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INLEIDING

In dit werkplan staan de activiteiten beschreven die de afdeling Haagland van Humanitas
(Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar) van plan is uit te gaan voeren in 2018.
Hoe divers onze activiteiten ook mogen zijn, in één ding verschillen ze nooit, het
uitgangspunt blijft de Humanitas-waarden. Deze zijn: gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en voor de ander en het (her)vinden van de regie over je eigen leven. Dit
alles gebeurt betrokken en vraaggericht.
Zes thema’s
Alle activiteiten van Humanitas landelijk zijn gegroepeerd rond de volgende zes thema’s:
1. Eenzaamheid
2. Verlies
3. Opvoeden
4. Opgroeien
5. Detentie
6. Thuisadministratie
De geplande activiteiten in 2018 voor onze afdeling Haagland zijn Home-Start en Home-start
plus, Maatjes Tandem, Steun Bij Verlies en
Rouw, de Thuisadministratie en een
afdelingsbreed spreekuur.
Binnen de bestaande activiteiten is er een aantal speciale aandachtspunten. Te noemen zijn:
•
Het doorontwikkelen en massa krijgen bij Thuisadministratie. We zijn daarvoor ook in
gesprek met de gemeente(n) binnen onze afdeling om TA in te zetten in het brede
armoedebeleid van de betreffende gemeenten en met plaatselijke fondsen.
•
Het - afhankelijk van voldoende middelen - doorontwikkelen in 2018 van het project
Homestart(-plus), een preventief programma van (opvoedings)ondersteuning voor
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar.
•
Het voor een aantal activiteiten gezamenlijk breed werven van vrijwilligers en het
organiseren van een breed inzetbare vrijwilligerspool. De nieuw op te zetten
samenwerking met NJI levert ons bijdragen op in het opleiden van de vrijwilligers.
•
Verdere oriëntatie op (nieuwe) ontwikkelingen en hulpvragen van mensen uit het
werkgebied van de afdeling Haagland: Den Haag, Wassenaar, en LeidschendamVoorburg.
•
De brede communicatie over onze activiteiten en het relatie- en netwerkbeheer van onze
afdeling.
Voor al onze activiteiten geldt dat er wordt samengewerkt met andere organisaties met
betrekking tot de doorverwijzing, de signalering van problemen en het afstemmen van
werkzaamheden, maar onze afdeling blijft de verantwoordelijke uitvoerder.
Onze activiteiten moeten passen in de landelijke thema’s van Humanitas en we krijgen
ondersteuning vanuit het district Zuid-West bij de uitvoering van onze plannen.
Het bestuur van de afdeling Humanitas-Haagland.
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2.

DE ACTIVITEITEN

2.1

HOME-START

Humanitas, afdeling Haagland

Home-Start is een programma voor opvoedingsondersteuning
aan gezinnen met jonge kinderen tot en met zes jaar. Het
programma sluit aan bij het lokaal jeugdbeleid onder de functie
licht pedagogische hulp. Het geeft inhoud aan prestatieveld 2
van de WMO: “op preventie gerichte ondersteuning van
jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met
problemen met opvoeden”. Home-Start maakt in veel
gemeenten deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
In 2017 is gestart met Home-Start+. De doelstelling is identiek
aan de doelstelling voor Home-Start. Ook de beoogde
resultaten vallen samen met de resultaten van HomeStart.
De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tussen 7-14
jaar
(Zie paragraaf "ontwikkeling" voor financiële voorwaarde).
Coördinatoren
Annemiek Hamers
Lydia Vink
Tijdsinvestering coördinatoren
48 uur per week
Portefeuillehouder
Betty van der Zande
Aanleiding
Ouders of verzorgers lopen soms vast in de communicatie met en de opvoeding van hun
jonge kinderen of maken een periode door waarin het niet goed gaat met het gezin. Door
aanvullende steun van vrijwilligers kan deze opvoeding een positieve impuls krijgen.
Doelstelling
In dit project bieden getrainde vrijwilligers individuele begeleiding en ondersteuning aan
ouders/ verzorgers van jonge kinderen (onder de 7 jaar). Home-Start wil ouders stimuleren
de kracht te (her)vinden om grip te krijgen op moeilijke opvoedingssituaties, waarbij de
balans tussen draaglast en draagkracht verstoord is, onder andere door middel van het:
• Versterken van zelfvertrouwen van de ouders;
• Ondersteunen en uitbreiden van opvoedingsvaardigheden;
• Verbreding van het sociale netwerk.
Dit alles ter voorkoming van ernstige en langdurige problemen binnen het gezin.
Doelgroep
Gezinnen met jonge kinderen (onder de 7 jaar voor HS en 7-14 jaar voor HS+).
Vrijwilligers
Professionele vrijwilligers met opvoedingservaring, die volgens Home-Start methodiek te
werk gaan.
Werkterrein en taken vrijwilligers

-4-

Werkplan 2018
•
•
•
•
•
•

Humanitas, afdeling Haagland

Een maatje zijn voor ouders op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen;
Tijd en aandacht hebben voor de ouder; goed luisteren en er regelmatig zijn;
Empoweren en het positieve benadrukken;
De vrijwilliger is gelijkwaardig aan de deelnemer;
Vraaggericht werken; initiatief bij ouders laten, niet overnemen: “op de handen zitten”;
Sociaal netwerk van gezin helpen verbreden.

