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Missie Humanitas
Nederland

Humanitas is een Nederlandse vereniging
voor maatschappelijke dienstverlening
en samenlevingsopbouw. Al bijna 70 jaar
(in 2015) helpen Humanitas vrijwilligers
mensen die op eigen kracht iets aan hun
situatie willen veranderen.
Gratis
Humanitas is er voor iedereen die aan wil pakken. We gaan uit van de kracht van mensen.
Daarom bieden we tijdelijk, praktische hulp op
maat. Gratis.
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Besparend
Contact met een vrijwilliger werkt vaak preventief, waardoor de noodzaak van professionele
hulpverlening (met bijbehorende kosten)
minder wordt.
Persoonlijk
Humanitas werkt kleinschalig en persoonlijk.
De contacten van mens tot mens worden
lokaal georganiseerd. Wat ons bindt, is het
gevoel dat we iets voor elkaar willen betekenen en een zinvolle bijdrage willen leveren
aan de samenleving.

Voorwoord

Voor u ligt het verslag van de activiteiten van
Humanitas Groningen Stad, 2014. U zult lezen dat
2100 vrijwilligers zich inzetten voor de Groninger
samenleving. Zij zijn actief in zo’n 30 projecten en
activiteiten.
Bij Humanitas Groningen Stad werken vrijwilligers en
beroepskrachten nauw met elkaar samen, ongeacht
levensovertuiging, opleiding, cultuur of sociaal economische achtergrond. Voor sommige vrijwilligers zijn persoonlijke ervaringen de drijfveer om vrijwilliger te worden, voor
anderen zijn dat bijvoorbeeld gemeenschapszin, saamhorigheid en verantwoordelijkheid. Allen doen dat vanuit
eigen kracht, en een ieder zet zich in voor de medemens
met zijn of haar unieke geschiedenis, ervaring een
kwaliteiten.
2014 was een turbulent jaar. Vanaf het begin betekende
de doorvoering van een generieke bezuiniging van 10%
op het gemeentelijk budget een merkbare verhoging van
de werkdruk in de organisatie. De toenemende hulpvragen
vanuit de samenleving moeten het doen met de ondersteuning van minder beroepskrachten. Daarnaast worden meer
hulpvragen van bewoners verwezen door andere organisaties, die als gevolg van bezuinigingen en veranderingen
in de zorg, hun eigen dienstverlening niet op peil kunnen
houden. Meer organisaties doen een beroep op Humanitas
om de dienstverlening voor de eigen doelgroep te kunnen
blijven garanderen.
Het was ook het jaar waarin als gevolg van rijksbeleid
zorgtaken naar de gemeente werden Gedecentraliseerd,
vaak met bijbehorende budgetkorting. De participatiesamenleving verlegt de focus naar de eigen kracht van
mensen en hun persoonlijk netwerk in de samenleving
om in eerste instantie problemen op te lossen.
Deze veranderingen krijgen vorm in de vernieuwing van
sociale domein in de gemeente Groningen. Meer wijkgericht werken, dicht bij mensen, met oplossingen op maat.
De informele zorg en ondersteuning door vrijwillige inzet
wordt een belangrijk aandachtspunt. Zelfs de discussie
over ‘verplicht’ vrijwilligerswerk wordt gevoerd. De beleidswijzingen kenmerken zich vooral door een instrumentele
benadering.
Dit alles vraagt om en heldere standpuntbepaling van
Humanitas. Wat doen we wel en wat niet in de vernieuwing

van het sociale domein in Groningen. Humanitas kiest voor
een functionele benadering en gaat uit van de kracht van
mensen. Op basis van deze visie heeft de gemeente
Groningen Humanitas gevraagd een bijdrage te leveren
aan de kanteling binnen het wijkgericht werken in de voorbereiding en uitvoering van het proefproject Hoogkerk.
Gelijktijdig levert Humanitas een actieve bijdrage aan de
herpositionering van Buurtwelzijn in het nieuwe wijkgericht
werken met de samenwerkingspartners MJD en WerkPro.
Aan het eind van het jaar 2014 kreeg Humanitas van de
gemeente extra budget voor de versterking van de mantelzorgondersteuning en de vrijwillige thuishulp binnen de
wijkaanpak. Dit betekent een uitbreiding van beroepskrachten in 2015, maar ook een aanpassing van de werkorganisatie van Humanitas, waardoor deze intern meer aansluit
op het wijkgericht werken.
Humanitas neemt zelf ook nieuwe initiatieven. Ze signaleert maatschappelijke vragen en initieert activiteiten om
zaken anders of beter te doen. Voorbeelden hiervan zijn
het project ‘De Opstap’ (een voorziening voor respijtzorg),
LEFO- Langdurige Eenvoudige Financiële Ondersteuning
(Thuisadministratie) en Jeugdsupport (Maatjesproject
voor jongeren in de hulpverlening).
De herkenbaarheid van Humanitas in de stad Groningen
is van belang. Mensen moeten Humanitas tegenkomen
en tegemoet treden. Daarom hebben we in 2014 extra aandacht gegeven aan public relations en relatiebeheer met
bedrijven en organisaties in de marktsector. Ook hebben
we de interne organisatie aangescherpt ten behoeve van
het werven van fondsen, andere externe financiering en
sponsoring.
Humanitas Groningen Stad is een vrijwilligersorganisatie
met blijvend een open houding naar nieuwe ontwikkelingen
en maatschappelijke vragen. Ze is flexibel, speelt in op
actuele ontwikkelingen, maar borgt tegelijkertijd degelijkheid en kwaliteit. Dank zij onze beroepskrachten en al die
honderden vrijwilligers kunnen we onze ondersteuning aan
mensen in de samenleving blijven bieden onder het motto
“Informeel wat kan, beroepsmatig wat moet.”
Kees Akkerman
Voorzitter Humanitas
afdeling Groningen stad
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Organisatie afdeling Groningen
De afdeling Groningen stad is, ook landelijk
gezien, een grote Humanitasafdeling. De
talrijke activiteiten hier worden dagelijks
uitgevoerd door honderden vrijwilligers.
Op de peildatum van 31 december 2014
waren er 1468 vrijwilligers actief (een jaar
eerder 1450). Gedurende het hele jaar
waren er in 2100 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 flexibel 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 2012 professioneel ondersteund door zo’n 22 coördinatoren vrijwilligerswerk (8 fte).
PR en werving
De toenemende vraag naar ondersteuning
én het grote aantal vrijwilligers dat daar-
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voor nodig is, betekent voor de organisatie
dat er een continu en uitgekiend PR- en
wervingsbeleid wordt gevoerd.
Tweewekelijks 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 drie
keer per jaar uit. Mantelzorgondersteuning
en Taalondersteuning verzorgen regelmatig Nieuwsbrieven. Er wordt steeds
meer gebruik gemaakt van sociale media.
Het beheer van de website is geïntensiveerd ten einde deze up-to-date te houden.
Bij al deze activiteiten zijn vrijwilligers
betrokken.
Relatiebeheer en sponsoring
Steeds meer bedrijven willen hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving tot uitdrukking
brengen. Soms door eigen werknemers
in de gelegenheid te stellen ‘in de tijd van
de baas’ vrijwilligerswerk te doen of door
activiteiten met goederen of financieel te
ondersteunen. Er zijn contacten met de
RABO-bank, Qbuzz ( het project Thuisadministratie), FC Groningen (Jeugd) en
Menzis. De Jonge Mantelzorgers (JMZ)
hebben een benefietbijeenkomst voorbereid om in 2015 uit te voeren. Ook wordt
actief deelgenomen aan de beursvloer
georganiseerd door PMOG/De Uitdaging,
waar maatschappelijke organisaties en
bedrijven elkaar ontmoeten.
Humaninitas wil op deze manier ook geworteld zijn in de samenleving en heeft in

2014 en voor het komende jaar extra geïnvesteerd in relatiebeheer en sponsoring.
Ondersteuningsaanbod
Ondersteuning van vrijwilligers vindt op
diverse manieren plaats. Zowel beroepskrachten als vrijwillige coördinatoren
hebben hierin een taak. Vrijwillige coördinatoren werken nieuwe vrijwilligers in en
ondersteunen hen in de praktijk. Beroepskrachten verzorgen introductiebijeenkomsten, vervolgcursussen en themabijeenkomsten.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van
de Humanitas Academie, 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.
Uitwisseling van ervaringen en expertise
vindt individueel (met vrijwillige coördinator
of beroepskracht) en groepsgewijs plaats.
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.

Verslag van de activiteiten van
Humanitas Groningen Stad
Leeswijzer.
We hebben het verslag van de activiteiten

van Humanitas Afdeling Stad in een ander
jasje gestoken. Het verslag van elke activiteit is overzichtelijk gebundeld op één pagina (factsheet), tellend en vertellend. Deze
compacte weergave geeft snel inzicht in:
•
de naam van het project
•
een korte omschrijving van het
project
•
het budget voor het project in
2014
•
de realisatie in vergelijking met de
verwachtingen uit het werkplan
2014
•
een diagram van de realisatie wat
betreft aantal vrijwilligers, aantal
deelnemers en aantal koppelingen
in vergelijking met het werkplan
2014 en de realisatie 2013
•
een omschrijving van de trends,
de succes- en faalfactoren.
We hebben voor deze presentatie gekozen
om de leeswaardigheid te vergroten, waardoor u gemakkelijker inzicht krijgt in de
resultaten van 2014. Natuurlijk vindt u nog
steeds de meer gedetailleerde weergave
in de bijlagen. De jaarrekening 2014 wordt
separaat bijgevoegd.
Samenvatting.
Dit jaarverslag van Humanitas geeft een
duidelijk beeld van de ontwikkelingen in de
uitvoering van het werkplan 2014. Naast
het gebruikelijke tellende deel (aantallen)
besteden we nadrukkelijk meer aandacht
aan de ontwikkelingen en trends binnen de
dienstverlening, wat de resultaten zijn, wat
dit oplevert voor de hulpvragers en waar
knelpunten ontstaan.
Thema: Opgroeien en opvoeden/Jeugd
Bij activiteiten en projecten inzake het
thema Opgroeien en opvoeden/Jeugd stijgt
de vraag naar informele ondersteuning als
gevolg van wegvallende dienstverlening
bij andere organisaties. Ook zien we een
toename van complexiteit in de hulpvragen,
vragen en problemen op meerdere leefgebieden. Opvallend is ook dat gezinnen met
oudere kinderen in beeld komen, met name
in het project Home Start. Deze ontwikkeling vraagt een intensivering in de werving
en ondersteuning van vrijwilligers.
In de projecten gericht op de jeugd en gezin zijn veel studenten actief als vrijwilliger.
Zij richten zich voornamelijk op kortdurende ondersteuning en enkelvoudige hulpvragen. De trend echter vraagt meer en
meer vrijwillige ondersteuning, die
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stabiliteit en continuïteit in het gezin biedt
en toegerust is op meervoudige complexe
hulpvragen.

die al een Humanitas-traject hebben
doorlopen, zich melden als vrijwilliger
om nieuwkomers te ondersteunen.

De transities in de Jeugdzorg hebben
binnen Humanitas geleid tot nieuwe
initiatieven onder andere in het project
Jeugdsupport, een maatjesproject voor
jongeren in de hulpverlening. Het is een
goed voorbeeld van de steeds nauwere
samenwerking tussen de formele zorg van
beroepskrachten en de informele ondersteuning door vrijwilligers. Aanvullend op
elkaar versterken ze het netwerk rond de
jongere.

Bij taalcoaching zien we toenemende
interesse van studentenvrijwilligers.

