotionele steun
en registratie van mantelzorgers. Verder
verzorgen de vrijwilligers van de Mantelzorgwinkel wekelijks een inloopspreekuur
en brengen desgewenst huisbezoek; tevens kunnen zij kortdurende en eenmalige
mantelzorgondersteuning bieden. Er worden voor mantelzorgers tal van activiteiten
georganiseerd zoals themabijeenkomsten
en de Dag van de Mantelzorg. Er wordt een
Nieuwsbrief uitgebracht en een website
verzorgd.
Het Steunpunt Mantelzorg is het expertisecentrum in de stad (en regio) waar mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en
derden een beroep op kunnen doen.
De inhoudelijke ontwikkeling van het
Steunpunt blijft een belangrijk aandachtspunt. De vrijwilligers van de Mantelzorgwinkel vervullen hierin, samen met de
beroepskrachten, een centrale rol.
Vanaf 2011 is Humanitas in het kader van
Buurtwelzijn in 14 wijken actief. Naast
mantelzorgondersteuning organiseren en
ondersteunen de wijkwerkers het Bezoekwerk aan ouderen en chronisch zieken en
de Hulpdiensten. Tevens vertegenwoordigen zij alle overige stedelijke activiteiten
van Humanitas binnen Buurtwelzijn. De
veranderde organisatie en de samenwerking in Buurtwelzijn vragen de nodige aandacht. Het is een voortdurende zoektocht
om met een relatief beperkt aantal uren
aan beroepsmatige
ondersteuning het vrijwilligerswerk van
Humanitas op de ons inziens juiste manier
vorm te geven en te positioneren. We zijn
tevreden over de bereikte resultaten, die
met name door de intensieve inzet in de
wijken vruchten begint af te werpen.

‘Werkplaats mantelzorg’
De samenwerking in de stad m.b.t. de mantelzorgondersteuning vindt plaats vanuit

de Werkplaats Mantelzorg. Hierin zijn een
groot aantal organisaties op het gebied van
wonen, zorg en welzijn vertegenwoordigd.
Ook de gemeente Groningen levert een
actieve bijdrage. Uitgangspunt van werken
is het werkdocument 2012 – 2013 van de
werkplaats waarin de gezamenlijke doelen
zijn opgenomen. Een nieuw document
2015 is in voorbereiding Naast de gezamenlijke doelen heeft iedere organisatie
aan haar eigen mantelzorgbeleid gewerkt.
De Werkplaats Mantelzorg heeft hierbij
een inspirerende en stimulerende rol.
Langzaam aan krijgt ‘de mantelzorger’ een
eigen plek in het beleid van de verschillende organisaties. Veelal is de aandacht
voor mantelzorgers nog te afhankelijk van
de individuele werknemer. Het thema ‘mantelzorg’ vraagt om een breder draagvlak
binnen verschillende organisaties. Om het
thema mantelzorg beter op de agenda te
krijgen is dit bij bestuurders en managers
van zorg- en welzijnsorganisaties meer
onder de aandacht gebracht.

Steunpunt Mantelzorg
Ontwikkelingen
In 2013 zijn 1990 mantelzorgers geregistreerd, waarvan 254 nieuwe mantelzorgers. Het cluster mantelzorg van het
WMO-Platform heeft i.s.m. het Steunpunt
Mantelzorg en de gemeente Groningen
een ‘kaart met waardering voor mantelzorgers’ ontwikkeld. Humanitas biedt informele steun die door vrijwilligers uitgevoerd
worden. Voor professionele ondersteuning
worden individuele mantelzorgers overgedragen aan één van de samenwerkende
organisaties, waaronder de MJD, MEE, etc.
De samenwerking met deze organisaties
verloopt ook in de uitvoering goed. Samen
met de MJD zijn drie assertiviteitstraining
gegeven. Het ondersteuningsaanbod is
uitgebreid met mindfulness-trainingen die
gericht zijn op stressreducering, waardoor
mantelzorgers in staat worden gesteld het
zorgen voor de ander en voor zichzelf goed
vol te kunnen houden. Deze trainingen
worden in ’De Werkschuur’ uitgevoerd. De
belangstelling is enorm: 4 groepen waren
vol en er ontstond een wachtlijst. De ontwikkeling is mogelijk gemaakt door Menzis,
de gemeente Groningen en Humanitas. De
RUG/UMCG heeft onderzoek gedaan naar
de effecten van de trainingen. Een belangrijk effect van de training is dat mantelzorgers ‘weer meer grip op het eigen leven’
krijgen. Reden voor Menzis om in 2014
mindfulness trainingen voor mantelzorgers
op te nemen in hun aanvullend pakket.
Tijdens een symposium zijn resultaten ge-
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presenteerd. Steeds meer zorginstellingen
ontwikkelen mantelzorgbeleid.
Zij doen daarbij een beroep op het Steunpunt Mantelzorg om dit beleid te ontwikkelen en/of handen en voeten te geven.
Humanitas heeft samengewerkt met ZINN
(Platinaflat) en Dignis (De Diamant en het
Heymanscentrum) in de pilot van Mezzo:
De Samenspelcoach. Medewerkers van
het Steunpunt Mantelzorg hebben panelgesprekken gevoerd met mantelzorgers
en met uitvoerende medewerkers waarin
knelpunten en verbeterpunten worden
geïnventariseerd en verbetertrajecten zijn
opgesteld. Er is een aanbod voor zorginstellingen ontwikkeld, hoe zorginstellingen
een goed beeld kunnen krijgen wat de
ervaringen zijn van ‘hun’ mantelzorgers.
Het Steunpunt mantelzorg bereikt meer
allochtone mantelzorgers. De VETC-ers
spelen hierin een actieve rol en er is meer
en gerichte aandacht voor mantelzorgondersteuning bij de spreekuren voor
migranten. De pilot van Mezzo ‘Kleurrijk
doorbreken’ heeft passende methoden
ontwikkeld om allochtone mantelzorgers te
ondersteunen. ‘
Het Alfa College en Humanitas hebben de
opleiding Amwaht’ (Allochtone vrouwen
werken aan hun toekomst) ontwikkeld en
aangeboden aan allochtone vrouwen. Het
doel is om allochtone vrouwen te scholen,
lotgenotengroepen voor mantelzorgers uit
eigen cultuur op te zetten en te begeleiden. In 2014 gaat de opleiding van start.
De gemeente Groningen heeft besloten
om deel te gaan nemen aan coöperatie
WeHelpen.nl. Er is een kerngroep in het
leven geroepen (o.a. Rabo, gemeente Groningen, Menzis, Humanitas) om WeHelpen
in Groningen op de kaart te zetten. Bij ondersteuning aan mantelzorgers wordt nog
nauwelijks gebruik gemaakt van de nieuwe
social media. WeHelpen is een site waar
hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar gebracht kunnen worden en waarin mensen
hun zorg kunnen delen en organiseren. Uit
ervaring weten we dat kwetsbare groepen
veelal geen gebruik (durven te) maken van
internet en/of sociale media. Dat geldt ook
voor de oudere mantelzorgers die een beroep Humanitas doen. Netwerkvrijwilligers
van Humanitas ondersteunen hulpvragers
bij het leren gebruik te maken van deze
media.