Werkzaamheden coördinator
•
Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers;
•
Trainen, matchen en begeleiden van vrijwilligers;
•
Organiseren van diverse bijeenkomsten;
•
Contacten leggen met gezinnen (intake en evaluatie);
•
Onderhouden van relevante netwerken, waaronder de Haagse CJG's;
•
Eventueel ouders ondersteunen in de opstap naar hulpverlening
Samenwerking
•
Wat betreft het leggen van contacten met ouders/verzorgers en het werven van
vrijwilligers wordt in de diverse wijken samenwerking nagestreefd met o.a.: de Centra
voor Jeugd en Gezin (m.n. JGZ 0-12 jr., HWW gezinsbegeleiding, medewerkers
jeugdteams zoals maatschappelijk werk, gezinscoaches, jeugdformaat medewerker),
andere preventieve netwerkpartners van het CJG voor zover het onze doelgroep betreft:
ouders van kinderen tot 7 jr. betreft, huisartsen/ medewerkers gezondheidscentra , o.a.
De Rubenshoek, (school) maatschappelijk werk, medewerkers voor scholen.
•
Ten behoeve van de werving van vrijwilligers zal nauw worden samengewerkt met PEP
en de decentrale vacaturebanken en de lokale/regionale wijkbladen.
•
Ten behoeve van de begeleiding en doorverwijzing van gezinnen waar de problematiek
te zwaar blijkt te zijn wordt samengewerkt met o.a.: Jeugdzorg, de Jutters, Parnassia,
PSYQ, Buro Basiszorg van de GGD en de Steunpunten Huiselijk Geweld, Jeugdformaat,
en wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel.
Beoogd resultaat
•
Het ondersteunen van 55 gezinnen van diverse culturele achtergronden in heel Den
Haag;
•
Het werven, trainen en begeleiden van 40 – 45 vrijwilligers van diverse leeftijden en
culturele achtergronden, mannen en vrouwen
o 2 basistrainingen voor vrijwilligers
o 2 deskundigheidsbevorderingen / thema’s waaronder het thema signaleren
vermoedens kindermishandeling
o Regelmatig intervisiebijeenkomsten
•
Begeleiding en registratie van de ondersteuningstrajecten
•
Participeren
en
actief
bijdragen
aan
de
relevante
netwerken
rond
opvoedingsondersteuning en CJG’s in alle Haagse stadsdelen
o Verwijzen naar relevante hulpverlening
o Deelname aan relevante overleggen
o Deelname aan de ketenaanpak jeugd / Centra voor Jeugd en Gezin
o Presentatie van het programma aan samenwerkingspartners
Ontwikkeling
Voor wat betreft het deel Home-Start+ is de subsidie van de gemeente Den Haag niet
toereikend om Home-Start en HS+ uit te voeren. We zoeken naar subsidie van een andere
partij zodat HS+ wel voortgezet kan worden in 2018.
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SUB-ACTIVITEIT 1: IEDERS ZORG
Het is nog onduidelijk of we met deze activiteit in 2018 actief zijn. Er komt in het voorjaar
2018 een evaluatie om te kijken of deze gezinnen wel goed passen bij de Home-Start
methodiek. NJI gaat ook kijken of ze de pilot kunnen verlengen maar hoe en wat is nog
onduidelijk.
Onderstaande informatie dient met deze opmerking in het achterhoofd te worden gelezen.
Aanleiding
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en
opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de
kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden.
Uit recent onderzoek van het NJi naar zorg intensieve gezinnen (2014), blijkt dat 78 procent
van de ouders minder is gaan werken en 60 procent zelf overwerkt raakt of in een burn-out
terecht komt. Verder geeft ruim de helft van de honderd ondervraagde ouders aan dat de
andere kinderen in hun gezin onvoldoende aan bod komen. Vrijwilligers kunnen een
belangrijke rol spelen bij het versterken van het netwerk, het tot stand brengen van
lotgenotencontact of bijvoorbeeld emotionele sturing bieden en praktische informatie geven.
De bijscholing vanuit dit project, zorgt ervoor dat vrijwilligers hiertoe over de juiste kennis en
vaardigheden beschikken en zorg intensieve gezinnen beter kunnen bereiken.
Doelstelling
De doelstelling van het NJi met het initiatief Ieders Zorg is door hen als volgt omschreven:
Doel is te komen tot een tijdige ondersteuning van gezinnen waarin een kind met een
handicap, stoornis of langdurige ziekte opgroeit. De gezinnen handvatten en informatie te
geven waarmee zij hun gezinsbalans kunnen bewaken en hun zelfredzaamheid kunnen
vergroten.
Doelgroep
Gezinnen met een zorg intensief kind/kinderen. Het gaat hier om een zeer brede doelgroep
kinderen, waaronder kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB), verstandelijke
beperking (VB), lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking, GGZ stoornis en/of
Meervoudige beperking (MB). Er zijn al Home Start activiteiten in het land die ervaring
hebben bij gezinnen waar deze problematiek aan de orde komt.
Vrijwilligers
Professionele vrijwilligers van Humanitas die extra getraind worden.
Werkterrein en taken vrijwilligers
Een extra training volgen en de opgedane informatie inzetten in gezinnen. De cursus is
bestemd voor de huidige en nieuwe vrijwilligers en geeft hen inzicht in gezinssituaties, waar
een kind (kinderen) is (zijn) met een bepaalde problematiek (bijvoorbeeld een kind met het
syndroom van Down). Aan de vrijwilligers wordt uitgelegd hoe met de ouder(s) erover te
praten. Zij kunnen - indien nodig - ouders wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden voor
het kind en adviezen geven hoe met het kind om te gaan.
Werkzaamheden coördinator (vanuit het voorstel Ieders Zorg)
• Een bijdrage leveren aan de werving van de gemeente (koppelen NJi aan juiste
contactpersonen, aanwezig bij gesprek en inhoudelijk ondersteunen van het initiatief).
• Co-trainer tijdens de initieel bijscholing van de vrijwilligers door het NJi.
• Een sociale kaart maken voor de specifieke doelgroep.
• Werven van vrijwilligers die ervaringsdeskundige en/of affiniteit hebben met de doelgroep.
• Bijscholen van deze vrijwilligers.
• Inbedden van Ieders Zorg in het regulier Home-Start programma.
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• Contact onderhouden met het NJi bij vragen en behoeften rond aanvullende
deskundigheidsbevordering.
Samenwerking
Samenwerking met het NJi en de gemeente Den Haag.
Beoogd resultaat (zie ook OPMERKING VOORAF bij deze activiteit)
• Een praktische bijscholing, die coördinatoren na het deelnemen aan een train-de-trainers
bijeenkomst zelf kunnen uitvoeren: bestaande uit een presentatie, een train-de-trainers
map voor coördinatoren en een werkmap voor vrijwilligers.
• Een extra training/module die aangeboden wordt aan vrijwilligers van Home-Start in het
kader van bijscholing.
Het is nog onduidelijk of we met deze activiteit in 2018 actief zijn. Er komt in het voorjaar
2018 een evaluatie om te kijken of deze gezinnen wel goed passen bij de Home-Start
methodiek. NJI gaat ook kijken of ze de pilot kunnen verlengen maar hoe en wat is nog
onduidelijk.
SUB-ACTIVITEIT 2: SAMENWERKING JUTTERS PREVENTIE
Bij de samenwerking Jutters Preventie bekijkt Humanitas of kinderen met ouders met
psychische problematiek (KOPP) ondersteund kunnen worden met de Home-Start
methodiek. Is dit mogelijk met vrijwilligers en met het "op je handen zitten"? Het idee is om
vrijwilligers een deskundigheidsbevordering te geven omtrent KOPP en de mogelijkheid te
creëren voor extra ondersteuning door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. In januari
is de eerste evaluatie.
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TANDEM MAATJES (Jongeren en
volwassenen)

Coördinator
Naïma Labraïmi
Tijdsinvestering coördinator
20 uur per week
Portefeuillehouder
Marleen de Kluizenaar
Aanleiding
Tandem Maatjes richt zich op een brede doelgroep, welke te
maken heeft met sociaal isolement. Dit is een blijvend
probleem in de regio Haaglanden. Tandem Maatjes kan de deelnemer steun bieden, maar
ook zelfvertrouwen en zelfredzaamheid vergroten. Het opbouwen van een sociaalnetwerk is
hierbij zeer belangrijk.
Doelstelling
Het uitgangspunt van Humanitas is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun leven en
de keuzes die ze daarin maken. Echter, soms lukt het hen niet om hier vorm aan te geven. In
dat geval kan Humanitas steun bieden. Het doel is dat zowel de jongere als de volwassenen
na een steuntje in de rug het weer ‘alleen’ kunnen.
Wij baseren onze aanpak op de Maatjes Tandem methodiek, welke is ontwikkeld door het
landelijk bureau van Humanitas. De methode kenmerkt zich door regelmatig te evalueren
met zowel deelnemers als vrijwilligers, gedurende het koppelingsjaar.
Doelgroep
We hebben twee doelgroepen, te weten jongeren (10 tot 20 jaar) en volwassenen (20 tot 65
jaar). In de praktijk blijkt dat beide groepen een verschillende aanpak nodig hebben. Ook
hebben vrijwilligers vaak een voorkeur voor één van deze groepen. Daarom hebben we de
werving en selectie van beide gescheiden.
Vrijwilligers
Professionele, getrainde vrijwilligers die affiniteit hebben met mensen die zich bevinden in
een moeilijke situatie, bijvoorbeeld eenzaam zijn. Mensen die goed met jongeren en/of
volwassenen om kunnen gaan, begrip en initiatief tonen.
Werkterrein en taken vrijwilligers
•
Bij de jongeren gaat een vrijwilliger één keer per week samen iets doen. Als maatje
onderneem je leuke activiteiten met de jongere (b.v. fietsen, wandelen, zwemmen,
bibliotheekbezoek, naar een gratis cultureel festival, maar ook huiswerkbegeleiding is
mogelijk). Door positieve aandacht en een luisterend oor krijgen de jongeren een
steuntje in de rug en kunnen ergere problemen voorkomen worden.
•

Bij de volwassenen zijn de contacten meestal ook wekelijks. Dat kunnen huisbezoeken
zijn, maar ook kunnen ze samen activiteiten ondernemen. Ook hier geldt dat we
luisteren en kijken naar wat goed gaat en wat de mogelijkheden zijn voor de volwassene
om zelf verder te komen. Het uitbreiden van het sociale netwerk is een belangrijk
aandachtspunt.
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Werkzaamheden coördinator
•

Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers;

•

Trainen, matchen en begeleiden van vrijwilligers;

•

Organiseren van diverse bijeenkomsten;

•

Contacten leggen met deelnemers

•

Voeren van evaluatiegesprekken met deelnemers en vrijwilligers

•

Uitvoeren van de administratie

•

Onderhouden van intern/externe netwerkcontacten.