Bij het project Jonge Mantelzorgers (JMZ)
zien we ook een toename van jonge vrijwilligers onder het motto ‘jongeren helpen
elkaar’.
Punt van aandacht is het signaal dat vanuit
het Voorleesproject steeds vaker het verzoek komt naar huiswerkbegeleiding voor
basisschoolleerlingen.
In 2014 hebben we, als onderdeel van de
kanteling naar wijkgericht werken, initiatieven genomen die op termijn moeten leiden
tot een meer samenhangend aanbod in de
wijk.
Thema: Maatschappelijke begeleiding.
Veel mensen hebben om uiteenlopende
redenen nauwelijks een sociaal netwerk
om op terug te vallen. Steun en begeleiding
van vrijwilligers is voor velen nodig om de
regie op de eigen leefsituatie terug te pakken. Meestal is kortdurende ondersteuning
voldoende. Echter bij het project ‘Thuisadministratie’ signaleerden onze vrijwilligers dat kortdurende ondersteuning in
sommige gevallen niet voldoende is en dat
stoppen een snelle terugval zou betekenen. Deze vrijwilligers hebben de aanpak
‘Langdurige eenvoudige financiële ondersteuning’(LEFO) ontwikkeld en onderdeel
gemaakt van de dienstverlening van het
project ‘Thuisadministratie’.
De vraag naar trajectbegeleiding van
vluchtelingen neemt toe. Er melden zich
meer mensen en gezinnen die op weg
geholpen moeten worden om een eigen
plek te vinden in de Groninger samenleving. De druk op de vrijwilligers neemt
toe. Verheugend is dat vluchtelingen,
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Thema: Mantelzorgondersteuning en
vrijwillige thuishulp
Het karakter van de ondersteuning verandert als gevolg van het feit dat mensen
minder structuur in hun dagbesteding hebben en een toename van de complexiteit
van de hulpvragen. Mensen met een stoornis en/of een psychiatrische achtergrond
neemt toe in de doelgroep. Dit vraagt om
meer ondersteuning in de vaak complexe
persoonlijke situatie van hulpvragers. Deze
ontwikkeling stelt hogere eisen aan vrijwilligers wat betreft competenties en expertise.
Dit stelt hogere eisen aan de werving en
training van vrijwilligers en hun ondersteuning. Ook hier zal de samenwerking tussen
de informele ondersteuning en de formele
hulpverlening versterkt moeten worden.
In de mantelzorgondersteuning zien we
toename van overbelaste mantelzorgers.
Er is meer aangepaste ondersteuning
nodig, maatwerk in de persoonlijke leefsituatie van hulpvragers. Weinig mantelzorgers hebben een netwerk. Netwerkversterking rond mantelzorgers is hierdoor
een steeds belangrijker onderdeel in de
ondersteuning. Vroegsignalering in samenwerking met beroepskrachten (in de wijk)
blijft een belangrijk aandachtspunt in het
delen van zorg.
Bij de Vrijwillige Hulpdienst zien we groei in
het aantal hulpvragen. Vooral het (samen)
boodschappen doen is een grote vraag.
Een punt van zorg is dat steeds meer
ouderen vragen naar hulp van de voedselbank.
Bij het Bezoekwerk zien we dat het steeds
moeilijker wordt om de hulpvrager te
koppelen aan een vrijwilliger. Met name
ouderen hebben meer specifieke problemen. Veel hulpvragen hebben te maken
met situaties van beginnende dementie.
De verzwaring van de problematiek sluit
niet meer aan bij de wensen van vrijwilligers.

Thema: Rouw en Verlies.
Het aantal opnames in de Hospice stijgt.
Het voorziet duidelijk in een behoefte.
De Hospice heeft in 2014 haar 15-jarig
bestaan gevierd. Alom is er in de samenleving waardering voor deze voorziening. Dat
zien we ook in het grote aantal vrijwilligers
dat zich hiervoor wil inzetten.
Algemene trends.
Dit jaarverslag bevestigt weer dat
Humanitas midden in de samenleving
staat. Nooit antwoordt Humanitas met ‘nee’
op een hulpvraag. Als binnen de eigen
organisatie geen oplossing te vinden is,
wordt samen met de hulpvrager gekeken
naar een adequate doorverwijzing
Als rode draad dit jaar zien we een toename in het aantal hulpvragen, mede ook als
gevolg van wegvallende dienstverlening bij
andere organisaties. Daarnaast neemt de
complexiteit in de hulpvragen steeds meer
toe. Deze ontwikkeling vraagt meer van
onze vrijwilligers. Koppelingen tussen hulpvrager en vrijwilliger zijn soms moeilijker
te maken en vragen een grotere mate van
zorgvuldigheid. Ook de trend in de behoefte aan langduriger ondersteuning en meer
continuïteit als waarborg voor stabiliteit in
de leefsituatie van de hulpvrager is hierin
opvallend. Deze ontwikkeling is tegengesteld aan de algemene verandering in
het vrijwilligerswerk, waarin begrippen als
meer kortdurend en flexibel centraal staan.
Dit alles stelt hogere eisen aan de werving
van vrijwilligers, hun training en aan de
coaching en ondersteuning van vrijwilligers
door onze beroepskrachten. Het is prachtig dat vrijwilligers zelf het initiatief nemen
voor nieuwe werkwijzen om antwoord te
geven op deze maatschappelijke vragen.
Grote winst is zeker ook nog te behalen in
het delen van zorg en ondersteuning door
vrijwilligers in de informele ondersteuning
en de beroepskrachten in de formele zorg.
Er ligt een kans voor de samenwerking
op wijkniveau (WIJ-teams) om hieraan de
komende jaren een effectieve bijdrage te
leveren.

Humanitas in 2015,
‘70 jaar voor elkaar’
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Opvoeden

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Home-Start

Omschrijving project: Humanitas biedt met het project Home-Start
(opvoedings)ondersteuning, vriendschappelijk contact en
praktische hulp aan gezinnen met jonge kinderen. Ieder gezin kent
wel eens een periode waarin het wat minder makkelijk gaat.
Verschillende factoren kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld ziekte,
moeilijkheden met een van de kinderen, eenzaamheid, problemen
in de relatie of met geld. Als het even niet lukt om zelf de
problemen het hoofd te bieden is hulp welkom. Home-Start kan
dan van grote betekenis zijn. Wekelijks brengt een ervaren
opvoeder het gezin een bezoek om precies die ondersteuning te
bieden die het gezin nodig heeft; iemand die echt luistert of een
handje helpt bij het aanpakken van de problemen

2014
Budget project:

€ 63.750,-

Werkplan
Koppelingen

Realisatie
62

Vrijwilligers

20

49

Deelnemers

20

74

Trend
Bij ruim 50 % van de gezinnen staat een ouder alleen voor de zorg van de kinderen. In 2014 hebben 4 alleenstaande
vaders Home-Start weten te vinden. Ongeveer 75 % van de ouders is allochtoon. Bij meer dan de helft van de gezinnen
worden er problemen ervaren op 4 of meer leefgebieden. Nog meer gezinnen hebben ook ondersteuning van 1 of
meerdere professionals (geïndiceerde zorg). In overleg met de ouders stemt Home-Start de steun/hulpverlening goed
op elkaar af.
In 2014 is bij 28 gezinnen de ondersteuning van Home-Start afgerond. Ruim 75% is zeer tevreden over de
ondersteuning die ze hebben ervaren van de vrijwilliger.
Er zijn 4 ondersteuningsvragen gehonoreerd aan gezinnen waarvan het jongste kind ouders is dan 7 jaar. Vrijwilligers
van Home-Start kunnen goed aansluiten op deze vragen. De verwachting is dat er een toename komt van steunvragen
bij gezinnen met oudere kinderen. Momenteel wordt dit onderzocht in samenwerking met medewerkers van de Wijteams.
De 49 vrijwilligers, waaronder 1 man, hebben zich met betrokkenheid en compassie ingezet voor Home-Startgezinnen.
Home-Start is in de hele stad Groningen actief. Uit Leeuwenborg is nog geen vraag binnen gekomen. Waarschijnlijk
komt dit door onbekendheid met Homestart bij de professionals. Gericht informeren van het CJG/ het Wij-team in
deze wijk kan hier wellicht verandering in brengen.
Er komen vragen van onder andere NOVO of we gezinnen kunnen ondersteunen waarvan de ouder verstandelijk
beperkt is. NOVO kan dit niet meer bieden. Telkens wordt zorgvuldig afgewogen of Home-Start een passend aanbod
is voor deze doelgroep. De ondersteuning aan deze ouders heeft veelal geen tijdelijk karakter, wat wel een van de
uitgangspunten van Home-Start is.
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Kindervakantieweken

2014
Budget project:

Omschrijving project:
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 vrijwilligers.

Aantal vrijwilligers

€ 6.500,-

Werkplan
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Realisatie
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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 kinderen. Er zijn 3 vakantie weken in Bakkeveen. Voor de stad Groningen zijn
er 28 kinderen meegegaan. In 2013 waren dit er 25. In totaal zijn er 49 vrijwilligers meegegaan voor alle 3 de weken.
De hele week zijn er allerlei activiteiten te doen. De vrijwilligers bedenken van te voren een thema. Veel van de
activiteiten staan in het teken van dit thema. Het belangrijkste doel is kinderen een leuke, onbezorgde, week te geven.
Even weg uit de soms drukkende thuissituatie.

Jaarverslag 2014 Humanitas Afdeling Groningen
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Speelgoedactie

2014
Budget project:

Omschrijving project:
Deze actie is bedoeld voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de
ouders/verzorgers in een financieel moeilijke situatie zitten. Op
deze wijze kunnen ook deze kinderen Sinterklaas vieren.

€ 600,-

Werkplan

Vrijwilligers
Deelnemers

Aantal vrijwilligers

Realisatie
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Trend
De speelgoedactie is voor kinderen uit de stad Groningen die bekend zijn bij Humanitas. In 2013 werden de cadeautjes
op een Sinterklaasfeest bij Humanitas uitgereikt. In 2014 is er voor gekozen dat de vrijwilligers van de projecten van
Humanitas de cadeautjes bij de ouders thuis hebben bezorgd. De projecten die hebben meegedaan met de
speelgoedactie zijn: Homestart, Voorleesvrijwilligers en Thuisadministratie. Vrijwilligers vonden het waardevol om de
kinderen van het gezin dat zij bezoeken een cadeautje te kunnen bezorgen. Een klein team van vrijwilligers heeft zich
beziggehouden met het logistieke deel, zoals inkoop en inpakken. In 2014 hebben 11 kinderen meer meegedaan dan
in 2013. In Groningen stijgt het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Daardoor dreigt uitsluiting van deelname
aan diverse maatschappelijke activiteiten. De speelgoedactie draagt bij dat ook deze kinderen Sinterklaas kunnen
vieren.
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Oppasmaatjes, logeermaatjes

2014
Budget project:

Omschrijving project:
Oppasmaatjes is gericht op gezinnen met een kind met een
beperking. Ook vindt ondersteuning plaats in overbelaste gezinnen
en vaak gaat het om een combinatie van beide.
Bij Oppasmaatjes komen vrijwilligers thuis bij gezinnen. Bij het
Logeerproject gaat het kind naar een vrijwilliger om niet alleen de
ouder(s) maar het hele gezin ruimte te geven.

€ 59.513,-

Werkplan
Koppelingen
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Vrijwilligers
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Aantal vrijwilligers

Realisatie

119

113

Aantal deelnemers

Realisatie 2013
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Realisatie 2014
Werkplan 2014
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Trends
Er dienen zich steeds meer complexe, meervoudige gezinsproblemen aan. Dat vraagt meer aandacht voor goede
begeleiding en scholing van vrijwilligers. Ook bij de werving van nieuwe vrijwilligers moet de complexe problematiek
nadrukkelijk aan de orde komen en moet gekeken worden of de nieuwelingen dit soort situaties aankunnen.
Succesfactoren
Om efficiënt en effectief op hulpvragen van/voor alle kinderen/jongeren te kunnen inspelen is een meer integrale
aanpak noodzakelijk en wenselijk, zowel intern als extern met bijbehorende financiering.
Projectoverstijgende hulpvragen vergen ook een projectoverstijgende aanpak door een deel van de VC’ers.
Faalfactoren
Onduidelijke verwachtingen bij aanvragers. Soms zijn er aanvragen waarbij het om puur oppas gaat. De naam
Oppasmaatjes is wellicht niet de juiste term voor de inhoud van het project. Dit kan ook een reden zijn dat er relatief
weinig mannen reageren op dit vrijwilligerswerk.
Er reageren ook relatief vaak jongeren op vacatures voor oppasmaatjes. Zij zijn vaak beperkt inzetbaar qua tijd
vanwege afronding studie, vinden (andere) baan, verhuizing etc. Belangrijk om het komende jaar in te zetten:
vrijwilligers (en dat met name vrijwillige coördinatoren) die wat ouder zijn en die we wat langer aan de projecten
kunnen binden. Zorgen voor gemêleerde groep vrijwilligers.
Overig
In 2014 zijn veel langjarige koppelingen afgerond, zodat vrijwilligers opnieuw gekoppeld konden worden. Daarnaast
gaat een deel van bestaande koppelingen verder zonder Humanitas-ondersteuning.
Vrijwilligers vervullen regelmatig een functie van rolmodel voor ouders.
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Voorlezen

2014
Budget project: € 19.225,--

Omschrijving project:
Wanneer ouders het moeilijk vinden om zelf voor te lezen bijvoorbeeld omdat hun Nederlands nog niet zo goed is - kunnen ze
een beroep doen op een voorleesvrijwilliger. De
voorleesvrijwilligers zijn er voor kinderen van 2 tot en met 7 jaar.
Door samen een boek te lezen, te praten over het boek of
taalspelletjes te doen, wordt de woordenschat van het kind
vergroot, de uitspraak verbeterd en krijgt het kind plezier in het
lezen. Daarnaast stimuleert de vrijwilliger de ouders om zelf hun
kind te gaan voorlezen, de Nederlandse taal binnen het gezin een
grotere rol te geven en actief te zijn buitenshuis, bijvoorbeeld via
bibliotheekbezoek.