Wijkgericht

De vraag naar kortdurende respijtzorg
is door centrale organisatie weer toegenomen. De vrijwilligers van de
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mantelzorgwinkel beschikken over een
pool van vrijwilligers die op korte termijn
ingezet kunnen worden met name voor
de kortdurende of éénmalige opvang
De spreekuren voor mantelzorgers
worden zoveel mogelijk door vrijwilligers bezet in samenwerking met
beroepskrachten. De vrijwilligers krijgen
steeds meer een eigen rol in de organisatie en uitvoering van de activiteiten
voor mantelzorgers. De spreekuren van
de centrale mantelzorgwinkel worden
door de vrijwilligers uitgevoerd. Daarnaast organiseren zij ook de lotgenoten
bijeenkomsten voor mantelzorgers uit
de gebieden waar geen Stip aanwezig

Cluster Mantelzorg 2013
Samenstelling van het cluster
Het cluster mantelzorg bestaat uit zeven
leden en is een officieel inspraakorgaan
in de gemeente Groningen. Een nieuw lid
vertegenwoordigt het cluster mantelzorg in
het bestuur van het WMO-Platform. Humanitas ondersteunt het cluster. Een beleidsmedewerker van de gemeente Groningen
vertegenwoordigt de gemeente. Twee
clusterleden nemen driemaandelijks deel
aan de vergadering van de Werkplaats
Mantelzorg.

Maandelijks overleg
Het cluster overlegt eens per maand.
Naast zakelijk overleg is ook ruimte voor
zaken die ieder persoonlijk mee maakt als
mantelzorger. Eens per jaar organiseert
het cluster een gezellige bijeenkomst waar
ruim tijd voor de persoonlijke verhalen is
en waardoor de onderlinge band versterkt
wordt.

Werkzaamheden 2013
Het cluster heeft meegedacht over het
beleid m.b.t. mantelzorg; zowel landelijk
als lokaal. Daar waar mogelijk wordt
er gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden. Veranderingen in het
sociaal domein, de toegang tot de
WMO, het keukentafelgesprek en de
gevolgen mantelzorger mbt de nieuwe
regeringsplannen zijn gespreksonderwerpen.
Samen met het Steunpunt Mantelzorg
is een brief naar de verantwoordelijke
wethouder gestuurd, waarin de zorg
wordt uitgesproken over de ontwikkelingen in de stad: verschillende zorgor
ganisaties beperken hun activiteiten nog

voordat bekend is hoe de zorg/ondersteuning in 2015 georganiseerd gaat
worden. Nu al voelen verschillende
cliënten en hun mantelzorgers de gevolgen omdat verschillende cliënten
niet meer naar de dagopvang kunnen.
De ontwikkelingen die voor ‘jonge
mantelzorgers’ van belang zijn worden
structureel geagendeerd. Voor de
positie van de jonge mantelzorger
wordt door cluster steeds meer aandacht gevraagd.
De gratis Stadjerspas voor mantelzorgers is eind 2012 door de gemeente
afgeschaft. Er is als alternatief ‘de
kaart met waardering voor mantelzorgers’ ontwikkeld. Door een PRcampagne is de kaart beter onder
de aandacht gebracht en en zo’n
800 keer uitgegeven.

Wervingscampagne zorgvrijwilligers ‘Alvast Bedankt’
‘De Alvast Bedankt Advertentie’ staat
tweewekelijks in de Gezinsbode met
concrete vacatures voor vrijwilligers. Een
groot aantal organisaties op het gebied van
wonen zorg en welzijn kunnen van deze
mogelijkheid gebruik maken. De AlvastBedankt-Advertentie heeft primair een
wervend karakter, maar laat ook zien dat
er altijd mensen zijn die een steuntje in
de rug nodig hebben en dat vrij-willigers
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Een tweetal vrijwilligers en een beroepskracht van Humanitas hebben de zorg voor
het tot stand komen van de advertentie: de
vrijwilligers maken van de aangeleverde
informatie wervende vacatureteksten en
wordt voor plaatsing aan de betreffende
organisaties voorgelegd. De Gezinsbode
plaatst de aangeleverde tekst in een herkenbaar standaard format. De advertentie
is inmiddels bij een groot publiek bekend.
Er worden gemiddeld 6 tot 8 vrijwilligers
per advertentie geworven.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

Werkplan vrijwilligers

39
38 bestaand
1 nieuw
13 gestopt
peildatum
26 vrijwilligers

actieve mantelzorg- 2403
262 nieuw
contacten
* peildatum 31/12/2013

Mantelzorgondersteuning en
vrijwillige thuishulp in de wijken
De wijkgerichte mantelzorgondersteuning
vindt inmiddels plaats in 14 wijken. De
Buurtwerkers Vrijwillige Thuishulp en Mantelzorg bieden, met inzet van vele vrijwilligers, ondersteuning aan mantelzorgers
en andere hulpvragers. Het gaat daarbij
om allerlei vormen van Mantelzorgondersteuning, zoals informatie en voorlichting,
ontmoetingsactiviteiten en respijthulp.
De vrijwilligers van de Hulpdiensten bieden
op wijkniveau praktische hulp en de vrijwilligers van het Bezoekwerk leggen contact
met ouderen en chronisch zieken. Tenslotte zorgen de Buurtwerkers VTHM tevens
voor korte lijnen met de diverse Humanitasactiviteiten die stedelijk zijn georganiseerd.
De Buurtwerkers VTHM werken in de
wijken samen met de collega’s in Buurtwelzijn (van Stiel, MJD en Werkpro) en in
de eerstelijns netwerken, alsmede met de
vrijwilligers van de Stip’s.
Mantelzorgers kunnen wekelijks terecht
op het speciale spreekuur in de Stips. De
mantelzorgondersteuner biedt advies en
ondersteuning. Als er sprake is van ernstige overbelasting bij mantelzorgers wordt in
overleg de hulpverlening ingeschakeld. De
ondersteuning richt zich op uiteen-lopende
zaken zoals het verkrijgen van het mantelzorgcompliment (toekenning voor mensen
vaak niet duidelijk)
PGB of een vorm van ondersteuning
via indicatiestelling
vragen over hulpmiddelen en in het
algemeen over voorzieningen
respijthulp
uitkering
Resultaten