Vrijwillige coördinatoren
We hebben geconstateerd dat de werkdruk voor betaalde coördinatoren een blijvend
probleem is. De inzet van vrijwillige coördinatoren is één van de manieren om hier een
oplossing voor te vinden. Vrijwillige coördinatoren zijn 4 tot maximaal 8 uur per week
inzetbaar en houden zich met een of meerdere specifieke taken bezig, te weten:
• Evaluatiegesprekken met vrijwilligers en deelnemers voorbereiden en voeren (in overleg
met onze betaalde krachten);
• Assisteren bij gegevensverwerking in het Humanitas Registratie Systeem (HRS);
• Helpen bij het actueel houden van de vrijwilligersmap voor nieuwe vrijwilligers.
In het afgelopen jaar is er gewerkt met 2 vrijwillig coördinatoren. Het is desondanks moeilijk
gebleken om voldoende evaluaties uit te voeren. Eén van de twee gaat begin 2018 stoppen
en wij hopen hiervoor een vervanger te vinden, maar het behouden van de vrijwillige
coördinatoren is in de praktijk soms lastig.
Wij willen minimaal 1 en maximaal 3 vrijwillige coördinatoren op de activiteit ter
ondersteuning van onze betaalde krachten. Omdat de structurele urenuitbreiding voor de
coördinatie ook nog (steeds) niet gelukt is, zal er opnieuw gekoerst moeten worden op het
aantrekken van een vrijwillig coördinator, b.v. door een extra wervingsactie onder bestaande
vrijwilligers of een interview met een krant, (de Posthoorn, Haagse Courant).
Werving van deelnemers
Vanaf de start in 2011 is er een enorm aantal aanvragen van deelnemers. Om hier
structureel een oplossing voor te vinden zal gezocht moeten worden naar manieren om het
project structureel te verstevigen met een verdubbeling van het aantal coördinatie-uren. Tot
nu toe zijn de coördinatoren bijna ieder jaar gedwongen met aanmeldingstops te werken, en
dit is in het begin van het jaar ook gebeurd en aan het eind weer; dus een terugkerend
probleem door gebrek aan manuren.
Onze vaste coördinator gaat per 1 februari 2018 met pensioen en deze positie is weer
opnieuw vervuld. Een mooie afsluiting van de werkzaamheden van onze coördinator en een
nieuwe kans voor een nieuwe kracht.
Blogproject: Aap Blog Mies
In het najaar van 2016 was er een nieuw onderdeel bij het Tandemproject middels een pilot
van start gegaan, het blogproject AapBlogMies, bloggen tegen eenzaamheid. Door te
schrijven op een besloten platform kunnen mensen hun gevoelens van eenzaamheid delen,
tegengaan en ook hun creativiteit ontwikkelen. Het idee is bedacht door een gedreven
projectleider en wordt uitgewerkt met deelnemers en vrijwilligers.
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Het project 'bloggen tegen eenzaamheid' is na de succesvolle opstart in augustus 2017
overgebracht naar een zelfstandige stichting: Stichting Aap Blog Mies. Het Tandemproject
zal nauw blijven samenwerken met deze organisatie en we hebben daartoe een
overeenkomst opgesteld. Waar mogelijk zullen we (aspirant) deelnemers en vrijwilligers
wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan het blogplatform.
Stichting Aap Blog Mies zal bij gemeente en fondsen zelf zorg gaan dragen voor zijn
financiële ondersteuning.
Samenwerking
Platform Zorgvrijwilligers Den Haag, Buddynetwerk, Vivaldi, Leger des Heils, Impegno,
PsyQ, BJZ, Gezinscoaches van de GGD, School maatschappelijk werkers, Gezinsvoogdij,
PEP, Den Haag Doet, Vitalis, Coalitie Erbij (Week tegen de Eenzaamheid), Gemeente Den
Haag (Week van de Dialoog, Goed-voor-Elkaar-Festivals).
Beoogd resultaat voor 2018
• Door het terugbrengen van de uren naar 20 zal betekenen dat er voor jongeren niet meer
dan 12 koppelingen gerealiseerd kunnen worden.
• De uren betekenen dat voor volwassenen niet meer dan 28 koppelingen gerealiseerd
kunnen worden.
• Het werven, trainen en begeleiden van minimaal 25 vrijwilligers van diverse leeftijden en
culturele achtergronden, mannen en vrouwen
o 3 basistrainingen voor vrijwilligers
o regelmatig intervisiemomenten
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STEUN BIJ VERLIES EN ROUW

Coördinator
Marja van Starrenburg
Tijdsinvestering vrijwillige coördinator
8 uur per week
Portefeuillehouder
Betty van der Zande
Aanleiding
Veel mensen hebben na het verlies van een dierbare of een
scheiding behoefte aan steun. Soms kan deze steun niet of
niet voldoende door naasten gegeven worden.
Steun bij Verlies en Rouw biedt een luisterend oor en een steuntje in de rug om weer
zelfstandig door te gaan.
Doelstelling
In de activiteit Steun bij Verlies en Rouw bieden getrainde vrijwilligers individuele (tijdelijke)
begeleiding en ondersteuning aan nabestaanden van een overledene en bij de verwerking
van verlies en een echtscheiding. Dit gebeurt op verschillende momenten in het rouwproces
en kan individueel of in een (lotgenoten)groep plaatsvinden.
Doelgroep
Een ieder die te maken heeft met het verwerken van rouw en verlies.
Vrijwilligers
Professionele, getrainde vrijwilligers
Werkterrein en taken vrijwilligers
• Begeleiden deelnemers
• Deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten
• Volgen van de basistraining
• Bezoeken van symposia
• Waarnemen van taken bij de afwezigheid van de coördinator.
Werkzaamheden vrijwillig coördinator
• Werven van vrijwilligers en deelnemers
• Koppelen van deelnemers aan vrijwilligers
• Informatievoorziening
• Voeren van evaluatiegesprekken met deelnemers en vrijwilligers
• Begeleiden van vrijwilligers
• Uitvoeren van de administratie
• Organiseren van (intervisie)bijeenkomsten
• Onderhouden van intern/externe netwerkcontacten.
Samenwerking
Betrokken organisaties t.b.v. doorverwijzing deelnemers zijn: Terminale Thuiszorg,
huisartsenpraktijken, maatschappelijk werk, Slachtofferhulp, Inloophuis Haaglanden,
Mantelzorg, PsyQ, Buddynetwerk, Begraafplaats Westduin, De Blijmakers, Stichting Mooi,
Zebra en Vóórwelzijn, Begraafplaats St. Petrus Banden en Ouderenzorg Den Haag.
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Beoogd resultaat
• 20-25 deelnemers
• 8-10 vrijwilligers
• 1-2 trainingen voor vrijwilligers
• 2-3 (intervisie)bijeenkomsten voor vrijwilligers.
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THUISADMINISTRATIE