Aantal vrijwilligers

Werkplan
Koppelingen
Vrijwilligers

Realisatie
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Trends
De deelnemers aan het voorleesproject zitten verspreid over heel Groningen-stad. Er zijn vooral veel aanvragen vanuit
de Korrewegwijk en de Hoogte, de Wijert, Selwerd en Paddepoel en Vinkhuizen. Er komen weinig aanvragen vanuit
Beijum en Lewenborg, terwijl dat gezien de bevolkingssamenstelling van die wijken wel voor de hand zou liggen. In
2015 wordt meer ingezet op wervingsactiviteiten in deze wijken. Er zijn regelmatig hulpvragen voor begrijpend lezen,
voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Ook komen er regelmatig vragen binnen voor huiswerkbegeleiding. Het initiatief om
een groep op te starten voor begrijpend lezen is al eerder genomen en wordt in 2015 voortgezet.
Succesfactoren
Veel ouders melden hun kind(eren) aan na een tip van school of van andere ouders. Ook via het CJG en via
logopedisten komen ouders op het spoor van het voorleesproject.
Faalfactoren
Binnen het voorleesproject zijn veel studenten actief, die zich meestal niet voor langere tijd aan het project willen
binden. Dit vergroot de doorstroom en zorgt voor een wat lossere verbinding met het project. Aan de andere kant zijn
er ook veel wat oudere vrijwilligers, die soms een lange periode bij een gezin blijven voorlezen, omdat ze doorschuiven
naar de jongere kinderen binnen het gezin. Deze ervaren vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen de
themabijeenkomsten voor voorleesvrijwilligers, omdat zij anderen van hun kennis en ervaring kunnen laten profiteren.
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Coach2Be

Omschrijving project:
Er zijn jongeren die het om verschillende redenen een steuntje in
de rug kunnen gebruiken. Het kan gaan om kinderen die het thuis
of op school moeilijk hebben (gehad) en daardoor juist wel wat
afleiding en positieve aandacht kunnen gebruiken. Of het kan zijn
dat een jongere weinig wordt aangeboden buiten zijn eigen
omgeving en hierdoor over een kleine leefwereld beschikt. Coach2B
stimuleert coaches en mentoren uit het bedrijfsleven om voor deze
jongeren een steuntje in de rug te zijn.

2014
Budget project: € 1000,-

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

5

21

Vrijwilligers:

5

19

Trend
Er wordt bij de keuze van activiteiten steeds meer gekeken naar activiteiten die aansluiten bij de interesses van de
jongeren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat een jongere later wil worden. Dit zijn vaak de activiteiten die de
meeste impact op de jongeren hebben.
Succesfactoren
De Rabobank zet zich voor de 8ste keer in voor Coach2B. Het wordt voor de Rabobank wel steeds moeilijker om tijd en
ruimte hier voor te vinden. Desondanks willen zij zich in blijven zetten voor Coach2B.
Er is een goed samenwerkingsverband opgericht tussen Humanitas, de Rabobank en de Simon van Hasseltschool.
Faalfactoren
Een goede communicatie tussen mentor en coach is nodig om het verloop en het contact met de jongere in stand te
houden. Wanneer een mentor hier onvoldoende tijd voor beschikbaar heeft, heeft dit een negatief effect op het
contact tussen jongeren en coach. In het verleden is dit 1 keer gebeurd.
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Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: T’win

2014

Omschrijving project: T’win is een maatjesproject voor kinderen
van 6 tot 18 jaar, die opgroeien in moeilijke (vaak financiële)
omstandigheden. Vrijwilliger en kind ondernemen met z’n tweeën
wekelijks activiteiten buitenshuis. Sporten, de stad in, film kijken,
koken, knutselen, een schoolopdracht maken, fietsen, een
evenement bezoeken….. Het kan van alles zijn, als het
deelnemende kind z’n energie maar kwijt kan. Kinderen krijgen op
deze manier kansen om hun horizon te verbreden. Ze doen nieuwe
ervaringen op, breken even uit de sleur van alledag, ontdekken wat
Groningen te bieden heeft . En ze kunnen genieten van de
exclusieve aandacht van een geïnteresseerde volwassene, die
tevens als rolmodel fungeert.

Aantal vrijwilligers

Budget project: € 40.000,-

Werkplan Realisatie
Koppelingen
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Trends
Er is een grote variatie in hulpvragen die richting T’win komen. In toenemende mate worden de grenzen van
vrijwilligerswerk opgezocht: de professionele hulpverlening kan minder ondersteuning bieden vanwege de transities in
de Jeugdzorg, waardoor sneller aan vrijwillige hulp wordt gedacht als mogelijk alternatief. Dit wordt kritisch gevolgd,
met de uitgangspunten van Humanitas als leidraad: vrijwilligers bieden hulpvragers een tijdelijk steuntje in de rug, op
basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
Succesfactoren
De T’win contacten worden door zowel kinderen als vrijwilligers als positief en leerzaam ervaren. De kers op de taart
zijn de extra activiteiten die een aantal keren per jaar voor alle koppels gezamenlijk worden georganiseerd, zoals een
bezoek aan een wedstrijd van FC Groningen. “Het bezoek aan de lokale FC was een feest voor de kinderen. Mijn maatje
glunderde helemaal! Absoluut een hele waardevolle en leuke ervaring. Toen ik tijdens de wedstrijd zei dat we nog patatjes gingen
halen, vertelde mijn maatje dat hij ook wel honger had omdat hij die dag alleen nog maar yoghurt had gegeten. In dit licht bezien is
het niet moeilijk voor te stellen dat het op het gebied van uitjes als deze helemaal slecht gesteld is voor de kids.” De

beschikbaarheid van bijvoorbeeld sportkaarten en een speciale T’win tas met spelletjes en knutselmateriaal maken het
werk prettiger voor de vrijwilligers.
Faalfactoren
Door het jaar heen zijn er sterke schommelingen in het aantal hulpvragen en beschikbare vrijwilligers. Waar mogelijk
worden andere projecten van Humanitas ingeschakeld om dit op te lossen. Regelmatig wordt verwezen naar andere
projecten om in hulpvragen van overige gezinsleden te voorzien.
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Opgroeien

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Jonge Mantelzorgers (JMZ)

Omschrijving project
Het project Jonge Mantelzorgers (JMZ) van Humanitas ondersteunt
kinderen en jongeren die zorgen voor een gezinslid dat ziek is, een
beperking of een verslaving heeft. Deze kinderen en jongeren
hebben vaak taken én zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Het
zorgen voor een ander kan een dankbare taak zijn, maar het kan
ook problemen veroorzaken in de ontwikkeling van het kind
(fysieke en emotionele belasting, rolomkering, overschrijding van
grenzen en loyaliteitsproblemen). Vrijwilligers van project JMZ
bieden jonge mantelzorgers emotionele en praktische
ondersteuning in de vorm van ontspanningsactiviteiten,
maatjescontact en lotgenotencontact.

2014
Budget project: € 25.400,- eigen financiering Humanitas

17.400,-

Realisatie

Vrijwilligers

34

Deelnemers

87

Trends
Jonge mantelzorg wordt meer bekend door aandacht van de overheid en in de media. Dit maakt dat hulpvragers en
partners uit het netwerk in Groningen ons gemakkelijker weten te vinden.
Er is steeds meer contact met jongeren via Whatsapp en Facebook.
Succesfactoren
Door de activiteit Walibi zijn veel nieuwe jonge mantelzorgers geworven.
Door het werken in teams is er veel samenwerking tussen vrijwilligers, wat maakt dat vrijwilligers zich meer binden aan
het project en met vernieuwende ideeën komen. ‘Oude’ stagiaires willen bij het project betrokken blijven en worden
vrijwilliger.
De relatief jonge vrijwilligers vinden goede aansluiting bij de jonge mantelzorgers.
De groep jonge mantelzorgers krijgt steeds meer aandacht en erkenning. Dit uit zich bijvoorbeeld in de ontvangen
subsidie en fondsen voor ondersteuning door vrijwilligers.
Door een incidentele subsidie van de gemeente Groningen in november 2014 is er continuïteit de ondersteuning door
vrijwilligers gewaarborgd voor 2015. Fondsen dragen bij aan de uitvoering van ontspanningsactiviteiten.
Faalfactoren
Jet vinden van jonge mantelzorgers blijft een uitdaging. Toch blijft het aantal hulpvragen van jonge mantelzorgers
minder dan verwacht.
Contact met scholen en overige netwerken blijft moeizaam. Wel wordt de aandacht door vrijwilligers voor jonge
mantelzorgers steeds bekender.
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Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Jeugdsupport/ Jongeren coachen jongeren

2014

Omschrijving project:
Project jeugdsupport is een nieuw maatjesproject voor jongeren die
in de hulpverlening zitten of hebben gezeten. Het zijn jongeren die
vaak een lange hulpverleningsgeschiedenis hebben en in aanraking
met jeugdzorg zijn gekomen vanwege uiteenlopende problemen.
Niet elke jongere beschikt over een eigen steunend netwerk bij wie
zij terecht kunnen voor emotionele ondersteuning of praktische
hulp. Deze jongeren wil Jeugdsupport ondersteunen door het
aanbieden van een maatje. Iemand bij wie ze terecht kunnen voor
vriendschappelijk contact maar ook praktische vragen. Het doel van
het project is om de zelfredzaamheid van de jongeren te vergroten
en sociaal isolement te doorbreken, dan wel te voorkomen.

Budget project: € 18.214,Werkplan Realisatie
Koppelingen

0

19

Vrijwilligers

0

33

Deelnemers

0

29

Het project Jeugdsupport is een nieuw project, dat in september 2014 in Groningen van start is gegaan. Omdat
Jeugdsupport veel overlap heeft met het project ‘jongeren coachen jongeren’ zijn beide projecten samengevoegd.
Trends
De complexiteit van de hulpvragen nemen toe. Het is niet altijd helder of een hulpvraag passend is bij het project is of
juist passend is voor de hulpverlening. De meeste nieuwe hulpvragen komen merendeels vanuit de hulpverlening
omdat deze genoodzaakt is om het contact af te bouwen en graag nog ondersteuning zien voor een hulpvrager.
Er is een toename van hulpvragers. Voornamelijk jongeren die op zichzelf wonen en hierbij ondersteuning kunnen
gebruiken.
Succesfactoren
Steeds meer organisaties raken bekend met de vrijwillige ondersteuning vanuit Jeugdsupport. Niet alleen op
managementniveau, maar ook op operationeel niveau (groepsleiding/gedragswetenschappers/ambulant begeleiders).
Meer aandacht voor informele ondersteuning voor jeugd door Humanitas binnen de sociale/ Wij-teams leidt tot meer
hulpvragen. De training voor vrijwilligers Jeugdsupport leidt tot meer betrokkenheid. Vrijwilligers voelen zich zo beter
voorbereid wanneer zij als maatje aan de slag gaan. Daarnaast leidt de training tot nieuwe input voor verbeterpunten
van de aanpak door Jeugdsupport.
Faalfactoren
Onduidelijke verwachtingen bij de aanvragers van een maatje. De hulpvragen zijn soms te zwaar voor een maatje. Dit
zijn terugkerende situaties. Hoewel er een toename is van het aantal aanvragers, gebeurt het soms dat maatjes een
tijd moeten wachten voordat zij gekoppeld kunnen worden. Dit zorgt soms voor teleurstelling bij vrijwilligers of voor
gewijzigde situaties waarin de vrijwilligers toch niet meer beschikbaar zijn. Bij sommige organisaties is er soms
weerstand voor het inzetten van vrijwilligers. Er wordt getwijfeld aan de kwaliteit en/of vaardigheden van vrijwilligers.
Dit gebeurt vooral bij organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor minderjarigen, waarbij de argumentatie is dat ze
gebonden zijn aan regels en verantwoordelijkheden voor minderjarigen.
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Thuisadministratie

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Thuisadministratie/Langdurige Eenvoudige
Financiële Ondersteuning (LEFO)

2014
Budget project: € 65.000,-

Omschrijving project
Wanneer er van alles tegenzit, kunnen mensen de grip verliezen
op de organisatie van hun financiën of andere administratie. En
als eenmaal de klad erin zit, kan het snel bergafwaarts gaan.
Brieven blijven ongeopend, schulden stapelen zich op, het
overzicht is ver te zoeken. Wanneer dan ook nog schuldsanering
via de GKB aan de orde is moet er veel geregeld worden.
Humanitas helpt mensen de zaken weer op een rijtje te zetten.
We kunnen tijdelijk ondersteunen bij het op orde brengen en
houden van de (financiële) administratie.

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

250

435

Vrijwilligers

120

207

Deelnemers

511

Trends
Complexere hulpvragen en professionele organisaties zijn arbeidsintensieve trajecten en niet-kerntaken aan het
afstoten en zoeken naar vrijwilligers die deze taken kunnen overnemen.
Succesfactoren
Aandacht, tijd en financiële kennis dienen als voorbeeld voor praktische zaken zoals het benaderen van instanties,
opzetten van een administratie.
Faalfactoren
De hulpvrager is niet in staat om gedrag te veranderen dat noodzakelijk is om hem of haar te kunnen helpen. Hierdoor
zullen we als Humanitas vrijwilliger moeten afhaken.
Overig
Vrijwilligers haken eerder af omdat beroepskrachten de vrijwilligers dwingen mee te werken in werkprocessen van die
organisaties zodat de relatie tussen vrijwilliger en organisatie, door de vrijwilliger, als een werkrelatie wordt ervaren. Het
gebrek aan flexibiliteit bij organisaties maakt dan dat vrijwilligers afhaken.
“Blij dat je er bent, ik heb weer een ingewikkelde brief gekregen van de gemeente. Ik snap er niets van, al die ambtelijk
taal waarom kunnen ze nou niet in gewoon Nederlands schrijven of mijn aanvraag wel of niet goedgekeurd is”.
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Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Maatjesproject Van Mesdag

Omschrijving project
Patiënten van de TBS kliniek Van Mesdag die op onbegeleid verlof
mogen kunnen een maatje aanvragen bij Humanitas. Het gaat om
echte ‘doe activiteiten’. Samen de stad verkennen, winkelen,
fietsen, ontbijten bij de HEMA enz. enz. Doel is de stap terug naar
de maatschappij wat makkelijker te maken.