Jaar

Aantal actieve
mantelszorgdossiers

2009
2010
2011
2012
2013

839
1338
1789
2152
2403

Ontwikkelingen
Eén van de doelstellingen van het wijkgericht werken is om meer mantelzorgers te
bereiken. De aanwezigheid van de mantelzorgondersteuner in de Stips werkt drempelverlagend. Als de mantelzorger
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eenmaal contact heeft gehad hetzij via
activiteiten en/of het spreekuur volgen
er regelmatig verzoeken om advies, informatie of een luisterend oor. Het aantal
nieuwe mantelzorgcontacten is wederom
gegroeid. De individuele ondersteuning
van de mantelzorger vindt plaats via huisbezoek, spreekuurbezoek, telefonisch en/
of e-mail contact. Wat opvalt is dat vooral
bij casuïstiek besprekingen met collegaorganisaties de inzet en rol van Humanitas
wordt bepleit.
Naast individuele contacten wordt er aan
collective activiteiten (mee)gewerkt. Het
betreft ontspanningsactiviteiten, zelfzorgen voorlichtingsbijeenkomsten. De ontspanningsactiviteiten voor mantelzorgers
hebben als doel het bereik van mantelzorgers te bevorderen, lotgenotencontacten
op te doen of eens fijn te ontspannen Zo is
er een assertiviteitstraining voor mantelzorgers ontwikkeld. Er zijn bijeenkomsten voor
specifieke (multiculturele) groepen zoals
jonge mantelzorgers Ook wordt meegewerkt aan wijkgerichte activiteiten zoals
de vrijwilligersmarkt en het Alzheimercafé en er wordt aandacht besteed aan
het promoten van vrijwilligerswerk onder
buurtbewoners. Er is dit jaar voor het eerst
meegewerkt aan een provinciale nieuwsbrief voor mantelzorgers over naasten van
verslaafden.
De ontspanningsactiviteiten, waarbij de
aandacht er nu voor de mantelzorger is,
worden als erg prettig ervaren. Mantelzorgers leggen onderling veel contacten
tijdens deze activiteiten. Dit informeel
contact wordt gestimuleerd. Vaak geven
deelnemers zich samen op voor een vervolgactiviteit.
Wat mantelzorgers belangrijk vinden:
Herkenning en erkenning voor hun
situatie.
Ontmoeting met lotgenoten ook buiten
activiteiten om.
Aanspreekbaarheid en continuïteit van
mantelzorgondersteuners in de wijk.
Aandachtspunten
Er vinden steeds meer acties plaats
met betrekking tot het versterken van
de samenwerking tussen de formele
zorg en de mantelzorger
Ondanks vele presentaties en PR activiteiten houdt de formele zorg de potentiële mantelzorger vaak nog te lang bij
zich in plaats van door te verwijzen naar
de informele zorg.
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Bij mantelzorgers bestaat onzekerheid
over de ondersteuning m.b.t. tot
bezuinigen van de gemeente.
De mantelzorgondersteuning wordt
gemeentebreed gewaarborgd.
Veel vragen en gesprekken in de ondersteuning gaan over overbelasting van
de mantelzorger.
Het werken met vrijwillige coördinatoren
op wijkniveau wordt steeds moeilijker.
Er is vaak wisseling van vrijwilligers en
dus geen vast gezicht. Daarnaast is de
problematiek en regelgeving complex.
Collegiale consultatie tussen vrijwillige
coördinatoren mantelzorg en de mantelzorgwinkel.
De balans vinden in samenwerken en
overleggen met partijen in Buurtwelzijn-teams blijft punt van aandacht.

Hulpdiensten
In de Hulpdiensten zijn vrijwilligers actief
die eenmalige kleine klusjes uitvoeren bij
buurtbewoners die dit (tijdelijk) niet zelf
kunnen doen. Bewoners kunnen hun vraag
indienen bij een Stip, waarna de Stipvrijwilligers (in een aantal gevallen tevens
vrijwillige coördinator van de Hulpdienst)
de hulpdienstvrijwilligers inschakelen om
de hulp uit te voeren.
Naast de eenmalige hulpvragen komen er
ook regelmatig vragen met een meer ‘sociaal’ karakter zoals samen wandelen en
samen wekelijks boodschappen doen.
Als hulpvragen niet uitgevoerd kunnen
worden, worden ze doorverwezen naar de
hulpdienst van een naastliggende wijk of
een aantal andersoortige vrijwillige klussendiensten (zoals HIP, Present, Klusbus
Lentis).
De Stipvrijwilligers worden begeleid door
de buurtwerker van de MJD. De hulpdienstvrijwilligers worden begeleid door de
coördinator Mantelzorgondersteuning en
Vrijwillige Thuishulp van Humanitas.
Ontwikkelingen
In het verslagjaar zijn het aantal hulpvragen (2594) en vrijwilligers (114) nagenoeg
gelijk gebleven. In Noord Oost en Centrum
is aantal boodschappen doen toegenomen.
60 Plussers zijn nog steeds de grootste
groep die gebruik maakt van de hulpdienst.
Voor en met vrijwilligers worden ontspannende en inhoudelijke bijeenkomsten
georganiseerd.

Er vindt 1 keer per jaar overleg plaats
voor afstemming en uitwisseling met
vrijwilligersorganisaties in de stad zoals
HIP, stichting Present, Zonnebloem en
Rode Kruis.
Er wordt vergelijking tot voorgaande
jaren wordt steeds meer aandacht
besteed aan het inschakelen van het
eigen netwerk.
De hulpvragen hebben vooral betrekking op het (samen) boodschappen
doen, begeleiding naar ziekenhuis,
klussen in en om huis (technische
klussen, tuin) en in toenemende mate
sociale activiteiten (zoals bezoek wanneer familie op vakantie is). We zien
steeds vaker dat vrijwilligers ‘vaste
adresjes’ hebben waar klussen worden
uitgevoerd.
Grote klussen worden overgedragen
aan b.v. Present en de Klusbus.
Er is meer aandacht voor de draaglast
van vrijwilligers in verband met ziektepercentage vrijwilligers.
Hulpdienstvrijwilligers hebben elkaar
getroffen tijdens een netwerkbijeenkomst en gesproken over wat ze zoal
tegen komen tijdens hun werkzaamheden.
De samenwerking met de Stips is voor de
Hulpdiensten erg belangrijk. De vrijwilligers van de Stips nemen de hulpvragen in
die door de Hulpdienstvrijwilligers worden
uitgevoerd. In een enkel geval fungeert een
Stip-vrijwilliger tevens als vrijwillige coördinator van de Hulpdienst.