Coördinatoren:
Margriet de Vogel, projectcoördinator
Eén of meer vrijwillige coördinatoren
Tijdsinvestering coördinatoren:
8 uur per week projectcoördinator
16 uur per week vrijwillige coördinatoren
Portefeuillehouder
Alberto Balai
Aanleiding
Een ‘schoenendoos’ vol ongeopende enveloppen, rekeningen
die al lang betaald hadden moeten zijn, problemen met de
huisbaas, nutsbedrijven of de belastingdienst, vergeten om kwijtschelding en/of toeslagen
aan te vragen, betalingsregelingen en schulden die misschien helemaal niet nodig zijn. Het
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is zoek, de greep op de administratie is verdwenen.
De praktijk van alle dag leert dat er nogal wat mensen zijn, die moeite hebben met het
regelen van hun administratie en financiën. Bijvoorbeeld omdat zij geen weg weten met de
hedendaagse papierwinkel, of omdat hun inkomsten niet of nauwelijks toereikend zijn om de
uitgaven te dekken. Voor deze mensen voert Humanitas de activiteit Thuisadministratie uit.
Doelstelling
Getrainde vrijwilligers bieden tijdelijke ondersteuning aan mensen die niet in staat zijn hun
administratie en financiën zelfstandig te regelen. De nadruk ligt op het vergroten van de
zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk terugkrijgen van de regie.
Doelgroep
Inwoners van Den Haag met financieel-administratieve vragen of problemen.
Vrijwilligers
Professionele, getrainde vrijwilligers, die volgens de Humanitaswaarden willen werken.
Werkterrein en taken vrijwilligers
• Ordenen, budgetteren en schulden in kaart brengen.
• Het bieden van praktische hulp zonder de regie over te nemen.
• Een luisterend oor bieden.
• Kennis en vaardigheden overdragen.
• De weg wijzen naar instanties.
• Waar nodig en gewenst: begeleiden naar schuldhulpverlening.
• Meedraaien in de spreekuren.
Werkzaamheden coördinatoren
• Werving en selectie van nieuwe vrijwilligers.
• Trainen, koppelen en begeleiden van vrijwilligers.
• Selectie en intake van deelnemers.
• Organiseren van diverse bijeenkomsten.
• Onderhouden van relevante netwerken.
• Werven, selecteren en begeleiden van vrijwillige coördinatoren.
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Samenwerking en afstemming
We werken samen met alle relevante formele en informele organisaties in Den Haag. Het
uitgangspunt hierbij is dat bewoners op een laagdrempelige manier de hulp krijgen die zij
nodig hebben en dat zij met betrokkenheid en verstand van zaken verder geholpen worden.
Daarnaast nemen wij zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten, kennisdagen, conferenties,
e.d. zowel om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen als om kennis te delen en de
zichtbaarheid van onze activiteit in stand te houden/te vergroten.
Inloopspreekuren
Om ook ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met een enkele financieeladministratieve vraag, ex-deelnemers van Thuisadministratie en mensen die bijvoorbeeld
door taalproblemen structureel hulp nodig hebben, zijn wij medio 2016 gestart met
inloopspreekuren. De inloopspreekuren zijn een mooie aanvulling gebleken op onze
dienstverlening en worden in 2018 voortgezet
Ontwikkelingen
•
Start van de pilot ‘Aan de slag met Mijn BudgetSter’.
•
Intensivering van de samenwerking met STEK/budgetmaatjes070, Rode Kruis en
Schuldhulpmaatje, onder leiding van het LSTA/de gemeente Den Haag.
•
Start van de samenwerking met Aegon in het project ‘Van Schulden naar Kansen’.
Beoogd resultaat
• Het ondersteunen van 40 deelnemers in Den Haag.
• Het helpen van 50 bezoekers op het inloopspreekuur.
• Het begeleiden van 34 vrijwilligers (inclusief vrijwillige coördinatoren).
• Het organiseren van een aantal basistrainingen voor nieuwe vrijwilligers in
samenwerking met District Zuidwest.
• Het organiseren van verschillende terugkom- en themabijeenkomsten.
• Het werven 1 à 2 nieuwe vrijwillige coördinatoren.
• Voortgang in de genoemde ontwikkelingen.
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SPREEKUREN HAAGLAND

Coördinatoren
Allen.
Tijdsinvestering coördinatoren
Het begeleiden van de spreekuurvrijwilligers behoort tot de reguliere
taak van alle coördinatoren.
Portefeuillehouders
Allen.
Aanleiding
Om vrijwilligerswerk meer flexibel in te laten vullen door vrijwilligers en om tegelijkertijd meer
deelnemers te kunnen bedienen is er in het derde kwartaal 2015 een subsidie van de
gemeente Den Haag aangevraagd en toegekend. In 2016 zijn de spreekuren gestart.
Doelstellingen
Er zijn meerdere doelstellingen die het spreekuur wil realiseren:
• Het flexibeler maken van vrijwilligerswerk en mede daardoor vrijwilligerstrouw te
bevorderen.
• Het bereiken van een bredere groep deelnemers, ook mensen met één hulpvraag kunnen
nu geholpen worden.
• Het bieden van nazorg aan (ex)deelnemers.
Doelgroep
De doelgroep is tweeledig: aan de ene kant de vrijwilligers die al actief zijn, alsmede nieuwe
vrijwilligers en niet/moeilijk inzetbare voor de huisbezoeken.
De andere doelgroep bestaat uit ex-deelnemers in het kader van nazorg en deelnemers met
één/enkele hulpvraag/vragen.
Vrijwilligers
Professionele, getrainde vrijwilligers die het leuk vinden om een spreekuur te draaien en/of
niet beschikbaar zijn voor de huisbezoeken. De vrijwilligers volgen de bij hun activiteit
behorende training en een speciale spreekuurtraining.
Werkterrein en taken vrijwilligers
• Het bieden van praktische hulp, informatie of advies aan iedereen die het spreekuur
bezoekt.
• Kennis en vaardigheden overdragen.
• Informatie over de Haaglandactiviteiten verstrekken, inschatten bij welke Haagland
activiteit de bezoeker thuishoort, doorverwijzen naar de betreffende coördinator.
• De weg wijzen naar instanties.
• Registratie en administratieve afhandeling van bezoekers/vragen.
Werkzaamheden coördinatoren
• Werving, selectie en intake van vrijwilligers.
• Training en begeleiding van vrijwilligers.
• Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten.
• Onderhouden van relevante netwerken.
• Bijdragen aan communicatie en PR.
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Samenwerking
Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk. Andere organisaties kunnen verwijzen naar het
spreekuur.
Beoogd resultaat
• Het aantrekken van vrijwilligers die minder tijd beschikbaar hebben.
• Behoud van vrijwilligers die minder tijd beschikbaar hebben, omdat ze bijvoorbeeld een
baan vinden.
• Het laagdrempeliger maken van vrijwilligerswerk, onder andere voor allochtone vrouwen
(spreekuur in plaats van bij mensen thuis op bezoek) en mensen die vanwege een fysieke
beperking niet op huisbezoek kunnen.
• Vrijwilligers breder trainen en ontwikkelen.
• Bereik van meer deelnemers, ook mensen met één hulpvraag.
• Mogelijkheid om nazorg te bieden aan ex-deelnemers.
• Organiseren van wekelijkse spreekuren op locatie in Haagland (twee keer
Thuisadministratie, een keer Algemeen).
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3.1

Werving
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De werving van vrijwilligers geschiedt op dit moment vooral vanuit de specifieke activiteiten
van Humanitas-Haagland afzonderlijk en via de eigen kanalen. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van de faciliteiten van PEP, publiciteit, bijvoorbeeld verstrekken van informatie via
facebook, de eigen website en lokale media.. Belangrijk is ook de inzet van de eigen
vrijwilligers voor het vinden van kandidaat-vrijwilligers. In 2016 werd onderzocht in hoeverre
cohesie van de energie voor het werven van vrijwilligers voor de gezamenlijke activiteiten
doelmatig is. Uit het onderzoek bleek dat samenvoeging van wervingsactiviteiten doelmatig
is. In 2016 is er samengewerkt met organisaties van het Platform Zorgvrijwilligers, dit bleek
voor de afdeling Haagland geen succes te zijn. In 2018 (en 2017) wordt/is bekeken hoe het
samenwerken met andere organisaties voor de werving van vrijwilligers beter kan verlopen.
Er is een werkgroep publiciteit ingesteld die aan de slag is met de PR, het maken van flyers,
de website van Humanitas en Facebook. De werving is een belangrijk aandachtspunt, voor
sommige activiteiten wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden. Er wordt gezocht naar
nieuwe manieren om bewoners van de gemeenten in Haagland te motiveren om
vrijwilligerswerk te verrichten.