2014
Budget project: € 7.500,-

Werkplan Realisatie
Koppelingen

15

15

Vrijwilligers

15

14

Deelnemers

18

Trends
Het gaat bij de Van Mesdagkliniek om in totaal 15 koppelingen door het jaar. De laatste jaren zijn de cijfers erg
constant. Over het algemeen verlopen de koppelingen goed. De deelnemers vinden het vaak fijn om een maatje te
hebben, omdat het maatje een normaal contact is met de buitenwereld. Geen hulpverlener, geen medebewoner, maar
gewoon iemand van buiten de poort.
Zo belde een deelnemer die naar Zuidlaren was overgeplaatst op met de vraag of hij weer een maatje kon hebben. Hij
had in de afgelopen jaren twee maatjes gehad. Dit was zo goed verlopen dat hij nu ook weer heel graag een maatje
van Humanitas wilde hebben.
Succesfactor
De samenwerking met de Van Mesdagkliniek verloopt voorspoedig. Dit draagt natuurlijk bij tot het succes. Evenals de
goed gekwalificeerde vrijwilligers.
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Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Maatjesproject

Omschrijving project Het Maatjesproject is bedoeld voor mensen
met een psychiatrische achtergrond en/of lichte verstandelijke
beperking die zelfstandig wonen of onder een vorm van begeleid of
beschermd wonen vallen. Veel mensen uit deze doelgroep lopen
gevaar om in een sociaal isolement te raken. Om dit te voorkomen
of doorbreken wordt een vrijwilliger (maatje) ingezet die met de
deelnemer activiteiten gaat ondernemen.
Uit het Maatjesproject is het Studiemaatjesproject voortgekomen.
Om te voorkomen dat studenten met psychische problemen (weer)
afhaken, is het mogelijk om samen te studeren met een
studiemaatje die, indien nodig, ook kan helpen met plannen en
organiseren.

2014
Budget project:

€ 84.884,-

Werkplan Realisatie
Koppelingen 120

147

Vrijwilligers

169

Deelnemers

120

200

Trends
Met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg verandert het karakter van een deel van de aanmeldingen. Hulpverleners
zullen bijvoorbeeld bij verlies aan dagbesteding of hulpverlening eerder voorstellen om een maatje in te schakelen.
Ook kan er meer van de vrijwilliger worden gevraagd in een dergelijke situatie. Er is bijvoorbeeld een maatje benaderd
door de hulpverlener met de vraag of zij kan helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk als dagbesteding voor de
deelnemer. De hulpverlener maakte zich namelijk ernstig zorgen. Zij was ervan overtuigd dat deze man in isolement zou
raken. Hij zou zelf geen initiatief nemen en was ook niet assertief genoeg om stappen te ondernemen. Vandaar haar
vraag aan de vrijwilligster.
Succesfactor
Het vinden van goede vrijwilligers met begrip en hart voor de doelgroep die voor langere tijd willen worden
ingeschakeld is belangrijk voor een succesvol project.
Faalfactor
Dit is belangrijk aandachtspunt. Er is een tekort aan met name wat oudere vrijwilligers. Dit tekort is begrijpelijk want
veel hulpvragers zijn ook niet zo makkelijk in de omgang. Een goed maatje heeft veel geduld en doorzettingsvermogen
nodig. Voor het Maatjesproject wordt regelmatig gebruik gemaakt van de advertentie ‘Alvast Bedankt’ in De
Gezinsbode. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van www.wehelpen.nl
Bij de Studiemaatjes waren in totaliteit 18 koppelingen. Er wordt onderzocht waarom er zo weinig aanmeldingen zijn.
Mogelijk is het beter om voor deze jonge doelgroep andere meer digitale middelen te gebruiken.
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Naam Project: Vriendschapskringen

Omschrijving project:
Het opbouwen en onderhouden van sociale contacten en het
vinden van een zinvolle tijdsbesteding is niet voor iedereen even
gemakkelijk. Er zijn vriendschapskringen om vereenzaming bij
speciale doelgroepen te voorkomen. Er is behoefte aan activiteiten
buiten de traditionele instituten of een thuissituatie.
Er zijn Vriendschapskringen voor verschillende doelgroepen:
Twee Vriendschapskringen voor een mensen met een lichte
verstandelijke beperking voor 18 jaar en ouder.
Een Vriendschapskring voor (jong-) volwassenen met autisme of
aanverwante stoornis (ADHD/PDD-NOS/Asperger).
Een vriendschapskring voor mensen met ADHD de brainstormsoos.

2014
Budget € 4.500,-

Werkplan

Realisatie

Vrijwilligers:

23

32

Deelnemers:

120

124

Trends
Als gevolg van bezuinigingen hebben met mensen met een handicap steeds minder te besteden. Daardoor wordt
gezocht naar activiteiten die weinig kosten.
Succesfactoren
Het combineren van wat oudere vrijwilligers, die veel ervaring hebben, met jonge vrijwilligers die beiden ‘een hart’
hebben voor de doelgroep.
Faalfactoren
Het vinden van geschikte vrijwilligers met veel geduld en die zich voor langere tijd willen binden. Mensen met een
handicap hebben vaak tijd nodig om aan nieuwe mensen te wennen en hen te vertrouwen.
De Vriendschapskring organiseert structurele en incidentele activiteiten.
Bijvoorbeeld: De Vriendschapskring beperking heeft een wandelclub die stukjes van het Pieterpad loopt in Groningen en
Drenthe.
Overig
Er wordt gekeken hoe de Vriendschapskring betrokken kan worden bij wijkactiviteiten. Zo is er vorig jaar is meegedaan
met de Prokkel en het wijkfeest in Beijum.
Als gevolg van het groot aantal aanmeldingen is voor de vriendschapsring autisme een wachtlijst.
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Naam Project: Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

Omschrijving project
Humanitas biedt maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen
die van uit een AZC in Groningen komen wonen. Dit gebeurt via
individuele begeleiding met behulp van vrijwillige
vluchtelingencoaches en dagelijkse spreekuren. De individuele
coaching duurt 3 à 6 maanden, daarna kunnen vluchtelingen
gebruik blijven maken van de spreekuren.

2014
Budget project: € 110.000,-

Koppelingen
Vrijwilligers
Deelnemers
Spreekuurcontacten

Werkplan

Realisatie

110
55

136
193
133
2152

2250

Trends
Het aantal nieuwe cliënten is vooral in het tweede helft van 2014 sterk toegenomen en de trend zet door in 2015. Het
gevolg daarvan is dat in het werkplan 2014 vastgelegde aantal met 30 trajecten verhoogd werd. Uiteindelijk werden
het er nog 23 meer (totaal 133).
Succesfactoren
Beschikbaarheid van voldoende, getrainde vrijwilligers en tolken met tijd om de vluchtelingen te coachen. Daarnaast is
beschikbaarheid van beroepsmatige ondersteuning noodzakelijk voor met name intensieve begeleiding en het
bewaken van het proces. Een aantal vluchtelingen (zelf nog maar net nieuw in Groningen) heeft aangeboden om ons
te helpen met het ondersteunen van nieuwe cliënten. We hebben hun aanbod geaccepteerd en er uitgebreid gebruik
van gemaakt. Voor ons heeft hun inzet een grote waarde. De ervaring die zij hiermee opdoen is belangrijk voor hun
integratie en geeft hen het gevoel iets terug te kunnen doen.
Faalfactoren
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder, de bureaucratie groter, en er wordt meer een beroep gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid. Het is echter niet mogelijk een vluchteling te laten participeren binnen een kort
tijdsbestek van enkele maanden.
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Aanleveren data voor het jaarverslag 2014 Humanitas Groningen stad
Naam Project: Taalondersteuning

2014
Budget project: € 49.500,-

Omschrijving project:
Binnen het project zijn diverse activiteiten voor mensen die de
Nederlandse taal onvoldoende beheersen en geholpen willen
worden. Voor mensen die een opleiding volgen (bijv. een
inburgeringscursus) zijn individuele taalcoaches beschikbaar.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten, zoals TaalCafé Humanitas,
conversatiegroepen of een TaalCafé in de wijk Selwerd beschikbaar
voor mensen die op een andere manier met taal bezig willen zijn.

Aantal vrijwilligers

510

Aantal deelnemers

500

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

350

462

Vrijwilligers

300

510

Deelnemers

500

Realisatie 2013
Realisatie 2014
Werkplan 2014

Aantal koppelingen

462
0

100

200

300

400

500

600

Trends
Er bieden zich steeds meer studenten aan als taalcoach. Waarschijnlijk omdat je het werk zelf kunt indelen en met 2
uur per week al iemand kunt helpen.
Er is een toename van hulpvragen van cliënten die hier 1 of 2 jaar studeren of in Nederland hun promotieonderzoek
doen.
In de conversatiegroepen valt op dat er veel hoogopgeleiden zijn die nauwelijks tot geen Nederlands spreken.
Succesfactoren
Tijd en aandacht en interesse van vrijwilligers voor de deelnemers
Voor de conservatiegroepen geldt dat er ambitieuze groepen zijn waarin de deelnemers elkaar stimuleren en in de
groepen met laaggeletterden en laagopgeleiden waar deelnemers trouw blijven komen en langzaam maar toch iets
leren van de Nederlandse Taal.
Faalfactoren
Slechte match tussen vrijwilliger en cliënt. Het klikt niet.
Verwachtingen van de cliënt zijn te hoog.
Zie het taalcoach project niet als een tijdelijke ondersteuning om de Nederlandse taal te oefenen maar verwacht dat
vrijwilliger hem/haar op alle gebieden (spreken, schrijven, luisteren, lezen, grammatica, Nederlandse cultuur) kan
doceren.
Als cliënt een MBO of HBO opleiding volgt en hulp vraagt bij het schrijven van verslagen wordt er soms van de
vrijwilliger verwacht dat ze vakinhoudelijke kennis hebben.
Soms moet de student deadlines halen en verwacht van taalcoach extra ondersteuning, zoals 2 x i.p.v. 1 x per week.
Op een flap-over staat een huis getekend en we zijn bezig om dingen in de keuken te benoemen: hoe heet nu toch
dat blad waarop je de afwas doet en werkt in de keuken? Er klinken enkele voorzichtige klanken: aaa….” (Een
situatie uit het TaalCafé Selwerd).
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Naam Project: Stedelijke coördinatie mantelzorgondersteuning

Omschrijving project
De coördinatie van de mantelzorgondersteuning richt zich op het
vroegtijdig bereiken van mantelzorgers en een goed en
samenhangend ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers. De
coördinatie richt zich op verschillende niveaus:
-

-

Laagdrempelige mantelzorgondersteuning in de wijken
Steunpunt mantelzorg als expertisecentrum in de stad
Werkplaats Mantelzorg: een stedelijk platform waar het
ondersteuningsaanbod op elkaar wordt afgestemd en, daar
waar nodig, gezamenlijke acties worden ondernomen
Ondersteuning Cluster Mantelzorg van het WMO-Platform

2014
Budget project:

€ 58.950,=

Beoogd resultaten
Uitbreiding mantelzorgondersteuning en
behoud/uitbreiding van vormen van
respijtzorg
Vormgeven van een ondersteuningsaanbod
mantelzorg in samenwerking met Cluster
Mantelzorg en Werkplaats Mantelzorg