Vriendschappelijk bezoekwerk
ouderen, chronisch zieken,
dementerenden en BZW’ers
Ouderen die in een sociaal isolement
verkeren, doorgaans door lichamelijke, psychische of psychiatrische klachten, hebben
vaak behoefte aan een geregeld bezoek of
het ondernemen van een activiteit.
Ook chronisch zieken (veelal ouderen)
ervaren dezelfde problemen. Vrijwilligers
bieden de hulpvragers dat steuntje in de
rug. Aan dementerenden en hun partner
of mantelzorger wordt in de thuissituatie
middels het project Vrijwilligers & Dementie respijtzorg verleend. Een belangrijke
toegepaste methodiek is het maken van
een levensboek of herinneringsalbum.
Foto’s en gedichten etc. maken het leggen
van contact tussen vrijwilligers en (licht)
dementerenden gemakkelijker. Bovendien
dient het als een document waar ook de
oudere en familie op terug kunnen vallen.

De methodiek van het Levensboek wordt
betrokken bij het Bezoekwerk Ouderen en
Chronisch Zieken.
Een speciale groep wordt gevormd door
hulpvragers Begeleid Zelfstandig Wonen
(BZW). Hierbij worden maatjes gekoppeld
aan mensen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking die zelfstandig
wonen of onder een vorm van begeleid/
beschermd wonen vallen. Samen onderneemt men allerlei activiteiten, van een
gezellig kopje koffie drinken tot sporten. Op
deze manier wordt het risico van isolement
verminderd.
Het Bezoekwerk dementerenden en het
Bezoekwerk BZW zijn stedelijk georganiseerd. Het Bezoekwerk Ouderen en Chronisch Zieken is wijkgericht georganiseerd
en nauw verbonden met het werk vanuit
Buurtwelzijn. De beroepskrachten zowel
als de vrijwillige coördinatoren en de vrijwilligers zijn actief op het niveau van een
stadsdeel (Noordwest, Zuid en Noordoost).
Resultaten
Betreft het totaal van de stedelijke én wijkactiviteiten
Werkplan

Gerealiseerd

240 koppelingen

370
200 bestaand
170 nieuw
171 gestopt
peildatum
199 koppelingen

220 vrijwilligers

303
215 bestaand
88 nieuw
74 gestopt
peildatum
229 vrijwilligers

hulpvragen

374
258 bestaand
116 nieuw
59 nietgehonoreerd
peildatum
315 hulpvragen
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen

Vrijwilligers & Dementie

Er vindt een verschuiving plaats bij de
aanvragen: was voorheen Team290 de
belangrijkste verwijzer, nu komen de
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aanvragen ook binnen van thuiszorgorganisaties (werken nu ook met casemanagers
voor dementerenden) en familieleden (via
steunpunt mantelzorg).
Er wordt actief samengewerkt met het
Odensehuis.Vrijwilligers doen mee aan de
cursus ‘omgaan met dementie’
Mensen blijven langer thuis wonen – deze
ontwikkeling zet door. Dat betekent dat
vrijwilligers geconfronteerd worden met
zwaardere problematiek. Dit geldt ook voor
alleenstaanden zonder directe familie.
Een voorbeeld uit de praktijk
Een vrijwilliger bezoekt wekelijks
meneer T. ( 57 jaar oud) die beginnend
dementerend is. Ze gaan samen met de
deeltaxi naar de stad gezellig een kopje
koffie drinken. Het is het enige uitje in
de week, alleen komt hij niet ver meer
buiten de deur, want dan verdwaalt hij.
Zijn dochters wonen elders en hebben
een baan en kleine kinderen.
Opvallend is dat mensen veel langer thuis
blijven wonen; opname gebeurt als het
echt niet anders meer kan. De aanvragen
komen nu vaak pas in een laat stadium,
waardoor de koppelingen korter duren
(voorheen soms een aantal jaren). Ook is
er soms sprake van meervoudige (psychiatrische) problematiek. Daarnaast ontvangen we hulpvragen van een aantal jongdementerenden die nog erg fit zijn.

Bezoekwerk Begeleid Zelfstandig
Wonenden

De vrijwilligers, hulpvragen en koppelingen
zijn opgenomen in projecten maatjes.

Levensboek

Het aantal vrijwilligers en hulpvragen voor
levensboek is in balans. Hulpvragen komen
van hulpvragers zelf, familieleden of ander
verwijzers. Vrijwillige coördinatoren geven
voorlichting aan collega organisaties over
levensboek en trainen nieuwe vrijwilligers.

Bezoekwerk in de stadsdelen

Hoewel het nog geen trend te noemen is,
zijn er meerdere individuele situaties die illustratief zijn voor de beweging naar ‘eigen
kracht’ /netwerkversterking/wederkerigheid. Door de werkwijze van Humanitas
met vrijwillige coördinatoren merken we
dat bij het intake/kennismakingsgesprek
soms al netwerkverbreding en -versterking optreedt. We merken op dat de tijd
na een intake gesprek door de vc’er, de
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aanvragers soms op het spoor van eigen
kracht kunnen komen. Soms kan het ook
helpen als een vrijwilliger tijdelijk komt
ter ondersteuning en helpt het netwerk
te versterken, door bijvoorbeeld samen
naar buurtfaciliteiten te gaan. De indruk
bestaat dat wanneer de wachtlijst kritisch
wordt bekeken, sommige cliënten fysiek en
psychisch in staat zijn om vrijwilligerswerk
te doen. Deze manier van benadering kan
een bijdrage zijn om eigen kracht te stimuleren. In een enkel geval hebben we een
vrijwilliger gevonden voor een ‘moeilijk’ te
koppelen persoon of iemand met een specifieke wens door de Alvast Bedankt advertentie. In gevallen waar zo snel mogelijk
een vrijwilliger gewenst is, bijvoorbeeld
bij een alleenstaande zonder mantelzorg,
of om een mantelzorger te ontlasten,
benaderen we actief vrijwilligers uit ons
bestand. Meerdere cliënten staan lang op
de wachtlijst omdat zij vanwege specifieke
wensen, of moeilijk gedrag minder makkelijk te koppelen zijn. De grootste groep
cliënten zijn ouderen die naar buiten willen
en behoefte hebben aan gezelligheid. Incidenteel worden er vrijwilligers gevraagd om
mee te gaan met grotere uitjes bijvoorbeeld
een dag naar Schiermonnikoog of mee
naar een concert. Bij deze vragen doen
we soms met succes, een beroep op een
vrijwilliger van de Hulpdienst.