3.2

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Vaardigheden van vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden spelen een belangrijke rol in
het eindresultaat van de activiteiten van Humanitas. Deskundigheidsbevordering is om die
reden een belangrijk onderdeel van alle activiteiten die Humanitas Haagland aanbiedt.
De belangrijke componenten zijn:
Uitvoerende vrijwilligers
Basistraining en specifieke cursussen Alle vrijwilligers volgen een basistraining, deze
wordt gegeven door de coördinator (m.u.v. de SBR-vrijwilligers die de training elders volgen).
Ook volgen alle nieuwe vrijwilligers de e-learning Introductiecursus Humanitas, om
Humanitas te leren kennen worden de e-learning modules ‘Communicatie’ en ‘Omgaan met
emoties’ aangeboden.
De Thuisadministratie-vrijwilligers volgen via de e-learning de introductiecursus
Thuisadministratie (samen met drie bijeenkomsten is dit de (blended) basistraining.
Naast de basistraining zijn er specifieke cursussen of voorlichtingen per activiteit.
Materiaal Alle vrijwilligers ontvangen een introductiemap bij de introductiecursus. HomeStart maakt gebruik van het Home-Start materiaal. De andere coördinatoren maken gebruik
van het Humanitas-materiaal. Het Humanitas-materiaal wordt (is) aangepast aan de situatie
in Haagland en het aantal vrijwilligers dat deelneemt aan de betreffende training. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van materiaal van andere afdelingen en eigen ideeën.
Frequentie De trainingen worden zo vaak gegeven als nodig is (nieuwe vrijwilligers).
Vrijwilligersbijeenkomsten Alle coördinatoren organiseren een aantal keer per jaar
vrijwilligersbijeenkomsten, themabijeenkomsten, intervisiebijeenkomsten, e.d. voor het
uitwisselen van ervaringen en het kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen.
Bij Homestart is de themabijeenkomst ‘Signalering kindermishandeling’ verplicht. Deze
bijeenkomst wordt gegeven door iemand met deze specifieke expertise.
Steun bij Verlies en Rouw vrijwilligers gaan ‘om de beurt’ naar specifieke bijeenkomsten
zoals ‘Kinderen en Verlies’ en het Landelijk Steunpunt Rouw. Bij Home Start bestaat ook een
dergelijke activiteit, onder andere worden de Centra voor Jeugd en Gezin bezocht.
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Themabijeenkomsten
In 2017 is geëxperimenteerd met het aanbieden van gezamenlijke themabijeenkomsten aan
alle Haagland vrijwilligers. Waar nu per activiteit een thema wordt aangeboden, kan dit
immers ook interessant zijn voor de vrijwilligers van overige activiteiten. In 2018 wordt
hiermee verder ervaring opgedaan.
Coördinatoren (vrijwillig en betaald)
Het is de bedoeling dat alle betaalde coördinatoren de train-de-trainercursussen van de
Humanitas Academie volgen of hebben gevolgd. Deze cursus staat inmiddels ook open voor
vrijwillige coördinatoren.
Het district biedt twee keer per jaar een training voor coördinatoren die bestaat uit de
modules: 1.De Coördinator bij Humanitas, 2.Het intake-en koppelingsgesprek, 3. Individuele
aandacht voor de vrijwilliger, 4. Samenwerken in groepen.
Naast de coördinatoren zijn er vrijwilliger-coördinatoren actief. Hun inzet is van groot belang
voor de uitvoering van activiteiten. Het aantal deelnemers aan activiteiten groeit. Ook heeft
een groeiend deel van de deelnemers te kampen met zwaardere problematiek. De
ondersteuning van de betaalde coördinatoren door vrijwilliger-coördinatoren maakt het
mogelijk om meer deelnemers te bereiken. Alleen legt dit ook een zwaardere druk op de
coördinatoren, zij moeten de vrijwilliger-coördinatoren inwerken en begeleiden. Als de groei
van het aantal hulpvragers toeneemt, zijn er extra uren nodig, zodat vrijwilligers en
vrijwilliger-coördinatoren voldoende kunnen worden ondersteund om de kwaliteit van de
hulpverlening te waarborgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er door onvoldoende
capaciteit hulpvragers in de kou komen te staan.
Bestuursleden
Alle bestuursleden volgen de e-learning basistraining en de introductiecursus voor nieuwe
bestuursleden "Besturen bij Humanitas".
Aanpak 2018
In het huidige plan deskundigheidsbevordering is opgenomen dat de portefeuillehouder
deskundigheidsbevordering ten minste 1 keer per jaar overleg voert met de coördinatoren.
Doelstelling dat dit overleg in het eerste kwartaal van 2018 plaatsvindt. Dan wordt met de
coördinatoren besproken wat nodig is op het terrein van deskundigheidsbevordering en
wordt de activiteitenlijst voor 2018 compleet gemaakt. Op basis van het gesprek(ken) met de
coördinatoren wordt het plan deskundigheidsbevordering geactualiseerd en besproken in het
bestuur. Hierbij worden ook de financiën van deskundigheidsbevordering betrokken.

3.3

Vergoedingen voor vrijwilligers en -activiteiten

Uitgangspunt
Humanitas-activiteiten zijn bedoeld om de zelfredzaamheid te vergroten van deelnemers
door hen tijdelijk een steuntje in de rug te geven. Na een jaar in een maatjes-koppel moet de
deelnemer ook zelfstandig de dingen kunnen doen die hij/zij gedurende het maatjes-jaar
heeft gedaan (dus ook zonder de financiële bijdrage van Humanitas voor activiteiten). Dit
vereist terughoudendheid in activiteiten die een financiële bijdrage vergen van deelnemers.
Vrijwilligers zijn het kapitaal van de vereniging en die moeten we zoveel mogelijk aan
Humanitas binden. Liever dus geld investeren in het volgen van trainingen en
deskundigheidsbevordering e.d. om de kwaliteit van de vrijwilligers te vergroten dan
subsidiëring van maatjes-activiteiten.
De vergoedingen algemeen
Met bovenstaand uitgangspunt heeft het bestuur een richtlijn opgesteld:
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de reiskosten van vrijwilligers worden altijd vergoed;
de verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt altijd vergoed.

De vergoedingen Tandem
de kosten die vrijwilligers maken voor activiteiten worden in principe altijd vergoed,
mits het overwegend goedkopere activiteiten betreft (die de deelnemers dus zelf ook
kunnen betalen, zie hierboven);
de kosten voor volwassen deelnemers worden niet vergoed;
de kosten voor kinderen/jongeren worden alleen in het Tandem-programma (met
mate) vergoed:
*
zo veel mogelijk goedkope of gratis activiteiten (gebruik museumjaarkaart,
Ooievaarspas, PEP-pas e.d.). Het gaat er vooral ook om dat de deelnemers
in het Humanitas-jaar dingen hebben geleerd te doen die zij ook na dat
jaar op eigen kracht moeten kunnen doen.
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het bestuur van Humanitas-Haagland ziet er op 1 januari 2018 als volgt uit (met
portefeuilles):
-

Marcel Lohuis
Bert Brouwer

-

Martin Voûte
Betty van der Zande
Marleen de Kluizenaar
Alberto Balai
Paul Hoekema
(Vacature)

Voorzitter
Secretaris, leden en donateurs, nieuwe
activiteiten
Portefeuille Financiën / HRS, website
Home-Start / Steun bij Verlies en Rouw
Tandem
Thuisadministratie / Spreekuur
Fondsenwerving
Deskundigheidsbevordering, PR, Communicatie

Naast de aandacht van het bestuur voor de bestendiging van de goed lopende activiteiten en
daarbinnen de ontwikkelingen zoals in de inleiding geschetst, heeft het bestuur voor 2018
ook enkele prioriteiten, t.w.:
De financiën: voldoende middelen verwerven om de activiteiten te kunnen uitvoeren
en om nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen (zie hoofdstuk 6). De
fondsenwerving neemt hier een belangrijke plaats in;
De contacten met andere Humanitas-afdelingen aanhalen om te bezien of
samenwerking substantieel iets kan opleveren voor onze activiteiten binnen
Haagland;
De werving van vrijwilligers is ook een belangrijk aandachtspunt. Zonder voldoende
vrijwilligers komt het werk van Humanitas niet tot stand;
Het onderzoeken van mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten
i.s.m. andere (vrijwilligers)organisaties, de zogenaamde ketenaanpak. In 2018 wordt
hier aan gewerkt door Humanitas Thuisadministratie, Stek en de Haagse afdeling van
het Rode Kruis;
Communicatie en Relatiebeheer (zie hoofdstuk 5).
Het bestuur voert de eigen activiteiten uit binnen de kaders die hiervoor door Humanitas
landelijk en district worden meegegeven.
Het afdelingsbestuur vergadert ca. 10 keer per jaar, met als doel het elkaar informeren, voor
beleidsvorming, meningsvorming en besluitvorming. De deelnemers zijn de leden van het
afdelingsbestuur en verder op uitnodiging de activiteit-coördinatoren, de portefeuillehouder
districtsbestuur en de MA –consulent.
Twee keer per jaar overlegt het bestuur met de coördinatoren. Het doel daarvan is van en
met elkaar leren, uniformering werkwijzen, vertalen beleid, voorbereiden beleid,
gezamenlijke PR en werving en visieontwikkeling. De deelnemers zijn de portefeuillehouders
afdelingsbestuur, coördinatoren (betaald en onbetaald) van een afdeling of werkgebied van
een afdeling en op uitnodiging de MA-consulent.
Overleggen en afstemmen
De afdeling Haagland heeft naast de eigen afdelingsbestuursvergaderingen en de
overleggen met de coördinatoren ook diverse overleggen binnen het district. Enkele noemen
we hieronder.
Districtsraad (formeel en informeel)
Doel is van en met elkaar leren, ontwikkelen en vaststellen beleid, vaststellen jaarverslag,
financieel verslag, begroting en werkplan.
De deelnemers zijn de leden districtsbestuur, districtsmanager, voorzitters en secretarissen
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afdelingsbesturen, en op uitnodiging directeur en landelijk bestuurders of anderen.
Driehoeksoverleg afdelingen
Het doel is afstemming doelen, resultaatmeting, vertalen beleid en zaken rond de
afdelingsorganisatie.
De deelnemers zijn: portefeuillehouder districtsbestuur, districtsmanager, voorzitter afdeling.
Driehoeksoverleg activiteiten
Het doel is inrichten en evalueren activiteit-organisatie.
De deelnemers zijn: portefeuillehouder afdeling, activiteit-coördinator, portefeuillehouder
districtsbestuur (bij een vrijwillige coördinator) / consulent (bij een betaalde coördinator).
Vierhoeksoverleg
Het doel is afstemmen van de financiële zaken conform de landelijke kaders.
De deelnemers zijn de portefeuillehouder Financiën afdelingsbestuur, idem districtsbestuur,
Financiële medewerker district, en consulent.