Trends
De huishoudelijke verzorging en gedeelten van de dagbesteding en individuele ondersteuning zijn met ingang van 2015
overgeheveld van de AWBZ naar de WMO. De voorbereidingen hieromtrent hebben gedeeltelijk in 2014 plaats
gevonden. De consequenties van veranderd beleid zijn niet alleen voor mensen met een beperking of ziekte (meer
zelfredzaamheid), maar zeker ook voor hun mantelzorgers (zwaardere belasting). Het Steunpunt Mantelzorg zal
samen met het Cluster Mantelzorg van het WMO-Platform, Cluster Mantelzorg en de Werkplaats Mantelzorg signalen
blijven inventariseren.
Een op-maat-aangepaste ondersteuning voor mantelzorgers wordt van steeds groter belang.
Niet alleen Humanitas maar zeker ook het Cluster Mantelzorg van het WMO-Platform en de Werkplaats Mantelzorg
hebben de nieuwe wethouder en de nieuwe raad kunnen overtuigen van het feit dat er extra aandacht voor de
mantelzorgers moet komen. Het gemeente bestuur heeft besloten dat in alle wijken de mantelzorgondersteuning en
informele zorg moet worden versterkt vanuit de sociale teams. Humanitas zal in 2015 uitwerking geven aan deze
opdracht.
Meer inzicht krijgen in vormen respijtzorg (wat hebben mantelzorgers nodig) en de communicatie met de doelgroep
hierover is een belangrijk aandachtspunt. Zoeken naar nieuwe initiatieven voor respijt, zoals ‘De Opstap’ (een huis voor
herstel en respijt), een idee ontwikkeld door een groep vrijwilligers. Aandacht, erkenning en waardering voor de
positie van mantelzorgers blijft een aandachtspunt.
Minder professionele zorg en meer gebruik maken van eigen netwerk heeft consequenties voor mantelzorgers. De
ondersteuning aan mantelzorgers zal zich meer moeten richten op ‘het delen van zorg’. De netwerkvrijwilliger van ‘Een
netwerk, samen sterk’ en WeHelpen zijn instrumenten die werken.
De allochtone mantelzorgers blijft een groep die extra aandacht vraagt. Inmiddels hebben een 6 migranten-vrouwen
een certificaat mantelzorgondersteuning gehaald.
Succesfactoren
Extra werkkracht in de wijken ten behoeve van mantelzorgondersteuning en samenwerking sociale wij-teams.
Extra middelen voor waardering en bereiken van mantelzorgers.
Bewonersinitiatieven ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe vormen van respijt, zoals ‘De Opstap’, huis voor
herstel en respijt.
Faalfactoren
Toename complexe hulpvragen.
Onduidelijkheid over wet en regelgeving (WMO) en de daaruit voortvloeiende onzekerheid voor mantelzorgers.
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Naam Project: Steunpunt Mantelzorg, centrum en centraal

Omschrijving project
Het Steunpunt Mantelzorg kent een aantal functies. Het is een
expertisecentrum op het gebied van mantelzorgondersteuning voor
individuen en organisaties. Het biedt ondersteuning aan
mantelzorgers in de binnenstad, en aan mantelzorgers die buiten
de stad wonen en die de zorg voor iemand in de stad hebben
Daarnaast wordt vanuit het Steunpunt stedelijk activiteiten en
ondersteuning aangeboden, waaronder de Nieuwsbrief
Mantelzorg, Amwhat, Dag van de Mantelzorg, Mantelzorgkaart,
Assertiviteitstraining, Mindfulness, lotgenotencontacten,
Wintercafés, Zomerlunches, Zorgvrijwilligers, Grip en Glans voor exmantelzorgers, kortdurende respijtzorg voor zowel volwassenen als
kinderen.

2014
Budget project: € 139.894,-

Realisatie
Mantelzorgers

309

Mantelzorgcontacten

600

Trends Het aantal vragen voor kortdurende respijtzorg voor kinderen in de thuissituatie lijkt iets toe te nemen. De
term ‘mantelzorg’ dringt ook door bij ouders van kinderen met beperkingen. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan
lotgenotenbijeenkomsten (vanwege ontspanning en stressreductie), waardoor met regelmaat extra bijeenkomsten
georganiseerd moeten worden. Er komen voortdurend signalen van armoede en financiële problemen bij
mantelzorgers bij het steunpunt binnen. Dat blijft aandachtpunt in 2015.
Succesfactoren Vaste plek, vaste tijden, vaste gezichten van zowel vrijwilligers als beroepkrachten.
Door een breed aanbod kunnen mantelzorgers zich steeds beter op maat laten ondersteunen. De Dag van de
Mantelzorg was een groot succes mede dankzij de inzet van andere organisaties bij de werving van mantelzorgers.
Bijna 700 mensen konden gebruik maken van het aanbod. Helaas was er te weinig plaats (550) bij de centrale activiteit.
Mindfulness, assertiviteitstraining en de cursus ‘De kracht in je zelf’ zijn veelal volgeboekt en zetten mantelzorger
meer in de eigen kracht
Er wordt met regelmaat gebruik gemaakt van Kortdurende Respijtzorg. De gebruikers zijn zeer geholpen en tevreden
over deze vorm van hulpverlening.
De Nieuwsbrief, die door vrijwilligers gemaakt wordt, wordt goed gelezen (zo blijkt uit onderzoek).
Een activiteitengroep van vrijwilligers organiseert zeer succesvol de Wintercafé’s en zomerlunches. De belangstelling is
groot, waardoor meestal dubbele bijeenkomsten georganiseerd worden.
De Mantelzorgkaart heeft ook het afgelopen jaar 833 mantelzorgers bereikt, waarbij 183 nieuwe mantelzorgers.
Grip en Glans voor ex-mantelzorgers is door 8 deelnemers gevolgd, maar bleek niet het juiste instrument te zijn. Men
wordt nu verwezen naar de bestaande Grip en Glans cursus.
Faalfactoren Van de 8 deelnemers aan de Amwhat-training zijn 2 deelnemers die iets gaan ondernemen om
mantelzorgers te ondersteunen in de stad. De aanpak om migranten-mantelzorgers te bereiken en te ondersteunen
blijft de komende jaren punt van zorg en aandacht.
Overig Er worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, bestaande activiteiten bijgeschaafd en/of signalen opgepakt. Van dit
laatste is ‘De Opstap, huis voor herstel en respijt’ een duidelijk voorbeeld. Ook blijkt de behoefte aan lotgenoten
bijeenkomsten te groeien; zowel wijkgericht op basis van vragen, stadsdeelgericht als centraal.
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Naam Project: Bezoekwerk Ouderen & Chronisch Zieken,
Levensboek, Computermaatjes en Vrijwilligers en Dementie

2014

Omschrijving project:

Budget project: € 147.846,- (inclusief
vrijwilligers en dementie)

Vrijwilligers bezoeken ouderen, chronisch zieken, dementerenden
en mensen die hulp vragen bij het maken van een levensboek of bij
het gebruiken van hun computer.

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

364

283

Vrijwilligers

339

359

Deelnemers

609

Trends

De toename van het aantal vrijwilligers loopt achter bij de toename van het aantal hulpvragers. Hierdoor groeit de
wachtlijst. Wat opvalt, is het groot aantal mutaties bij vrijwilligers. Sommige vrijwilligers komen binnen een jaar tot
conclusie dat het vrijwilligerswerk niet aan hun verwachtingen voldoet. Dit alles legt druk op de kwaliteit van de
dienstverlening en de organisatie. Hierdoor zijn niet alle geplande thema-activiteiten en wervingsactiviteiten
uitgevoerd. Dit heeft effect heeft op het aantrekken en behouden van vrijwilligers.
Met de uitbreiding van ondersteuningsuren in 2015 zal het accent liggen op het ‘vinden en binden’ van vrijwilligers.
Bovendien worden meer vrijwilligers met specifieke belangstelling en kwaliteiten aangetrokken. Dit omdat de
aanmeldingen voor bezoekwerk steeds vaker via verwijzers loopt voor hulpvragers die door ziekte, gedrag of
omstandigheden, specifieke aandacht nodig hebben. In 2014 is het aantal hulpvragen voor bezoekwerk duidelijk
toegenomen en redelijkerwijs kunnen we verwachten dat deze trend doorzet in 2015.
Succesfactoren

Intensivering van samenwerking met partners in de wijk. Aanwezigheid en bereikbaarheid van wijkwerkers in de wijk
en samenwerking met beroepskracht uit de sociale teams. Een proactieve communicatie over het aanbod van
dienstverlening Humanitas leidt tot meer hulpvragen en vrijwilligers. Medewerkers en vrijwilligers maken actief
gebruik van - en promoten ‘Wehelpen’.
Faalfactoren

In 2014 is in stadsdeel Zuid de bezetting van vrijwillige coördinatoren niet constant geweest, ziekte en coördinatoren
vertrokken. Hierdoor is werk blijven liggen en is de wachtlijst gegroeid.
Overig

Onze ervaring is dat structureel bezoek van een vrijwilliger een welkome vorm van mantelzorgondersteuning/
ontlasten kan zijn. Werving van vrijwilligers die in het bijzonder iets willen betekenen voor mantelzorgers vraagt de
aandacht. Het thema dementie binnen bezoekwerk vraagt steeds meer specifieke aandacht en samenwerking met
andere organisaties.
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Naam Project: Hulpdienst Noordwest: Vinkhuizen, Paddepoel,
Selwerd, Hoogkerk

2014

Omschrijving project:

Budget project: zie mzo ondersteuning en
informele zorg

Vrijwilligers van de hulpdienst ondersteunen hulpvragers met
praktische dienstverlening zoals bijvoorbeeld boodschappen doen
of samen naar het ziekenhuis. Humanitas richt zich in de wijken op
een samenhangende inzet van diensten en activiteiten, waaronder
participatie in de wijknetwerken, de ontwikkeling en ondersteuning
van een vrijwillige hulpdienst, mantelzorgondersteuning en de
verbinding met andere bestaande vrijwillige thuishulpactiviteiten.
In de wijken wordt specifiek samengewerkt met de MJD in het
kader van Buurtwelzijn.

Werkplan

Realisatie

Vrijwilligers:

30

55

Hulpvragen:

475

937

Humanitas werkt in de wijken specifiek samen met MJD in het
kader van Buurtwelzijn.

De ontwikkeling en ondersteuning van een vrijwillige hulpdienst in
Vinkhuizen

Trends
Tuinaanvragen kunnen moeilijk gerealiseerd worden, verwijzingen naar Klusbus, Werkpro en dergelijke. Dit is echter
geen gratis hulp.
Grote klussen gaan naar HIP = gratis.
Succesfactoren
Gratis hulp dicht bij huis.
Faalfactoren
Tijdrovende klussen nemen toe. De overbelasting van vrijwilligers is een aandachtspunt.
Op sommige vrijwilligers (een klein gedeelte) wordt met name een beroep gedaan omdat die makkelijk beschikbaar
zijn.
Sommige hulpvragers kunnen zelfs gratis hulp niet betalen, omdat materiaal en vervoerskosten wél betaald moeten
worden.
De groep vrijwilligers is kwetsbaar (qua leeftijd en gezondheid).
Overig
Er is geen inzicht in Stip-registratie waardoor er geen zicht is op afgewezen en/of grote klussen.
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Naam Project: Hulpdienst Noordoost: Oude Wijken, Centrum,
Lewenborg, Oosterhoogebrug, Beijum

Omschrijving project
Bij de hulpdienst werken vrijwilligers die het leuk vinden om
concrete, praktische klussen te doen. Technische klusjes,
tuinklussen, begeleiding naar het ziekenhuis en heel veel
boodschappen (ook naar de Voedselbank). Humanitas richt zich in
de wijken op een samenhangende inzet van diensten en
activiteiten, waaronder participatie in de wijknetwerken, de
ontwikkeling en ondersteuning van een vrijwillige hulpdienst,
mantelzorgondersteuning en de verbinding met andere bestaande
vrijwillige thuishulpactiviteiten. Humanitas werkt in de wijken
specifiek samen met MJD in het kader van Buurtwelzijn.

2014
Budget project: zie mzo ondersteuning en
informele zorg
Werkplan Realisatie
Vrijwilligers

62

72

Hulpvragers

770

2306

Trends
De Hulpdienst NO geeft aan dat er meer hulpvragen uit de Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hoogte, Indische Buurt,
de Oranjewijk en het Centrum komen. Het aantal klussen stijgt. Dit komt vnl. doordat er meer vraag naar
boodschappen is. De vraag naar technische klussen en tuinklussen neemt af.
Succesfactor
Boodschappen doen is vaak een structurele klus. Vrijwilligers hebben dan ook vaak een band met de hulpvrager en dat
wordt erg op prijs gesteld.
Faalfactor
De Hulpdienst NO heeft 4 vrijwillige coördinatoren die de klussen onder de vrijwilligers verdelen. Zij moeten goed op
de grenzen letten, want de vrijwilligers van de Hulpdienst worden nog wel eens overvraagd door hulpvragers zelf, maar
ook door de hulpverlening.
Zo helpen Hulpdienstvrijwilligers niet met het uitmesten van 4 garageboxen die tot de nok vol staan met spullen die een
man in de loop der jaren heeft verzameld. Een vraag die van de hulpverlening kwam.
Wel werd een man die terminaal is geholpen. Iedere week tot aan zijn dood bracht een Hulpdienst vrijwilliger zijn
voedselpakket van de Voedselbank.
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Eenzaamheid hulpdienst per stadsdeel

Jaarverslag Humanitas Groningen Zuid
Naam Project: Hulpdienst Groningen Zuid: Corpus den Hoorn,
Hoornse Meer, De Wijert, Laanhuizen, Grunobuurt , Hereweg,
Oosterpoort, Helpman, Coendersborg.
Omschrijving project
Vrijwilligers van de hulpdienst ondersteunen hulpvragers met
praktische dienstverlening zoals bijvoorbeeld boodschappen doen
of samen naar het Ziekenhuis.
Humanitas richt zich in de wijken op een samenhangende inzet van
diensten en activiteiten, waaronder participatie in de
wijknetwerken, de ontwikkeling en ondersteuning van een
vrijwillige hulpdienst, mantelzorgondersteuning en de verbinding
met andere bestaande vrijwillige thuishulpactiviteiten.
In de wijken specifiek samengewerkt met de MJD in het kader van
Buurtwelzijn.