Project Netwerkvrijwilligers
‘Een netwerk, samen sterk!’
Door het informele netwerk rondom hulpvragers en mantelzorgers te versterken,
wil Humanitas een actieve bijdrage leveren
om enerzijds mensen uit hun isolement te
halen en anderzijds te voorkomen dat men
hierin terecht zal komen. Bij deze methodiek zijn vrijwilligers van Humanitas actief
als netwerkcoach. De vrijwillige netwerkcoaches ondersteunen mensen in het weer
opbouwen en versterken van hun informele
netwerk. Daarnaast vervult Humanitas een
rol in de verspreiding van de methodiek
netwerkontwikkeling zowel bij professionals
(waaronder Buurtwelzijn) als bij vrijwilligers.

Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

25 koppelingen

27
11 bestaand
16 nieuw
17 gestopt
peildatum
10 koppelingen

20 vrijwilligers

22
16 bestaand
6 nieuw
5 gestopt
peildatum
17 vrijwilligers

hulpvragen

31
12 bestaand
19 nieuw
3 nietgehonoreerd
peildatum
28 hulpvragen

Het blijft nodig om de methodiek bij ‘buurtwelzijn’ en ‘zorgen voor morgen’ partners
onder de aandacht te houden. Te meer omdat steeds meer burgers zelf hun informele
netwerk moet gaan inschakelen voor hulp.
We zien dit niet terug in een stijging van
de vraag naar ondersteuning hierbij d.m.v.
een netwerkvrijwilliger. Er zal meer nadruk
gelegd worden op de implementatie van
de methodiek binnen andere projecten van
Humanitas.

Computermaatjes
Bij deze activiteit kunnen mensen thuis
ondersteuning krijgen in het gebruik van
de computer. Daarbij zijn het overigens
niet alleen ouderen die van deze vorm van
ondersteuning gebruik kunnen maken.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

40 koppelingen

21
18 bestaand
29 nieuw
26 gestopt
peildatum
21 koppelingen

25 vrijwilligers

39
35 bestaand
4 nieuw
6 gestopt
peildatum
33 vrijwilligers

hulpvragen

80
44 bestaand
36 nieuw
23 nietgehonoreerd
peildatum
28 hulpvragen

* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Van de 6 nieuwe vrijwilligers zijn nog drie
vrijwilligers actief en gekoppeld. Twee
vrijwilligers zijn naar een ander project van
Humanitas gegaan en één heeft betaald
werk gevonden. Binnen het project zijn
twee vrijwillige coördinatoren actief. De
meeste hulpvragen zijn in de maanden
april en oktober binnen gekomen. In vergelijking met 2012 zijn de aantallen gehonoreerde aanvragen nagenoeg hetzelfde.
Van de aanvragen is 50% binnen gekomen
via de wijkwerkers, 25 % van de vragen is
gedaan door hulpvragers zelf en 25% via
externe organisaties (met name MEE).
De samenwerking met coöperatie WeHelpen heeft een vervolg gekregen. Er is een
bijeenkomst georganiseerd voor alle netwerkvrijwilligers over WeHelpen. Er wordt
gekeken welke functie een netwerkvrijwilliger kan hebben bij hulpvragers die hun
sociale netwerk in willen schakelen door
middel van een hulpwebsite zoals WeHelpen. Er is kennisgemaakt met projectcoördinator en Coen vd Steeg van WeHelpen
heeft vrijwilligers geïnformeerd hoe gebruik
te maken van de website.
Aandachtspunten
De WMO consulenten zijn geïnformeerd
over de methodiek netwerkvrijwilligers.

* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Er zijn dit jaar meer nieuwe meldingen
gekomen. Het aantal hulpvragers op de
wachtlijst is gedaald. Dit is een gevolg van
de inzet van een tweede vrijwillige coördinator. Zeker de helft van de hulpvragers
is ouder dan 65 jaar. Hieruit maken we
op dat deze mensen moeite hebben met
het ‘digitale tijdperk’. Door hulp te bieden wordt het voor deze mensen echter
gemakkelijker contact te onderhouden
met hun sociale netwerk. Er zijn ook een
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aantal hulpvragers die een lichamelijke of
geestelijke beperking heeft. Aansluitend
op de ondersteuning die Humanitas biedt
is er de mogelijkheid voor mensen om een
cursus te volgen bij de Stichting Senioren
Werkplaats Groningen. Deze hulp vindt op
locatie plaats, wat voor een aantal hulpvragers bijdraagt aan het doorbreken van
hun isolement. Hulpvragers en vrijwilligers
blijven langer aan elkaar gekoppeld dan
voorheen. Dat betekent voor de organisatie
dat er meer vrijwilligers nodig zijn om alle
hulpvragers te bedienen.

Resultaten

Kernterrein Omgaan met verlies
Het overlijden van een dierbare is een van
de meest ingrijpende gebeurtenissen in
een mensenleven. Ieder mens reageert op
zijn of haar eigen wijze op verlies en niet
iedereen kan dit verlies alleen verwerken.
Vrijwilligers van Humanitas, zetten zich in
om deze verliezen draaglijker te maken.

Doelstellingen

Het ondersteunen bij het proces
van afscheid nemen.
Het bieden van steun in een
rouwsituatie.

Verwerken en verder
Gasthuis Groningen
Het Gasthuis is een hospice waar mensen,
die zich de terminale levensfase bevinden,
in een bijna thuissituatie kunnen sterven.
Humanitas draagt daarbinnen zorg voor
de coördinatie en ondersteuning van het
vrijwilligerswerk. Het Gasthuis Groningen
is een 24-uursvoorziening waarbij dagelijks
12 tot 14 vrijwilligers actief zijn. Buurtzorg
Nederland draagt zorg voor de verzorging
’s nachts. De bekostiging vindt plaats via
het ministerie van VWS.