4.1

Ontwikkelingen district / landelijk

Het districtsbestuur wil zich ook in 2018 opnieuw richten op het versterken van de
afdelingsbesturen, deze samen met hun activiteiten meer met elkaar verbinden en
belangrijke thema’s/ontwikkelingen voor de afdelingen in het district (laten) vertalen in
handzame documenten en/of instrumenten. Ook de financiele positie van Humanitas
landelijk is een belangrijk aandachtspunt. Het districtskantoor functioneert als een backoffice
dat zowel de afdelingsbesturen als het districtsbestuur ondersteunt. De medewerkers
adviseren, coördineren, zorgen voor de inhoudelijke inbreng van de scholing aan de
vrijwilligers, voeren de projectadministratie en /of –management (voornamelijk bij de grotere,
afdeling overstijgende activiteiten). Ook worden van hieruit alle betalingen (declaraties en
facturen) voor het district en de afdelingen verricht. Het vervult daarmee de functie van
administratiekantoor voor de afdelingen. Daarnaast biedt het districtskantoor de afdelingen
ook een platform, waar de besturende en uitvoerende vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten
èn inspireren en informatie en best practices kunnen delen; via trainingen, lezingen,
bijeenkomsten, vergaderingen en overleggen (districtsraad), etc.
Het district (districtsbestuur en districtskantoor) wil de juiste ondersteuning (kunnen) geven
aan de afdelingen van Humanitas in Zuidwest en de makelaarsrol die afdelingen als
noodzakelijk zien zo optimaal mogelijk uitvoeren.
Voor een verdere beschrijving van de doelen, de organisatie van het districtskantoor en de
werkwijzen verwijzen we naar het districtsplan 2018.
Op dit moment passen onze activiteiten geheel in de strategische visie van Humanitas
Nederland, vastgesteld voor de periode 2016 – 2019. Deze zal komend jaar worden herzien
voor de jaren daarna. In het kort geven we enkele aandachtspunten van het huidige plan
weer in bijlage 1 en verder verwijzen wij voor een volledig beeld van deze "strategische visie
2016-2019" naar de website www.humanitas.nl.
We gaan nu het 3e jaar in van het strategieplan 2016-2019 en staan aan de vooravond van
een cultuuromslag v.w.b. kostendekkend werken, genoemd "Humanitas financieel
duurzaam", waarbij ook alle relevante indirecte kosten worden meegenomen. Op landelijk
niveau is er geconcludeerd dat er niet alleen een financieel probleem is, maar ook een
structuur- en cultuurprobleem. Structuur- en cultuurverandering zijn ingrijpend, raakt vele
aspecten van de vereniging en is niet voor de korte termijn bedoeld.
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COMMUNICATIE EN RELATIEBEHEER

We vinden het belangrijk helder te communiceren naar onze doelgroepen over o.a. de
doelstellingen en activiteiten van Humanitas Haagland. Wij hopen hiermee de aandacht van
nieuwe relaties en fondsen te trekken, bestaande relaties te verstevigen en mogelijkheden te
ontwikkelen voor de financiering van activiteiten.
De behoefte bij Humanitas-Haagland om tot een meerjarenplan te komen waarin op zoek
wordt gegaan naar nieuwe kansen en het ontwikkelen van initiatieven blijft overeind.
Voor 2016 is het PR-plan deels geïmplementeerd en is deels verder inhoud aan gegeven in
2017. Bij een helaas te lang voortdurende vacature voor de bestuursportefeuille PR en
communicatie zijn we op dit vlak minder ver dan we zouden willen, maar het plan voor de
communicatie blijft voor 2018 gehandhaafd.
Hierbij geven we de aandachtspunten van dat plan op hoofdlijnen weer.
Wat willen we bereiken
De missie van Humanitas luidt: Humanitas is een vereniging die opkomt voor een
samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid
nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt
Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg.
Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt die tijdelijk steun nodig hebben.
Humanitas Haagland bestond in 2016 70 jaar! Dit toont aan dat de organisatie al ruim
zeventig jaar voldoende draagvlak heeft gecreëerd om zijn bestaansrecht te waarborgen.
Uit de Humanitas missie blijkt dat de primaire doelstelling is een maatschappelijk bijdrage
geënt op de Humanitas waarden. Maar vanuit een regionaal perspectief is er ook behoefte
aan een versteviging in de marktpositie en ambities voor de toekomst die deels zullen
gerealiseerd moeten worden door middel van groei in de organisatie. Deze groei uit zich in
een groter budget, meer mankracht en om deze groei te realiseren en zullen we duidelijk
zichtbaar moeten zijn. Wij hopen dat ons PR plan hierin kan bijdragen.
Wie willen we bereiken
Het vergroten van naamsbekendheid onder de bewoners van de regio Haagland. Iedere
organisatie is gebaat bij een directe herkenning van de naam en bij voorkeur ook waar de
organisatie voor staat.
Enkele belangrijke stakeholders voor Humanitas Haagland zijn de subsidiegevers en
donoren. Door het helder communiceren van de doelstellingen, ontwikkelingen en behaalde
resultaten willen we de relaties in de regio verstevigen en verder uitbreiden. Persoonlijk
contact kan hierin een belangrijke rol spelen. Er is een relatiekaart ontwikkeld waarin een
ieder heeft aangegeven welke contacten zij onderhouden in het werkveld.
Haagland moet actief en enthousiasmerend communiceren richting vrijwilligers en hiermee
potentiele vrijwilligers overtuigen zich in te zetten voor onze organisatie en zijn deelnemers.
De jaarlijkse dag voor de vrijwilliger (7 december) willen we hier meer voor gaan benutten.
Samenwerkingen met andere organisaties in het veld van zorgvrijwilligers. Haagland wil
duidelijk zijn in de doelgroep die zij ondersteunen en samen werkingen zoeken waar mogelijk
om een groter bereik en/of effectiviteit te realiseren.
Ander Humanitas afdelingen, districten en landelijk hoofdbestuur kunnen bijdragen aan
de beleidvorming van Haagland. Een sterk landelijk profiel voegt toe aan het draagvlak van
onze afdeling.
Wat willen we communiceren
Een gericht plan en de uitvoering daarvan vereist communicatie per doelgroep of
doelgroepen. Het genereren van publiciteit is de belangrijkste reden om te communiceren.
De boodschap moet zorgvuldig de doelstellingen van Humanitas Haagland versterken en
aansluiting vinden bij het merk Humanitas.
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Hoe gaan we de communicatie uitvoeren
Kern voor de interne en externe communicatie is dat er voldoende bewaakt wordt dat in alle
uitingen binnen en naar buiten dat er uniformiteit is in het gebruik van het logo en de namen.
Tevens is er gebruik gemaakt van de richtlijnen voor de Humanitas landelijke website met
betrekking tot Tone of Voice en beeld.
a. Interne communicatie
Via nieuwsbrieven willen we op vaste momenten in het jaar communiceren met de
medewerkers, vrijwilligers en district over waar momenteel aan gewerkt wordt, wat er aan
komt en wat wij nog hopen te realiseren.
Door het organiseren van speciale activiteiten (bv. de dag voor de vrijwilliger op 7 december)
voor onze vrijwilligers en belanghebbenden hopen we een sterkere band met de organisatie
te ontwikkelen en de gezamenlijkheid te versterken.
b. Externe communicatie
Humanitas wordt gezien als een sterk merk met grote landelijke naamsbekendheid. Dit biedt
een duidelijke huisstijl welke wij als afdeling kunnen volgen. Het logo van de organisatie zal
gehandhaafd moeten worden in alle communicatie. Wij hanteren een eenduidige brochure
(kaart) waarin alle activiteiten conform landelijke huisstijl gepresenteerd worden.
Website: dit wordt een actuele afspiegeling van de activiteiten en mijlpalen. Ook draagt de
website in een belangrijke mate bij aan het eerste contactmoment en moet dus een duidelijk,
vriendelijk en gastvrij portaal worden voor een ieder die binnenkomt. Echter de nieuwe
Humanitas website geeft weinig creatieve vrijheid en stimuleert niet tot veelvuldig gebruik.
Wel wordt hij gehanteerd voor profilering van de organisatie en eenduidig contact zodat men
snel geholpen is in wie, wat en waar.
Facebook: er is gekozen voor het gebruik van Facebook daar deze zich goed leent voor
snelle voeding en aanspreekt door het gebruik van tekst en zelf gekozen beeld. Belangrijk
hierbij is wel dat er regelmatig informatie wordt toegevoegd en dat het gebruik en de
conversaties doorlopend worden gemonitord.
Dag- en weekbladen verzorgen een regionale doelgroep en kunnen vooral bijdragen aan de
beeldvorming rond Humanitas Haagland en hierdoor interesse opwekken van deelnemers en
vrijwilligers. Zij zoeken activiteiten met nieuwswaarde en dit hebben we bijvoorbeeld
gecreëerd rond de viering van het 70 jarig bestaan waarbij aandacht in de media kwam.
Aap, Blog, Mies: Dit project heeft een samenwerkingsovereenkomst met Humanitas
Haagland en zal hierdoor ook onze naam voeren in hun communicatie.
Pop-up-café: evenementen gericht op vrijwilligers en deelnemers zorgen voor persoonlijk
contact en een positieve beeldvorming in de betrokkenheid van de hulpverlening.
Hoe gaan we het aansturen
De werkwijze van het PR plan is gericht op praktische uitvoerbaarheid en het activiteiten
niveau van Humanitas Haagland. Deze kan bestaan uit 2 personen waarvan 1 bestuurslid en
1 vrijwilliger. Het belang van publiciteit voor Humanitas Haagland en zijn activiteiten zal ter
hand moeten worden genomen door een uitvoerende, die midden in de organisatie staat en
hierdoor goed op de hoogte is van nieuwswaardige berichten. Vandaar onze voortzetting van
de zoektocht naar een vrijwilliger voor de PR en communicatie.
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Wat kost het
De kosten die verbonden zijn aan het uitvoeren van de PR activiteiten zijn niet te financieren
vanuit de huidige beschikbare gelden. Vandaar dat de activiteiten teruggebracht zijn naar
gratis of op basis van (vrijwillige) mankracht te verwezenlijken onderdelen. Zoals de inzet
van social media, persberichten en nieuwsbrieven.
In 2018 zullen plannen en activiteiten onder druk blijven van het uitblijven van voldoende
financiering, echter de werkgroep zal zich blijvend inzetten om het PR plan meer handen en
voeten te geven en verder uit te werken naar de doelgroepen.
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FINANCIEN EN FONDSENWERVING