2014
Budget project: zie mzo ondersteuning en
informele zorg
Werkplan

Realisatie

Vrijwilligers

10

28

Hulpvragen:

75

516

Trends
De aanvragen zijn verzesvoudigd het afgelopen jaar. Dit heeft te maken gehad met de structurele inzet die geleverd
wordt ten behoeve van het boodschappen halen op weekbasis. Er zijn steeds meer ouderen in de wijk die hier beroep
op doen in verband met het wegvallen van partners, langer thuis wonen en of mantelzorg. Ook mantelzorgers zelf
raken meer bekend met de hulpdienst en worden hierdoor ontlast.
Voorbeeld:
Mw (75 jaar) heeft haar zoon in huis genomen wegens omstandigheden in de privésfeer, ze wordt hierdoor erg gekort in haar
toeslagen en heeft het financieel niet makkelijk, het lukt haar niet meer om de wekelijkse boodschappen zelf op te halen vanwege
de zware mantelzorg die zij levert en de zware tassen die ze moet dragen. Hiervoor heeft zij de hulpdienst, thuisadministratie en
mantelzorgondersteuning ingeschakeld via de wijkwerker van Humanitas .

Meer structurele (boodschappen)aanvragen doordat mensen langer thuis wonen en zodoende meer zijn aangewezen
op hulp uit de buurt. Meer voedselbank aanvragen. Het grootste deel van de vragen komt van de kant van ouderen.
Goede verwijzing door derden. Overbelasting van de mantelzorger neemt toe en daardoor ook de vragen bij de
hulpdienst.
Succesfactoren
Een goed contact met het Stip.
Vrijwilligers worden geworven speciaal voor boodschappen.
Fysieke aanwezigheid van de projectcoördinator tijdens de openingstijden van het Stip.
Bekendheid bij welzijnsorganisaties in de wijk.
Mantelzorgers maken meer gebruik van de hulpdienst om zo de zorg langer vol te kunnen houden.
Faalfactoren
Vrijwilligers willen vaak niet langer dan een half jaar structureel iets doen, maar houden van afwisseling
Moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden op korte termijn voor structurele klussen.
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Eenzaamheid mantelzorg per stadsdeel

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Mantelzorgondersteuning stadsdeel Noordoost
(Oosterparkwijk, de Hoogte, Korrewegbuurt, Indische Buurt,
Beijum, Lewenborg, Oosterhoogebrug)

2014
Budget project:

€ 163.765,-

Omschrijving project:
Het wijkwerk van Humanitas richt zich op een samenhangende
inzet van diensten en activiteiten, waaronder participatie in de
wijknetwerken, de ontwikkeling en ondersteuning van een
vrijwillige hulpdienst, mantelzorgondersteuning en de verbinding
van andere bestaande vrijwillige thuishulpactiviteiten zoals
bezoekwerk met de wijkaanpak.

Realisatie

Mantelzorgers

608

Mantelzorgcontacten

239

Humanitas werkt in de wijken specifiek samen met MJD in het
kader van Buurtwelzijn.

Trends
Er is een afname van spreekuurbezoeken, mogelijk als gevolg afschaffen mantelzorgcompliment per 2015.
Er is nog veel onduidelijkheid over de effecten van overgang AWBZ/WMO. Er zijn veel vragen over bij mantelzorgers.
Lotgenotenbijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren.
Succesfactoren
Informeel contact met de wijkwerker is belangrijk voor mantelzorgers. ‘Iemand om tegen aan te praten’ lucht soms
enorm op bij overbelasting.
De respijtvrijwilligers bieden mantelzorgers de mogelijkheid tijd voor zichzelf te nemen
Door intensivering van de samenwerking met collega’s in de wijk wordt het bereiken van mantelzorgers vergroot en in
het bijzonder allochtone mantelzorgers.
Een mevrouw heeft na regelmatige gesprekken meer zelfvertrouwen gekregen in haar handelen en kon na thuiskomst
van haar man uit het Beatrixoord de situatie beter aan. Ze heeft haar zorgen en bedenkingen kunnen uiten en zo voor
zichzelf op een rijtje kunnen zetten wat ze kon doen en hoe ze het wilde aanpakken. De gesprekken heeft een deel van
haar angsten weg kunnen nemen en waren verhelderend.
Faalfactoren
Mantelzorgsituaties worden regelmatig onvoldoende herkend door professionals
Resultaten van mantelzorgondersteuning zijn veelal pas op langere termijn zichtbaar, vooral in zwaarbelaste situaties.
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Eenzaamheid mantelzorg per stadsdeel

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Steunpunt Mantelzorg Groningen Zuid
Wijken: Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, De Wijert, Laanhuizen,
Grunobuurt , Hereweg, Oosterpoort, Helpman, Coendersborg,
Rivierenbuurt

2014
Budget project:

154.904,-

Omschrijving project
Humanitas richt zich in de wijken op een samenhangende inzet van
diensten en activiteiten, waaronder participatie in de
wijknetwerken, de ontwikkeling en ondersteuning van een
vrijwillige hulpdienst, mantelzorgondersteuning en de verbinding
met andere bestaande vrijwillige thuishulpactiviteiten. Humanitas
werkt in de wijken specifiek samen met MJD in het kader van
Buurtwelzijn.

Realisatie
Mantelzorgers

Mantelzorgcontacten

414

1407

Trends
Mantelzorg heeft meer bekendheid gekregen door beleidswijzigingen in de zorg.
Meer druk op mantelzorgers vanwege afname van professionele zorg en wegvallen dagbesteding, waardoor
overbelasting toeneemt.
De communicatie met mantelzorgers verloopt steeds veel meer via digitale kanalen zoal de e-mail.
Succesfactoren
De activiteiten voor mantelzorgers, zowel wijkgerichte als stedelijke activiteiten.
Mantelzorgers zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden van het steunpunt door o.a. de Nieuwsbrief Mantelzorg.
Meer aandacht mogelijk voor mantelzorgers door erkenning van Gemeente Groningen.
Bekendheid bij beroepskrachten in de wijk.
Mantelzorgers maken meer gebruik van de projecten bezoekwerk, levensboek en de hulpdienst om zo de zich zelf
tijdelijk te ontlasten.
Faalfactoren
Bereik mantelzorgers.
Veel mantelzorgers weten niet dat zij mantelzorgers zijn. Ook hebben mantelzorgers geen tijd om zich te laten
informeren over de ondersteuningsmogelijkheden.
Door een wisseling van aanspreekpunt in de Wijert is een vast gezicht (een stabiele factor) weggevallen.
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Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Mantelzorg Noordwest (Vinkhuizen, Hoogkerk,
Selwerd, Paddepoel, en Tuinwijk (SPT)

2014
Budget project:

Omschrijving project:
Humanitas richt zich in de wijken op een samenhangende inzet van
diensten en activiteiten, waaronder participatie in de
wijknetwerken, de ontwikkeling en ondersteuning van een
vrijwillige hulpdienst, mantelzorgondersteuning en de verbinding
met andere bestaande vrijwillige thuishulpactiviteiten. Humanitas
werkt in de wijken specifiek samen met MJD in het kader van
Buurtwelzijn.

€ 174.550,-

Realisatie
Mantelzorgers

877

Mantelzorgcontacten

702

609

Mantelzorgcontacten

702
Realisatie 2013
Realisatie 2014

731

Aantal Mantelzorgers

877
0
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Trend
In de SPT wijken zijn lotgenotenbijeenkomst meer populair. De mantelzorgers stellen voor om dit zelf te organiseren.
Succesfactor
Met name door waarderingskaart en informatie over mantelzorgcompliment blijven zich nieuwe mantelzorgers
aanmelden.
Een vast gezicht vaste plek.
Voor de wijk Hoogkerk werkt een locatie waar veel mensen komen succesvol en het jaarlijks contact leggen met
mantelzorgers.
In de SPT wijken vindt meer casuïstiekbespreking plaats zowel tussen formele organisaties als tussen beroepskrachten
en vrijwilligers die bij 1 gezin of huishouden betrokken zijn Dit leidt altijd tot snelle actie, ondersteuning en aandacht
voor elk individu in het gezin en dus tot sneller en beter resultaat.
Na een ondersteuningsgesprek tijdens spreekuur is een mantelzorger actief geworden bij de Hulpdienst.
Faalfactoren
In wijken Hoogkerk en Vinkhuizen komen weinig verwijzingen voor van andere organisaties.
De plotselinge wijziging van de spreekuurlocatie en STIP. Voor Vinkhuizen staat de locatie spreekuur erg op zichzelf, je
komt niet toevallig en gemakkelijk in gesprek met passanten.
Onvoldoende samenwerking tussen beroepskrachten en de informele zorg in de SPT wijken.
Verschillende visies op informele zorg en inzet van vrijwilligers door collega’s van andere organisaties, die juist vragen
om deze inzet van Humanitas. Dat leidt nog wel eens tot verwarring, discussie en teleurstelling.

Jaarverslag 2014 Humanitas Afdeling Groningen

33

Eenzaamheid

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Een netwerk, samen sterk

2014
Budget project: € 24.000,-

Omschrijving project:
Een sociaal netwerk zorgt voor de kwaliteit van iemands
bestaan, biedt toegang tot de samenleving, bevordert
empowerment en geeft structuur. Tevens biedt het
zelfvertrouwen en maakt het kwetsbare mensen minder
afhankelijk van professionals. Niet voor iedereen is een sociaal
netwerk vanzelfsprekend.
Vrijwilligers bieden de hulpvrager steun bij het opbouwen van
hun sociaal netwerk en/of leren de hulpvrager weer gebruik te
maken van hun netwerk.

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

25

28

Vrijwilligers

20

33

Deelnemers

25

32

Trends
Door beroepskrachten van samenwerkende organisaties doen weinig een beroep op de netwerkvrijwilligers. Mensen, die
om een netwerkvrijwilliger vragen, melden zich zelf aan of worden door een Humanitas-medewerker op het spoor gezet.
De verwachting is dat deze trend zal ombuigen naar een succesfactor, wanneer er meer wordt samengewerkt binnen de
sociale teams.
Succesfactor
Een netwerk, samen sterk maakt steeds meer gebruik van WeHelpen. Beide instrumenten versterken elkaar.
De samenwerking met het Gezondheidscentrum Hoendiep (Welzijn op Recept) laat zien dat directe doorverwijzing zeer
zinvol kan zijn.
Faalfactor
Er zijn hoge verwachtingen van doorverwijzers, hulpvragers en vrijwilligers. Successen die geboekt worden zijn zeer
zinvol, maar de stapjes die gemaakt worden zijn klein en nemen veel tijd.
Overig
In 2015 starten de sociale- of wij-teams. Deze teams krijgen een scholing over onder meer het project ‘Een netwerk,
samen sterk’ waarin het instrument ‘WeHelpen’ wordt meegenomen. Deze scholing wordt structureel verzorgd door
een Humanitas-medewerkers. Op deze manier kan het project beter worden geïmplementeerd bij alle samenwerkende
organisaties.
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Eenzaamheid