Werkplan

Gerealiseerd

bedbezetting
van 80%

gemiddelde
van 59% bij
45 opnames

100-140
vrijwilligers

149
118 bestaand
31 nieuw
30 gestopt
peildatum
118 vrijwilligers

hulpvragen

62 aanmeldingen
17 doorverwezenniet/ tot stand gekomen
45 nieuwe
opnames
* peildatum 31/12/2013

Ontwikkelingen
Kenmerken van de 45 opnames:
25 dames
(gemiddelde leeftijd 73 jaar; gemiddelde
ligduur 14 dagen)
28 heren
(gemiddelde leeftijd 65 jaar; gemiddelde
ligduur 11 dagen)
gemiddelde ligduur 12 dagen
(spreiding is 1 tot 63 dagen)
van de 54 opgenomen gasten kwamen
er 38 uit Groningen
sedert de start van het Gasthuis in 1999
zijn totaal 534 gasten opgenomen.
Voor vrijwilligers is er een aanbod van
scholing en deskundigheidsbevordering.
Daarnaast vinden er evaluatiebijeenkomsten plaats waar ruimte is voor intervisie
en uitwisselen van ervaringen. Daarnaast
wordt bij iedere bijeenkomst ook een thema
aan de orde gesteld zoals een workshop
complementaire zorg en sterfstijlen.
21 Vrijwilligers hebben deelgenomen aan
een speciale bijeenkomst ‘De rol van de
contactpersoon’. Overige activiteiten staan
in teken van herdenkingen en vieringen
zoals de opening van de aanbouw.
Er is een PR- groep actief binnen het Gasthuis die allerlei voorlichtings- en promotieactiviteiten onderneemt. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt van sociale media.
Zo zijn inmiddels 163 volgers op Twitter.
https://twitter.com/VTPZGroningen.
Daarnaast is meegedongen naar verschil-
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lende vrijwilligersprijzen waaronder de Provinciale vrijwilligersprijs waarbij een prijs
van €3000,- en een oorkonde is uitgereikt.
Aandachtspunt
In 2013 groeide het aantal vrijwilligers
enorm. Om iedere vrijwilliger een volwaardige plaats te geven is er een vrijwilligerstop en een wachtlijst ingesteld.

Vrijwillige Terminale Thuishulp
Samen met het Gasthuis Groningen biedt
de terminale Thuishulp respijtzorg door
vrijwilligers bij mensen die in de terminale
levensfase verkeren.
Mede door de regionalisering van deze
activiteit valt de VTT thans onder de activiteiten van het district Noord.

Steun bij Rouw
Bij activiteiten in het kader van Steun bij
Rouw bieden vrijwilligers steun aan mensen in een rouwsituatie. Deze steun wordt
zowel individueel als groepsgewijs gegeven bijvoorbeeld in een lotgenotengroep.
Resultaten
Werkplan

Gerealiseerd

15 koppelingen

19
12 bestaand
7 nieuw
9 gestopt
peildatum
10 koppelingen

2 lotgenotengroep

1 groep afgerond
6 deelnemers
1 groep jongeren
rouw 4 deelnemers

10 vrijwilligers

11
11 bestaand
0 nieuw
1 gestopt
peildatum
10 vrijwilligers

hulpvragen

34
21 bestaand
13 nieuw
16 nietgehonoreerd
peildatum
18 hulpvragen

Ontwikkelingen
Ook dit jaar zijn voorbereidingen getroffen
om weer te starten met een nieuwe groep
jongeren (19-25 jaar). Er komen weinig
aanmeldingen binnen voor deelname aan
een Lotgenotengroep voor ouderen. Vanwege de goede samenwerking en informatie-uitwisseling met andere rouwgroepen in
de regio, is het mogelijk om deze cliënten
mee te laten doen met een Lotgenotengroep uit de regio Haren e.o.
In toenemende mate worden aanmeldingen
ingebracht via maatschappelijk werk en
organisaties op het gebied van geestelijke
gezondheidszorg. Gezien de complexiteit
aan problemen is het niet altijd mogelijk om
deze aanmeldingen te honoreren. Tijdens
de ondersteuningsgesprekken blijken
cliënten vaak meer problemen te hebben
dan alleen rouwverwerking. Gezien de
kwaliteit en ervaring van de vrijwilligers is
het toch mogelijk deze cliënten ondersteuning te bieden. Naast persoonlijk contact
bestaat er ook de mogelijkheid om via
e-mail-contact ondersteund te worden bij
rouwverwerking.

Rechtmatigheid en
doelmatigheid inkomsten
De rechtmatigheid van de inkomsten van
de afdeling Groningen-stad is gelegen in
de respectievelijke beschikkingen van de
subsidiegevers. De doelmatigheid is gelegen in de organisatiestructuur. Humanitas
afdeling Groningen wordt ondersteund
door het District Noord. Deze ondersteuning wordt jaarlijks besproken en vastgesteld in een overleg van afdelingsbestuur
en district (inhoudelijk met een vertegenwoordiger van het districtsbestuur, zakelijk
met de districtsmanager). Uitgangspunt bij
de ondersteuning zijn de regels opgesteld
door het hoofdbestuur van de Vereniging
Humanitas (november 2003, ‘10 regels die
ten grondslag liggen aan de verhouding
tussen district en afdeling’).
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Bijlagen
Koppelingen
Tabel 1: Koppelingen Vrijwillige Thuishulp
Project 			
			

totaal
2012

peildatum
31/12/2012

gestopt
2013

355

205

171

-

Bezoekwerk Ouderen /
Chron. Zieken / Dement
Hulpdiensten

2701

gestart
2013

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

170

370

199

-

-

2761

-

Oppas- en logeermaatjes

97

45

41

55

100

59

Steun bij rouw

24

12

9

7

19

10

Maatjes

143

86

50

55

141

91

Thuisadministratie

559

364

403

214

578

175

Computermaatjes

47

18

26

29

47

21

Netwerkcoaches

24

11

17

16

27

10

BWZ

-

5

4

1

6

2

721

547

4049

567

Totaal

3950

746

Tabel 2: Koppelingen overige projecten
Project			

totaal
2012
					
				

Home-Start

niet-gehon./ nietgestart
totaal peildatum
tot stand gekomen/
2013
2013 31/12/2013
gestopt 2013
			
		

2

2

18

34

36

18

164

65

8

37

102

94

Coach2B

-

-

-

-

-

16

T’win

94

65

19

21

86

67

Taalcoaches en
Taalondersteuning

588

349

230

245

594

364

Maatschap. begeleiding
vluchtelingen

133

52

77

72

124

47

Totaal

981

533

352

409

942

606

Voorleesproject

28

peildatum
31/12/2012
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Vrijwilligers
Tabel 3: Totaal aantal vrijwilligers 2009-2013
2010		
2011			
			
peiljaarpeiljaardatum
basis
datum
basis		

2012			

2013			

peildatum

jaarbasis

peildatum

jaarbasis

VTHM

739

971

740

1092		

829

1170		

887		

1189

Multicultureel

281

356

319

448		

387

578

389		

561

Overige projecten
212
		
Totaal
1232

212

347

173		

308

173		

185		

236

1539

1406

1713		

1524

1921		

1461		

1986

Tabel 4: Vrijwilligers vrijwillige thuishulp
Project

totaal
2012

peildatum
31/12/2012

gestopt
2013

gestart
2013

actief
2013

peildatum
31/12/2013		

Steunpunt
Mantelzorg

48

38

13

1

39

26

MIP

20

13

3

3

16

13

319

215

74

88

303

229

Hulpdiensten

131

106

25

26

132

107 		

Oppas- en
logeermaatjes

126

60

55

81

141

86

		