Financiën
Humanitas als vereniging beschikt per district over een begroting en een financieel
jaarverslag ter verantwoording van inkomsten en uitgaven in een jaar, in ons geval het
district Zuidwest. Deze begroting is een aggregatie van de begrotingen die door de
afdelingen binnen het district zijn opgesteld.
In 2016 is geconstateerd dat deze structuur onvoldoende garanties biedt voor een duurzame
financiële toekomst. Op het niveau van de afdelingen was 2017 een overgangsjaar naar een
versterkte opzet.
Dit jaar (2018) zijn richtlijnen van kracht geworden die de basis leggen voor een financieel
gezonde(re) opzet. De kern daarvan is een combinatie van meer reële doorbelasting van
landelijke kosten (themaondersteuning en ICT) en een strakkere begrotingsmethodiek (“de
baat gaat voor de kost”).
Het afdelingsbestuur stelt het werkplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van
de afdeling vast en stuurt deze ter goedkeuring naar het districtsbestuur. In de districten
wordt tweemaal per jaar een overleg van de portefeuillehouders financiën gehouden.
De portefeuillehouder financiën van de afdeling vertaalt de plannen naar een sluitende
begroting voor de afdeling (zie bijlage 2). Het bestuur van de afdeling bespreekt en evalueert
de voortgang van activiteiten en nieuwe activiteiten.
Fondsenwerving
De belangrijkste subsidiegever voor afdeling Humanitas-Haagland is tot op heden de
gemeente Den Haag. Met de gemeentelijke subsidie beschikken we over een, tot dusver
feitelijk structurele, financiële basis om onze activiteiten te kunnen uitvoeren. De afdeling
Haagland wil voor het grote deel van de activiteiten met betaalde coördinatoren werken,
onder andere vanwege continuïteits-borging.
De gemeentelijke subsidies zijn voor ons niet voldoende om de activiteiten naar onze eigen
maatstaven goed uit te voeren. Het streven is om de structurele basis van onze financiering
te versterken. De komende drie jaar, te beginnen in 2018, ligt onze focus op dat streven. Dat
zal niet meevallen omdat de “gebruikelijke” fondsen hier in principe niet voor te vinden zijn.
Ons accent zal, naast het voortgaand beroep op steun van lokale overheden, liggen bij het
versterken van strategische samenwerking met organisaties in de private sector die belang
hebben bij ons werk en met collega organisaties, waar mogelijk ook in de samenwerking en
samenhang tussen de Humanitas-activiteiten.
Daarnaast krijgt de afdeling een deel van de lidmaatschapsgelden van leden uit het eigen
verzorgingsgebied. Meer leden leveren meer (hoewel bescheiden) inkomsten op.
Tot slot voegen wij middelen bij uit eventuele donaties en/of legaten.
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Bijlage 1: Humanitas Landelijke ontwikkelingen – Strategische visie 2016-2019
Humanitas Nederland heeft een nieuwe strategische visie vastgesteld voor de periode 2016
– 2019. In het kort geven we enkele aandachtspunten hiervan weer (voor een volledig beeld
verwijzen we naar die strategische visie 2016-2019; zie website www.humanitas.nl)
Humanitas staat (al sinds 1945) voor…
… een samenleving waarin mensen actief vormgeven aan hun eigen leven en
verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Humanitas gaat uit van vier
kernwaarden die de verbondenheid met de samenleving laten zien: gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, en betrokken en vraaggericht. We vertalen die
humanistische waarden in maatschappelijke diensten op het gebied van welzijn en zorg,
verleend door vrijwilligers, met de bedoeling anderen sterker te maken.
Dit blijft ook de komende jaren het kompas.
De doelen
Een radicale koerswijziging is niet aan de orde voor 2016-2019. Groei in deelnemers en
vrijwilligers blijft onverkort van belang. Nieuw is een zwaarder accent op het ondersteunen
van mensen met complexere problemen. Daarbij hoort ook het versterkt inzetten op
deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers en beroepskrachten en het laten
meegroeien van het aantal beroepskrachten als belangrijke voorwaarde voor kwaliteit en
duurzaamheid.
De ontwikkeling van het werk vragen om een intensivering van de samenwerking met andere
organisaties en maken het noodzakelijk om ons verhaal, onze unieke positie en aanpak
helder neer te zetten.
In het activiteitenaanbod worden geen ingrijpende wijzigingen aangebracht. Het pad van
vereenvoudiging van de organisatie wordt verder doorgetrokken naar de niveaus van
afdelingen en districten.
Sterkere focus op kwetsbare groepen, en complexe ondersteuningsvragen
Het werk van Humanitas richt zich de komende jaren nog meer dan voorheen op mensen in
kwetsbare situaties. Humanitas verwacht een verdere verschuiving naar complexe vragen.
Daarnaast wordt merkbaar dat deelnemers vaak met meerdere vragen tegelijk zitten,
betrekking hebbend op verschillende levensterreinen. De bestaande thema’s Eenzaamheid,
Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuis-administratie en Detentie bieden overigens voldoende
houvast voor het oppakken van de nieuwe vragen die op de organisatie afkomen. Ook is
duidelijk dat bij al deze thema’s armoede, laaggeletterdheid en een gebrek aan netwerk
(eenzaamheid) een belangrijke rol kunnen spelen als mede-probleemveroorzakers.
Duurzame groei deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten
De vraag naar ondersteuning neemt verder toe. Humanitas wil die vraag beantwoorden.
Daartoe is een uitbreiding nodig van het aantal vrijwilligers. De taken van de coördinatoren
en bestuurders worden omvattender en veeleisender.
Investeren in kwaliteit
De kwaliteit van de ondersteuning door vrijwilligers en beroepskrachten is een voorwaarde
voor de groei van het werk: geen groei zonder waarborgen voor het behoud van kwaliteit.
Ontwikkeling en implementatie van introductie, basis- en vervolgtrainingen en het houden
van regelmatige intervisie-bijeenkomsten zijn essentiële onderdelen van de kwaliteit van ons
werk. Samenwerking met andere organisaties vraagt afstemming en een actieve bewaking
van de grenzen van het vrijwilligerswerk. Wijzelf en onze financiers vragen om constante en
systematische terugkoppeling over kwaliteit en effectiviteit van ons werk.
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Heldere positionering
De veranderende werkvelden en verhoudingen van beroepsmatige en informele zorg en
dienstverlening vragen een duidelijk zicht op de mogelijkheden en beperkingen van
vrijwilligerswerk. Deze zijn helder neergezet in eerder verschenen documenten ('Humanitas,
de decentralisaties en de Wmo en Humanitas Vrijwilligersbeleid 2013') en zullen regelmatig
worden geactualiseerd. Humanitas verwacht en de komende jaren (nog) nauwer samen te
gaan werken met andere organisaties van verschillende aard (verbreden en verdiepen).
Naar een levende Humanitas community
Humanitas is een organisatie met leden, vrijwilligers, deelnemers, beroepskrachten en
externe belanghebbenden. Maar Humanitas wil méér zijn: een levende, levendige en
plezierige community, bedoeld als een netwerk van onderling samenhangende en
samenwerkende “onderdelen” die alle op hun eigen manier bijdragen aan de doelen van de
organisatie, die zich bij ons thuis voelen en die regelmatig met elkaar in contact staan. Willen
we bovendien onze diverse doelgroepen adequaat blijven bedienen, dan moeten we als
vereniging ook een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving zijn.
Toenemende vraag, toenemende complexiteit
Met de toenemende vraag naar ondersteuning neemt ook de complexiteit ervan toe en wordt
deze meervoudiger. Humanitas gaat ervan uit dat dit zal doorzetten, mede als gevolg van het
gevoerde overheidsbeleid. Humanitas verwacht een verdere verschuiving naar complexe
ondersteuningsvragen.
Positionering en begrenzing
We worden steeds zelfbewuster van waar we voor staan. Door de aard van ons
(geschoolde) vrijwilligerswerk en de duidelijke keuze voor de zes thema's waarop we actief
zijn, is onze positie in het veld – ten opzichte van bijvoorbeeld andere vrijwilligersorganisaties
en de beroepsmatige zorg – voor onszelf volstrekt helder. We gaan deze onderscheidende
positie van Humanitas nadrukkelijker dan tot nu toe naar buiten brengen. We willen meer van
ons laten horen!
Samenwerken, verbreden en verdiepen
De ontwikkelingen in de samenleving en in het werk leiden tot een intensieve samenwerking
met organisaties op het gebied van beroepsmatige zorg, welzijn, huisvesting en financiën.
Ook preventie en vroegsignalering vragen om deze samenwerking.
Balans tussen draaglast en draagkracht
Het evenwicht tussen de vraag vanuit de samenleving en het aantal en de kwaliteiten van de
mensen die deze vraag aan moeten kunnen (vrijwilligers, beroepskrachten) moet worden
verbeterd. Daarvoor is een verdere diversificatie van het vrijwilligers- en
beroepskrachtenbestand nodig. Met een brede variatie aan competenties, kennis en kunde.
Daartoe ontwikkelt Humanitas de komende jaren een verdere differentiatie van het
opleidings- en toerustingsaanbod voor vrijwilligers en beroepskrachten (o.a. online).
Lerende organisatie
Humanitas wil een lerende organisatie zijn. Doen we de goede dingen, doen we de dingen
goed? Bieden we wat deelnemers van ons mogen verwachten? Regelmatig wordt hier
onderzoek naar verricht, wat ons veel informatie oplevert over lacunes, maar ook laat zien
dat we op de goede weg zijn. Het systematisch uitvoeren van tevredenheids- en
waarderingsonderzoeken onder deelnemers is de komende jaren één van speerpunten.