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project:WeHelpen.nl

2014
Budget project: € 24.000,-

Omschrijving project
4,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxIQEhUQDw8WF
Resultaten afkomstig van de WeHelpen
WeHelpen
is een beweging en een coöperatie die ten doel heeft
RUQFRAQERUPERgRFRAQFRQXFxYSFRYYHCggGRolGxQUITEhJSkrLi4
coöperatie:
burgerparticipatie, zelfredzaamheid en wederkerigheid te
uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICYsLCwsLSwsLCwsLCwsL
vergroten. WeHelpen.nl is de ondersteunende site waar hulp
CwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AAB
gevraagd
en geboden kan worden en waar met een digitale agenda
Aanmeldingen
791
EIAOEA4QMBEQACEQEDEQH/xAAbAAEAAgMBAQAAAAAAAAAAAA
zorg
georganiseerd en gedeeld kan worden in een afgesloten
AAAwYBBAUCB//EADgQAAIBAgQEAwUHAwUBAAAAAAABAgMRBA
netwerk.
Humanitas Groningen-stad is ambassadeur WeHelpen en
Hulpvragen
411 (640 reacties)
USITFBUXEGE2EycoGRsSIjM0JSocFistEkNMLh8BT/xAAbAQEAAgMB
promoot
het gebruik van WeHelpen.nl samen met het aanjaagteam
AQAAAAAAAAAAAAAAAgQBAwUGB//EAC8RAQACAgEEAQMCBQQ
Hulpnetwerken
74
(gemeente
Groningen en diverse welzijns-, zorginstellingen
DAAAAAAABAgMRBAUSITFBEzJRImEUNHGBoRUjM7EkYuH/2gAMA
verzekeraars, banken en andere organisaties). Vrijwilligers van
wEAAhEDEQA/ALOfPXrAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Humanitas
ondersteunen bij invoer en wegwijs worden op de site.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyf0DAGQMGwAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAMifB4SdaWmmrvm3skurZv4/Hvnt20asuauK
N2dleFp23qxv2djrR0S8x5t5c+epxv7XKxuXVKUlGUfa2i1upP0ZzM/Cy
4rRW0f0XcXJpkruFpyvJKdJJyipT5t7peiR6XidOx4q7tG5cbkcu+S3idQ2
Trends
8Tl1OorSpx7pWa7NFnLxMOSurVhppnyUncSp+Y5bKlV8uKctW8Lc0z
In de participatiemaatschappij is zelfredzaamheid belangrijk en daarmee het vergroten van het eigen netwerk.
yvK4VsWbsrG9+ndwcmMmPvt4036Phio1ec4xfRXlbuXcXRbzXdraVr
WeHelpen.nl biedt als digitaal instrument de mogelijkheid zelfredzaamheid te vergroten. WeHelpen Groningen zit in
dSiJ/TDSzLJ6lBanaUeseXdcinyunZOPHd7hYwc2mWdepc4562AAAA
de
startfase ; er zijn veel mogelijkheden het middel en gedachtegoed onder de aandacht te brengen. Er is nu vooral
AAAAAAAAAAAAAAAAA9U6bk7RTb6JXZOmO151WNo2tWsbtKWtg
behoefte
aan voorlichting en wat minder aan 1 op 1 begeleiding.
qkFeVOSXVx2Nt+LlpG7VlCufHadRZa/DNBRoqS4zbk3+y+h6bpOKtM
Succesfactoren
EWj5cTnXm2WYn4dc6imir4eM7al7LUl6NGrJjrfW/jylW819JUbUWQI
Het
stedelijke aanjaagteam werkt volgens het werkplan 2015. Getrainde Humanitas-vrijwilligers van WeHelpen en Een
ZUE5qbW8U4r0Ta/wAGqcVZvF59wl3z29vwlRtReKtNSTjJXTVmvQhe
Netwerk Samen Sterk (ter versterking van het eigen netwerk) informeren én ondersteunen 1 op 1 mensen die
kXrMSzW01ncKBLCSc5QhFy0ylH7KvwZ4m3HvbJNaRvUvSRmrFIm/j
WeHelpen willen te leren gebruiken. De coöperatie WeHelpen (verantwoordelijk voor WeHelpen.nl) werkt continu aan
wxXws4e3CUe6sQycfJj+6JhOualvtnaE0tgAAAAAAAAAAAAAAAAAZir
verbeteringen om het middel op de wensen van de gebruikers af te stemmen. Succesverhalen spreken tot de
uy52RKte62mJnS95Xl8aMEkt/wAz5tntOJxa4McREefl5vPntlttuNXLcx
verbeelding:
De Groningse, overbelaste mantelzorger Christina die voor haar meervoudig gehandicapte dochter
E+JaHihRjBaYqy3aXS/QjTHFI1DNrTbzKUmwAAAAABhgRUKEYK0Va7
Lara
zorgt, werd begeleid door Netwerkvrijwilliger Lyda. De inzet van WeHelpen zorgde voor overzicht en het delen
van
de zorg binnen het afgesloten netwerk. Daarnaast boden via WeHelpen studentes aan af en toe iets met Lara te
bfq3xb9TXTHWn2wza029vVWmpLTJXT2aZm9K2jUkWms7hR85wXk
ondernemen
waardoor Christina even op adempauze kan komen.
1XFey/tR7PkeO6hxvoZprHqfT0PEzfVx7n20SitAAAAAAAAAAAAAAAA
zrc6g+Ntmjh6icZ+VO0Wpew7bO5Zx4ctbVv2z4loyZaTWa90bX6jUUo
Faalfactoren
qS4PdHtaW7qxMPN2jU6eiemGQAAAAAAAAADDAqfiOMqtb7uEpKE
Mensen moeten nog er nog aan wennen om een groter deel van hun zorg zelf te organiseren. Verder is er nog altijd
VFuMW1e93uu55nqtb5c36KzOo07PAtXHj/VOnDnBp2kmn0aszjWp
sprake
van vraagverlegenheid. Professionals voelen zich toch belast met de verantwoordelijkheid bij advisering over
av3Rp0otExuJYIMgAAAAAAAAAAAAALN4Zy2Onzpq7b+xfklz7npOk8
het
middel We Helpen.
KvZ9W39nG5/Jnu+nVY7Hd05gkIGTIAAAAAAAAAAGGBhRMREQS08
Overig
In 2015 starten de sociale- of wij-teams. Deze wijkteams krijgen allen een scholing over onder andere het
zy6NaDTW++mXNMqcviUz0mJjz8S34M9sVtx6UScWm0+KbT7o8Zes
project
‘Een netwerk, samen sterk’ waarin de site WeHelpen ook wordt meegenomen. Deze scholing wordt structureel
1tNZ+Ho6zFoiYYIJAAAAAAAAAAAAAXTw1XUqEUuMLxfzuew6XlrfBE
verzorgd
door Humanitas-medewerkers. Beide instrumenten versterken elkaar.
R8PPc2k1yzP5dY6SoAAAAAAAAAAAAAAAeKk0k23ZLd9iF7RWszJET
M6h89xNTVOUl+aUmuzZ4bPeL5LWj5l6jFXtpET+ERpbAAAAAAAAAA
AAbWX4GdeWmHdt8IotcXi35F+2rRnz1wxuVqyzJlQeqNSV37S2s/ge
m4nT4487i0uLn5c5fEw6mtcLnR7o3rarqfb0ZYAAADzKSXF27kbWiPc
s6mfTKZJhkAAAAAAADUzDB+dHQ5ySfFRtv3ZW5HH+tXt3qG3Fl+nb
uiFWzbJJUVri9UOe28e55vmdLtgjurO4djjc2Ms9tvEuScpfAAAABLPD
TUdbhJRdrNrbfgbrYMla90x4a65aWnUT5eaVGU9oRcrbvSr7EaYr332
xtm161+6dPKi27Jbt2t6kYrMzr5Sm0RG3utQnD24uN+GpWJ5MN8f3
xpGuSlvtnaanl1aSvGlJrsba8LPaNxWWu3JxVnU2a9WnKLtJNNcmrM
0Xpak6tGpba3raNxK2+FaaVHUuMpSv8Nkeo6NSI4/d+ZcPqMzOXUu
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Eenzaamheid

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Meld en Informatiepunt (MiP)

Omschrijving project:
Het Meldpunt fungeert in de eerste plaats als centrale plaats waar
aanvragen en informatievragen voor de Vrijwillige Thuishulp en
Mantelzorg binnenkomen. Het betreft aanvragen via de telefoon en
de balie. Er wordt maar ook steeds meer gebruik gemaakt van email en website. Verder vervult het MiP ondersteunende taken
voor het Steunpunt Mantelzorg en het Spreekuur Multicultureel.

2014
Budget project: € 32.850,-

Werkplan
Vrijwilligers
Contacten

10

Realisatie
17
10.777

Trends
Het totaal aantal contacten dat bij het Meldpunt binnenkomt is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. Het verschil
is vooral te vinden in het soort contact. Het aantal bezoekers is gelijk gebleven en het aantal e-mail contacten is met
2% toegenomen. De digitalisering neemt toe. Daarnaast zijn er meer mensen die via de website van Humanitas een
hulpvraag indienen. Het aantal hulpvragen is het nagenoeg zelfde gebleven.
Succesfactoren
Vrijwilligers zijn goed geïnformeerd en worden ondersteund door een achterwacht. Vrijwilligers treffen elkaar jaarlijks
(8x) tijdens (thema) bijeenkomsten. De vrijwilligers vormen een hecht team en zorgen samen voor een goed draaiend
meldpunt.
Wie regelmatig in het pand van Humanitas aan het A-kerkhof komt weet dat het MiP het hart van de organisatie is.
Er is een in - en uitloop van mensen. Er wordt nooit ‘nee’ gezegd. ‘De Mippers, zoals ze worden genoemd, vinden altijd
een oplossing voor een vraag.
Faalfactoren
Het op peil houden van de kennis is cruciaal voor de goede dienstverlening. Daarnaast wordt het MiP bemenst door
een relatief kleine groep vrijwilligers. Als er één daarvan wegvalt, kan dat gevolgen hebben voor de bezetting en tot
problemen leiden.
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Verlies

Jaarverslag 2014 Humanitas Groningen stad
Naam project: Hospice Gasthuis Groningen

2014
Budget: € 112.308,-

Omschrijving project:
Hospice Gasthuis Groningen is een kleinschalig bijna-thuis-huis
waar iedereen op zijn eigen manier zijn laatste levensfase kan
doorbrengen. Het Gasthuis is een thuis van en voor de gast.
Kwaliteit van leven, eigenheid van de gast, persoonlijke wensen en
persoonlijke aandacht staan voorop.

Realisatie
Vrijwilligers

120

Deelnemers

53

Het Gasthuis is een volledig zelfsturend vrijwilligersproject. Het hele
huis wordt gerund door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten
bij het Gasthuis in dienst. De vrijwilligers worden ondersteund door
een betaalde projectcoördinator van Humanitas (0,89 FTE).

Trend
Het aantal opnames in het Gasthuis is de laatste jaren toegenomen. Dit aantal heeft altijd we wat geschommeld maar
lag meestal tussen de 35 en de 40. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal opnames 53. De verblijfsduur is open. Deze
bedroeg in 2014 nog 17 dagen, terwijl deze de afgelopen jaren meestal tussen de 30 en 50 dagen bedroeg. De
overzichten hiervan vindt u in het volledige jaarverslag van het Gasthuis op www.gasthuisgroningen.nl.
Het aantal vrijwilligers in het Gasthuis blijft constant op ongeveer 120. Er is veel belangstelling voor vrijwilligerswerk in
het Gasthuis. Het aantal aanmeldingen is op dit moment groter dan het aantal mensen dat wij kunnen plaatsen.
Hierdoor is er een wachtlijst voor nieuwe vrijwilligers ontstaan. Er staan 20 mensen op deze wachtlijst. Het verloop van
vrijwilligers was altijd tussen de 30 en 35 vrijwilligers per jaar. In 2014 was het verloop extreem laag. Er vertrokken
slechts 18 vrijwilligers bij het Gasthuis.
Hospice Gasthuis Groningen heeft in januari 2014 haar 15-jarig bestaan gevierd.
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Verlies

Jaarverslag Humanitas Groningen stad
Naam Project: Rouw en verlies

2014
Budget project: € 2.101,-

Omschrijving project:
Veel mensen hebben in een rouwperiode behoefte aan een
luisterend oor en een steuntje in de rug. Daar waar dat niet
voldoende aanwezig is vanuit vrienden en familiekring kan
Humanitas iets betekenen door individuele of groepsbegeleiding
aan te bieden.

Werkplan

Realisatie

Koppelingen

15

16

Vrijwilligers

10

13

Deelnemers

27

Trend
De ingetrokken, of niet gehonoreerde aanvragen gaan met name om mensen die via derden worden aangemeld,
bijvoorbeeld Maatschappelijk werk, GGZ, familie. Bij het maken van een afspraak blijkt dan vaak dat mensen meer
zoeken naar een Maatje, dagopvang en zelf geen gesprekken met een vrijwilliger over verlies willen.
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Tabellen

Tabel 1: Koppelingen vrijwillige Thuishulp
Project

Bezoekwerk Ouderen/
Chron.Zieken/Dement
Hulpdiensten

totaal
2013

peildatum gestopt gestart
31/12/2013 2014
2014

127

124

90

totaal
2014

112

236

2761

Oppas- logeermaatjes

peildatum
31/12/2014

146

3146

44

43

35

38

81

46

5

5

8

11

16

8

77

76

63

64

140

77

Thuisadministratie

282

175

228

237

435

201

Computermaatjes

15

15

19

32

47

28

Netwerkcoaches

16

8

21

20

28

7

8

8

7

7

15

8

3335

454

471

521

4144

521

peildatum
gestopt
31/12/2013 2014

gestart
2014

Steun bij Rouw
Maatjes

Maatjes v. Mesdag
Totaal

Tabel 2: Koppelingen overige projecten
Project

totaal
2013

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Home-Start

36

18

37

44

62

25

Voorleesproject

53

52

34

54

111

77

16

16

5

21

5

21

18

21

17

39

22

211

199

115

266

461

346

124

47

81

89

136

55

11

11

16

8

19

3

457

363

315

482

850

539

Coach2B
T'win
Taalcoaches en
-ondersteuning
Maatsch.begeleiding
vluchtelingen
Jeugdsupport
Totaal

Jaarverslag 2014 Humanitas Afdeling Groningen

39

Tabel 3: Totaal aantal vrijwilligers 2011-2014
peildatum

2011
jaarbasis

2012
jaarbasis

2014
jaarpeildatum basis

peiljaardatum basis

VTHM

740

1092

829

1170

887

1189

885

1239

Multicultureel

319

448

387

578

289

561

491

716

Overige projecten

347

173

308

173

185

236

239

369

1406

1713

1524

1921

1361

1986

1615

2324

Totaal

Tabel 4: Vrijwilligers vrijwillige Thuishulp
Project

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

gestart
2014

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Steunpunt
Mantelzorg

23

23

1

2

25

24

MIP

15

13

5

4

17

12

Bezoekwerk Ouderen/
Chron.Zieken/Dement

228

222

104

93

315

211

Hulpdiensten

137

109

27

46

155

128

Oppas- logeermaatjes

158

69

46

44

113

67

Gasthuis

121

116

18

21

137

119

13

13

3

0

13

10

Maatjes

104

98

65

68

166

101

Thuisadministratie

179

134

62

73

207

145

Computermaatjes

35

28

11

16

44

33

Netwerkcoaches

21

18

8

15

33

25

7

7

4

7

14

10

1041

850

354

389

1239

885

Steun bij Rouw

Maatjes v. Mesdag
Totaal

40

2013

peildatum
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Tabel 5: Vrijwilligers Multicultureel
Project

totaal
peildatum gestopt
gestart totaal
peildatum
2013
31/12/2013 2014
2014
2014
31/12/2014
Maatsch.begel.vluchtelingen
106
90
73
70
160
87
Spreekuur