Gasthuis

160

118

30

31

149

118

		

11

11

1

0

11

10

Maatjes

148

99

39

49

148

109

Thuisadministratie

131

107

45

72

179

134

Computermaatjes

40

35

6

4

39

33

Netwerkcoaches

23

16

5

6

22

17

BWZ

-

8

5

2

10

5

826

301

363

1189

887

Bezoekwerk
Ouderen/ Chronisch zieken/
Dementerenden

Steun bij rouw

Totaal

1157
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Tabel 5: Vrijwilligers Multicultureel
Project
totaal
peildatum
gestopt
gestart
totaal
		
2012
31/12/2012
2013
2013
2013
									
Maatsch. begel. vl.
105
67
33
39
106
Spreekuur

peildatum
31/12/2013
73

20

14

9

12

26

17

Taalcoaches en
Taalondersteuners

453

306

130

123

429

299

Totaal Multicultureel

578

387

172

174

561

389

Tabel 6: Vrijwilligers overige projecten
Project
totaal
peildatum
gestopt
		
2012
31/12/2012
2013
							
Home-Start
8
8
9
Voorleesvrijwilligers

totaal
2013

peildatum
31/12/2013			

18

26

17

128

51

5

26

77

72

T’win

98

56

36

28

84

48

Coach2B

-

-

-

-

-

14

Vriendschapskringen

34

29

9

3

32

23

Jonge Mantelzorgers

7

7

6

10

17

11

275

151

65

95

236

185

Totaal

30

gestart
2013
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Hulpvragen
Tabel 7: Spreekuur multicultureel 2013
Soort cliënt		
Asielzoekers			

2013
27

Nieuwkomer/oudkomer/derde

2241

Totaal			

2268

Soort vraag multicultureel 2013
Apotheek /arts/ tandarts/			
72
Bankzaken / Financieel			
89
BSN/GBA				
29
Energiebedrijf /Waterbedrijf		
268
GKB					
39
Huur-/Zorg-/Kindertoeslag/Digid		
159
DUO (IBG) / UAF			
26
IND					 286
DUO Inburgering			
42
Kinderbijslag / SVB			
Kwijtschelding / HEF			
217
MJD / Vluchtelingenwerk/ Inlia		
22
Onderwijs/cursus			
62
Rechtshulp Algemeen			
24
Schulden/betalingsachterstand		
187
SKA/Sport				
SoZaWe afd. Inburgering			
SoZaWe diversen			
214
Taalondersteuning			
Telefoon/Internet				 140
UWV/(vrijwilligers) Werk			
50
Verzekeringen				
45
Woningnet/Woningbouw ver.		
189
Ziektekostenverzekering			
264
Diversen				 581
Totaal					2945
aantal dagen				
min. / cliënt				
min. / vraag				
Clienten per dag (gemiddeld)		

232
30,50
24,20
9,78

Aantal Cliënten van het Spreekuur 2013 per week

SPREEKUUR		1995 T/M 2013										
JAAR			
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AANTAL CLIËNTEN
1737 1493 1189 1300 2300 2292 2628 1869 1549 1058 678 726 803 2694 2155 2124 2388 2221 2268
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Tabel 8: Registratie MIP 2013
				

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

totaal

1777

1911

1863

2032

7583

bezoekers aan de balie

468

309

163

142

1082

e-mail

308

354

343

420

1425

informatie aan potentiele
vrijwilligers

139

139

107

161

546

Informatie en verwijzing
naar hulpdiensten/STIPS
in de stad

36

43

29

35

143

256

222

345

205

1028

42

16

0

0

58

Overige acties (admnistratief)
98
78
			
totaal
2553
2574

72

73

321

2369

2594

10090

290

264

1026

telefonische contacten

kwartaal 1

Mantelzorg intern
Mantelzorg verwijzing extern

aantal aanvragen

Jaar			2009
aantal contacten		
10216
aantal hulpvragen
760

32

225

2010
2011
10960 11389
984
1045
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247

2012
11687
1010

2013
10090
1026

Tabel 9: Verdeling waarderingskaart 2013
nieuw
bestaand
			
Beijum

niet
geregistreerd

totaal

14

32

4

50

1

24

-

25

18

69

1

88

Hoornse Meer

3

20

-

23

Korrewegwijk

9

25

-

34

Lewenborg

14

73

2

89

Oosterhogebrug

-

7

-

7

Oosterpark

1

17

3

21

Paddepoel

11

39

-

50

Selwerd

5

10

1

16

Steunpunt Mantelzorg Humanitas

32

103

4

139

Stip Vensterschool

10

32

1

43

Vinkhuizen

15

79

-

94

8

46

-

54

35

3

66

totaal

799

Corpus den Hoorn
Hoogkerk

Wijert

Zorgloket HVD
28
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Tabel 10 : Geregistreerde mantelzorgers
2009

2010

2011

2012

2013

839

1338

1789

2151

2269

-

-

-

45

63

Totaal
839
1338
1789
				

2196

2332

Aantal geregistreerde mantelzorgers
Jonge mantelzorgers

Tabel 11: Hulpvragen Vrijwillige Thuishulp
Project 		
totaal
peildatum
			
2012
31/12/2012
						

Bezoekwerk Ouderen /
Chronisch Zieken/
Dementerenden

niet-gehon./
niet-tot stand gekomen/
gestopt 2013

nieuw
2013

totaal
2013

116

374

-

2434

-

			