- 27 -

Werkplan 2018

Humanitas, afdeling Haagland

Partner voor gemeenten
De overheid laat steeds meer aan de mensen, de markt en de civil society over. ’Zelf
kunnen, zelf doen’ is leidend. Ons doel blijft – naast het bieden van concrete steun – het
versterken van de eigen regie en het vermogen om zelf problemen aan te pakken.
Overnemen van zorg hoort daar niet bij. Financiële beperkingen leggen grote druk op
gemeenten. Een terugtredende overheid biedt kansen voor de informele zorg, voor
Humanitas om samen met die overheid een dialoog te voeren over de aanpak van complexe
maatschappelijke vraagstukken. Met de kennis en ervaring van Humanitas heeft die overheid
een kundige gesprekspartner. In een toenemend aantal gemeenten wordt de rol van
Humanitas als meedenker en medespeler hoog gewaardeerd. De afdelingen mogen rekenen
op de steun vanuit de districten bij hun werkontwikkeling in het kader van deze transities.
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Bijlage 2: Begroting afdeling Humanitas-Haagland 2018
Thuisadmin Tandem SBVR

HS

HS+ Struct

Totaal

Aantal deelnemers - DN
Aantal koppelingen - KP
Aantal vrijwilligers - VR

70
70
46

35
35
35

25
25
10

55
55
34

11
11
9

nvt
nvt
8

196
196
134

Uren/wk betaalde coördinatie
Uren/wk vrijwillige coördinatie

31
32

24
2

0
8

48

8

0
0

111
42

1.310

1.938

160

2.269

1.895

nvt

1.597

85.000

0

0

0

0 3.600

88.600

Kosten per koppeling
BATEN
baten uit eigen fondsenwerving
subsidies overheden

6.667

67.844 4.000 124.822 20.847

0

224.180

baten uit beleggingen

0

0

0

0

0

200

200

Vrij beschikbaar vermogen - ZZ

0

0

0

0

0

0

0

67.844 4.000 124.822 20.847 3.800

312.978

TOTAAL BATEN

91.667

Thuisadmin Tandem SBVR
LASTEN
publiciteit- en communicatiekosten

672

200

personeelskosten

69.132

52.099

vrijwilligers- en activiteitenkosten

11.599

300

HS
150

HS+ Struct

Totaal

0

0

1.322

0 102.719 16.806

0

240.756

2.013 2.340

35.649

8.971 2.146

8.579

huisvestingskosten

2.700

2.067

493

3.543

591

493

9.886

kantoor en algemene kosten

7.564

4.506 1.061

9.830

1.437

967

25.366

67.844 4.000 124.822 20.847 3.800

312.979

TOTAAL LASTEN

91.667

Thuisadmin Tandem SBVR
TOTAAL BATEN
TOTAAL LASTEN

91.667
91.667

HS

HS+ Struct

Totaal

67.844 4.000 124.822 20.847 3.800
67.844 4.000 124.822 20.847 3.800

312.979
312.979

[Begroting cf opgave aan district op 29 oktober 2017]
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