26

17

9

16

33

24

Taalcoaches
Taalondersteuners

389

329

143

194

523

380

Totaal

521

436

225

280

716

491

gestart
2014

totaal
2014

Tabel 6: Vrijwilligers overige projecten
Project

Home-Start
Voorleesvrijwilligers
T'win
Coach2B
Vriendschapskringen

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

peildatum
31/12/2014

32

17
79
25
14
23

13
58
23
14
3

32
67
30
5
10

49
146
55
19
33

36
88
32
5
30

Jonge Mantelzorgers

15

13

5

21

34

29

Jeugdsupport

38

18

14

15

33

19

267

189

130

180

369

239

Totaal

26
84
72

gestopt
2014
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Tabel 7: Spreekuur multicultureel 2014
Soort cliënt

2014

Asielzoekers

18

Nieuwkomer/oudkomer/derde

2134

Totaal

2152

kuur m Spreekuur
Vragen 2014
(onderverdeeld)

2014

Arts/ Tandarts/AWBZ/WMO
3%

Diversen
23%

Soort vraag multicultureel 2014
Apotheek/arts/tandarts
Bankzaken/Financieel
BSN/GBA
Energiebedrijf/Waterbedrijf
GKB
Huur-/Zorg-/Kindertoeslag/Digid
DUO (IBG)/UAF
IND
DUO Inburgering
Kwijtschelding/HEF
MJD/Vluchtelingenwerk/Inlia
Onderwijs/cursus
Rechtshulp Algemeen
Schulden/betalingsachterstand
SoZaWe diversen
Telefoon/Internet
UWV (vrijwilligers)Werk
Verzekeringen
Woningnet/Woningbouw ver.
Ziektekostenverzekering
Diversen
Totaal
aantal dagen
min./cliënt
min./vraag
Cliënten per dag (gemiddeld)

Bankzaken /
Financieel
4%
Gemeente BSN/GBA/DIA
2%

Energiebedrijf
/Waterbedrijf
9%

GKB
1%
Huur-/Zorg-/Kindertoeslag/Digid
7%

Ziektekostenverzekering
7%

DUO (IBG) / UAF
3%

Woningnet/Woningbouw ver.
5%

DUO Inburgering
1%

IND
6%

Verzekeringen
1% UWV/(vrijwilligers) Werk

SoZaWe
diversen
8%

2%

0,3
%
Schulden/betalingsachterstand
5%

Kwijtschelding / HEF
6%
MJD / Vluchtelingenwerk/ Inlia
1%

Rechtshulp
Algemeen
1%

Onderwijs/cursus
2%

Aantal cliënten van het Spreekuur 2014 per week
SPREEKUUR
JAAR
AANTAL CLIËNTEN

1995 T/M

2014

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1737 1493 1189 1300 2300 2292 2628 1869 1549 1058 678 726 803 2694 2155 2124 2388 2221 2268 2152

Spreekuur 1995 - 2014
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

82
112
45
265
43
204
80
188
40
188
18
56
37
159
224
94
52
20
158
190
668
2923
234
35,1
25,9
9,2

Tabel 8: Registratie MIP 2014

kwartaal 1

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

totaal

telefonische contacten

1937

1804

2069

2079

7889

bezoekers aan de balie

399

269

183

215

1066

e-mail

406

428

492

496

1822

Informatie aan potentiële
vrijwilligers

184

135

236

168

723

Informatie en verwijzing
naar hulpdiensten/STIPS
in de stad
Mantelzorg intern

40

59

47

33

179

350

240

243

290

1123

Mantelzorg verwijzing extern

14

13

2

0

29

Overige acties (administratief)

55

68

64

70

257

3385

3016

3336

3351

10777

292

198

224

216

930

Totaal
aantal aanvragen

2009 - 2014
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

10216

1

10960

2
Jaar

Jaar
aantal contacten
aantal hulpvragen

2009
10216
760

11687

11389

3
aantal contacten

2010
10960
984

4

10090

5

10777

6

aantal hulpvragen

2011
11389
1045

2012
11687
1010

2013
10090
1026

2014
10777
930
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Tabel 9: Verdeling waarderingskaart 2014
nieuw

bezwaar tegen registratie bezwaar tegen totaal
maar al in systeem
registratie

Beijum

5

34

2

Corpus den Hoorn

7

19

4

Hoogkerk

7

55

7

Hoornsemeer

7

Korreweg

1

42
30

1

70

18

1

26

3

13

1

17

Jimmy's

8

5

1

16

La Place

6

6

4

16

12

70

2

87

Oosterhoogebrug

1

3

Oosterpark

6

19

2

2

29

Paddepoel

10

52

4

2

68

3

13

1

17

STIP Vensterschool

11

30

1

42

Vinkhuizen

32

59

De Wijert

7

29

Steunpunt
Mantelzorg
Zorgloket

38

135

3

6

182

20

32

1

5

58

183

592

30

28

833

Lewenborg

Selwerd

Totaal

44

bestaand
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2

3

4

2

93
36

Tabel 10: Geregistreerd mantelzorgers
2010

2011

2012

2013

2014

924

1286

1755

1986

2030

45

63

87

1800

2049

2117

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Aantal geregistreerd
mantelzorgers
Jonge mantelzorgers
Totaal

924

1286

Tabel 11: Hulpvragen vrijwillige Thuishulp
Project

Bezoekwerk Ouderen/
Chron.Zieken/Dement
Hulpdiensten
Oppas- logeermaatjes

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

378

nieuw
2014

niet-gehon./
niet-tot-stand
gekomen/
gestopt 2014

311

2434

140

210

521

142

381

3146

134

69

62

50

119

57

34

9

20

18

27

7

Maatjes

144

118

86

82

200

114

Thuisadministratie

461

193

274

296

511

237

Computermaatjes

73

44

38

44

88

56

Netwerkcoaches

26

10

24

22

32

8

Maatjes v. Mesdag

13

13

8

5

18

10

Jeugdsupport

28

12

20

17

29

9

3725

779

814

744

4691

879

peildatum
31/12/2013

niet-gehon./
niet-tot-stand
gekomen/
gestopt 2014

nieuw
2014

totaal
2014

peildatum
31/12/201
4

Steun bij Rouw

Totaal

Tabel 12: Hulpvragen overige projecten
Project

Voorleesproject

totaal
2013

129

115

66

64

179

113

T'win

85

56

51

36

92

41

Home-Start

42

37

40

37

74

34

256

208

157

137

345

188

Totaal
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Tabel 13: Rapportage mantelzorgactiviteiten per stadsdeel
Stadsdeel

Noord West

Activiteit

Lotgenotenbijeenkomst
ontspanningsactiviteit

Aantal activiteiten

Aantal deelnemers

10

74

Lotgenotenbijeenkomst
ontspanningsactiviteit

4

61

Informatiebijeenkomst
training

2

31

Lotgenotenbijeenkomst
ontspanningsactiviteit

11

111

Informatiebijeenkomst
training

9

87

Lotgenotenbijeenkomst
ontspanningsactiviteit

8

282

3

2300

Dag van de Mantelzorg

11

780

Lotgenotenbijeenkomst
ontspanningsactiviteit

11

237

Informatiebijeenkomst
training
Zuid

Noord Oost

Centrum/Centraal

Informatiebijeenkomst
training
Nieuwsbrief

Jonge Mantelzorgers

Informatiebijeenkomst
training

46
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Tabel 14: Actieve en nieuwe ondersteuningcontacten Mantelzorg per wijk
Gebied

actieve
contacten
peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

nieuwe
contacten
in 2014

totaal
actief
2014

peildatum
31/12/2014

Vinkhuizen (+de Held)

224

16

56

280

264

Paddepoel
(+Oranjewijk)

210

18

28

238

219

Selwerd

121

14

21

142

128

Hoogkerk

176

12

41

217

205

Tot. Stadsdeel NoordWest

731

60

146

877

816

Helpm. W. + De Wijert

94

15

28

122

107

Helpm. O. + Coendersborg

38

3

6

44

41

Oosterpoort

23

3

7

30

27

H.Meer + Corpus den Hoorn

122

10

22

144

134

Hw.b./Riv.b./Grunob./Laanh.

60

8

14

74

66

337

39

77

414

375

Oosterparkwijk

98

10

10

108

98

De Hoogte/Korrw./Ind.b.

88

12

30

118

106

Beijum

73

6

11

84

78

Lewenborg/O.hoogebrug

253

18

45

298

280

Tot. Stadsdeel NoordOost

512

46

96

608

562

Centrum

187

14

14

201

187

91

15

17

108

93

278

29

31

309

280

1858

174

350

2208

2033

Tot. Stadsdeel Zuid

Buiten Groningen
Tot. Centrum + overige
Totaal

Tabel 15: Aantal vrijwilligers Mantelzorgondersteuning per stadsdeel
WijkenStadsdelen

totaal
actief
2013

peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

nieuw
2014

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Stadsdeel
Noord West

5

1

0

1

2

2

Noord Oost

3

1

1

0

1

0

30

26

7

18

48

41

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

Bezoek
spreekuur

Huisbezoek

Telefonisch +
mail

Paddepoel, Selwerd +
(Oranjewijk)

31

0

53

102

16

153

Hoogkerk

92

10

245

Tot. Stadsdeel Noord West

225

26

451

Tot. Stadsdeel Zuid

48

28

1331

De Hoogte/Korr.w/Ind.b.

6

12

55

Beijum
Lewenborg
Oosterhoogebrug

27

5

42

47

14

31

Tot. Stadsdeel Noord Oost

80

31

128

Centrum

19

67

500

Totaal wijken

372

152

2410

Vinkhuizen (+ de held)

De Wijert
Coendersborg
Helpman + Oosterpoort
Corpus den Hoorn
Hoornse Meer
(+Hw.b./Riv.b./Grunob./
Laanh./Haren)

48
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Tabel 17: Aantal (uitgevoerde) hulpvragen van de hulpdiensten per wijk
Gebied

uitgevoerde
hulpvragen in 2013

hulpvragen
in 2014

uitgevoerde
hulpvragen in 2014

369

362

362

169

477

418

Hoogkerk

127

98

94

Tot. Stadsdeel Noord West

665

937

874

Oude wijken/centrum

1544

1775

1761

Vinkhuizen
Paddepoel/Selwerd

Beijum
Lewenborg/
Oosterhoogebrug

96

70

46

239

461

434

Tot. Stadsdeel Noord Oost

1879

2306

2241

82

516

474

2626

3759

3589

Tot. Stadsdeel Zuid
Totaal wijken

Tabel 18: Aantal hulpdienstvrijwilligers per wijk
Gebied

totaal
2013

peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

gestart
2014

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Vinkhuizen

22

20

3

2

22

19

Paddepoel/Selwerd

19

16

7

8

24

17

Hoogkerk

14

8

2

1

9

7

Tot. Stadsdeel NoordWest

55

44

12

11

55

43

Oude Wijken/Centrum

39

32

7

13

45

38

Beijum

14

11

3

1

12

9

Lewenborg/Oosterhoogebrug

19

15

1

15

14

Tot. Stadsdeel NoordOost

72

58

11

14

72

61

Tot. Stadsdeel Zuid

10

7

4

21

28

24

Totaal wijken

137

109

27

46

155

128

-
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Tabel 19: Aantal koppelingen Vriendschappelijk bezoekwerk per stadsdeel
Stadsdeel

aantal
koppelingen
2013

peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

nieuw
2014

totaal
2014

peildatum
31/12/2014

Noord West

33

31

30

54

85

55

Zuid

27

27

11

17

44

33

Noord Oost

24

24

2

5

29

27

Totaal

84

82

43

76

158

115

Tabel 20: Aantal vrijwilligers Vriendschappelijk bezoekwerk per stadsdeel
Stadsdeel

aantal
koppelingen
2013

peildatum
31/12/2013

gestopt
2014

nieuw
2014

totaal
2014

Noord West

72

71

44

43

114

70

Zuid

42

39

18

20

59

41

Noord Oost

69

68

25

19

87

62

Totaal

183

178

87

82

260

173

Tabel 21: Aantal hulpvragen Vriendschappelijk
Bezoekwerk per stadsdeel
Stadsdeel

50

peildatum
31/12/2014

totaal aantal nieuwe
hulpvragen in 2014

aantal hulpvragen
per 31/12/2014

Noord West

65

128

Zuid

43

57

Noord Oost

48

116

Totaal

156

301
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