peildatum
31/12 20113

398

258

59

2701

-

115

Oppas- en logeermaatjes

97

60

68

84

144

76

Steun bij rouw

27

21

16

13

34

18

Maatjes

157

101

37

103

204

167

Thuisadministratie

423

200

268

261

461

193

Computermaatjes

55

44

23

36

80

57

Netwerkcoaches

23

12

3

19

31

28

-

11

3

6

17

14

3881

707

592

638

3779

868

Hulpdiensten

BZW
Totaal

315

Tabel 12: Hulpvragen overige projecten
Project			
totaal
		
2012
				

Voorleesproject
T’win
Home-Start
Totaal

34

peildatum
31/12/2012
		

niet-gehon./
niet-tot stand gekomen/
gestopt 2013		

142

68

38

70

94

65

29

20

85		 56

-

6

5

36

42

37

236

139

72

126

265

193
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nieuw
2013

totaal
2013

138

peildatum		
31/12/2013		

100

Tabel 13: Rapportage mantelzorgactiviteiten per stadsdeel
Stadsdeel

activiteit

Noord West

Lotgenotenbijeenkomst

ontspanningactiviteit

Noord Oost

145

2		

71

ontspanningactiviteit

5		

145

Informatiebijeenkomst
training		

1		

32

13		

298

2		

13

ontspanningactiviteit

4		

38

Informatiebijeenkomst
training		

-		

-

14		

333

Informatiebijeenkomst
training		

-		

799

Nieuwsbrief		

3		

6900

Dag van de Mantelzorg

3		

737

ontspanningactiviteit

5		

96

Informatiebijeenkomst
training		

1		

20

Lotgenotenbijeenkomst

Lotgenotenbijeenkomst

ontspanningactiviteit

Informatiebijeenkomst
training		
Centrum

Centraal

Jonge Mantelzorgers

Aantal deelnemers

12		

Informatiebijeenkomst
training		
Zuid

Aantal activiteiten

Lotgenotenbijeenkomst

Lotgenotenbijeenkomst

ontspanningactiviteit

Lotgenotenbijeenkomst
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Wijktabellen
Tabel 14: Actieve en nieuwe ondersteuningscontacten
Mantelzorg per wijk
Gebied

actieve
gestopt
contacten
2013
peildatum		
31/12/2012

Vinkhuizen (+ de Held)
Paddepoel
(+ Oranjewijk)
Selwerd
Hoogkerk
Tot. stadsdeel NoordWest
De Wijert
Coendersborg
Helpman + Oosterpoort
Corpus den Hoorn
H.Meer (+Hw.b./Riv.b.
/Grunob./Laanh./Haren)
Tot. stadsdeel Zuid
Oosterparkwijk
De Hoogte/Korrw. /Ind.b
Beijum
Lewenborg
Oosterhoogebrug
Tot. stadsdeel NoordOost

Centrum
Buiten Groningen
Naasten van verslaafden
Tot. centrum + overige
Totaal

nieuwe
contacten
in 2013

totaal
actief
2013

peildatum			
31/12/2013

245

15

21

266

251

210
109
170
734
127
38
30
90

36
4
23
78
-

36
16
31
104
19
3
4
16

246
125
201
838
146
41
34
106

210
121
178
760
146
41
34
106

122
407
108
106
154
273
641

16
20
16
52
4
4

11
53
6
18
26
20
70

19
14
2
35

133
460
114
124
293
531

92
92

133
460
98
104
180
277
659

187
91
88
366

2141

134

262

2403

2269

159
110
90
359

Tabel 15: Aantal vrijwilligers Mantelzorgondersteuning per stadsdeel
Wijken Stadsdelen

totaal
Actief
2012

peildatum
31/12/2012

Stadsdeel
Noord West

5

6

5

-

5

1		

Noord Oost

6

3

2

-

3

1

35

31

6

1

32

26

Centrum

36
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gestopt
2013

nieuw
2013

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

Tabel 16: Aantal en soort mantelzorgcontacten per wijk
Wijken - stadsdelen

Bezoek
Huisbezoek
Telefonisch
spreekuur			

Vinkhuizen (+ de Held)

18

7

51

Paddepoel (+ Oranjewijk)

35

2

61

Selwerd

13

5

48

Hoogkerk

111

14

244

Tot. stadsdeel Noord West

177

28

404

18

12

45

Coendersborg

2

1

4

Helpman + Oosterpoort

1

-

-

Corpus den Hoorn

4

5

17

Hoornse Meer
(+Hw.b./Riv.b./Grunob.
/Laanh./Haren)

16

2

4

Tot. stadsdeel Zuid

41

20

70

Oosterparkwijk

2

4

30

De Hoogte/Korr.w/Ind.b

8

3

11

Beijum

25

7

47

Lewenborg
Oosterhoogebrug

25

8

61

Tot. stadsdeel Noord Oost

60

22

149

Centrum

23

14

136

301

84

623

De Wijert

Totaal wijken
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Tabel 17: Aantal (uitgevoerde) hulpvragen van de hulpdiensten
per wijk
Gebied

uitgevoerde
hulpvragen
hulpvragen in 2012
in 2013
		
Vinkhuizen
290
81

uitgevoerde
hulpvragen in 2013
369

Paddepoel /Selwerd

137

219

169

Hoogkerk

172

137

127

Tot. stadsdeel NoordWest

599

437

665

1535

1556

1544

Beijum

181

239

231

Lewenborg/
O’hoogebrug

327

247

239

2043

2042

2014

59

115

82

2701

2594

2761

Oosterpoort/centrum

Tot. Stadsdeel NoordOost
Tot. Stadsdeel Zuid
Totaal wijken

Tabel 18: Aantal hulpdienstvrijwilligers per wijk
Gebied

38

totaal
2012

peildatum
31/12/2012

gestopt
2013

gestart
2013

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

Vinkhuizen

22

19

2

1

20

18

Paddepoel / Selwerd

15

11

3

8

19

16

Hoogkerk

11

10

6

4

14

8

Totaal stadsdeel
Noordwest

48

40

11

13

53

42

Centrum/Oosterpoort

43

34

7

5

39

32

Beijum

12

14

4

5

19

15

Lewenborg/
O’hoogebrug

14

14

4

5

19		

15

Totaal stadsdeel
NoordOost

69

62

15

15

77		

62

Totaal Stadsdeel Zuid

12

10

5

5

15

10

Totaal wijken

129

112

31

33

145

114
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Tabel 19: Aantal koppelingen Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel
Stadsdeel

aantal
Koppelingen
2012

peildatum
31/12/2012

gestopt
2013

138

70

56

53

123		

Zuid

64

36

29

31

67		

38

Noord Oost

63

42

29

25

67		

38

265

148

114

109

257		

143

Noord West

Totaal

nieuw
2013

totaal
2013

peildatum
31/12/2013
67		

Tabel 20: Aantal vrijwilligers Vriendschappelijk Bezoekwerk per stadsdeel
Stadsdeel

totaal
vrijwilligers
2012

peildatum
31/12/2012

gestopt
2013

nieuw
2013

totaal
2013

100

73

22

28

101

Zuid

58

37

20

21

58

38

Noord Oost

72

37

14

22

59

45

230

147

56

71

218

162

Noord West

Totaal

peildatum
31/12/2013
79		

Tabel 21: Aantal hulpvragen Vriendschappelijk
Bezoekwerk per stadsdeel
Gebied			
			

Stadsdeel NoordWest

totaal aantal nieuwe
hulpvragen in 2013

84

aantal hulpvragen
per 31/12/2013

95

Stadsdeel Zuid

47

41

Stadsdeel NoordOost

50

52

181

188

Totaal wijken
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