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VOORWOORD
Het is wel spannend wanneer je in een jaar afscheid neemt van een aantal vaste beroepskrachten, de zogenaamde oudgedienden, en verder gaat met een
vernieuwde en verjongde groep medewerkers. Nu blijkt dat het niet alleen spannend is, maar zeker ook verfrissend, uitdagend en het zorgt voor nieuwe energie
binnen de afdeling, het bestuur en onze vrijwilligers.
Terwijl het Landelijk Bureau van Humanitas met verschillende partijen vorm geeft aan het Wenkend Perspectief, het inventariseren van onze gezamenlijke visie op
onze organisatie en hoe hier een strategie landelijk voor uit te zetten, heeft ons bestuur samen met de afdeling het strategisch kader voor Noord Kennemerland
vastgesteld voor de periode 2018-2021. Een document waar we trots op mogen zijn.
Dit jaar hebben we, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, een politieke avond georganiseerd voor de gemeenteraad van Alkmaar. Onder het
genot van een bescheiden diner, verzorgd door restaurant Resto van Harte is het belang en de waarde die Humanitas heeft voor de inwoners van Alkmaar en
omstreken besproken. Steeds meer ontdekken we dat gemeenten en Humanitas elkaar weten te vinden. De signalen over armoede, over taalachterstanden, over
schuldenproblematiek raken ons allebei.
Evenals voorgaande jaren blijkt de eenzaamheid een groeiend probleem te zijn. Eenzaamheid is niet een probleem van uitsluitend de ouderen. Het is een probleem
van alle leeftijden. Het is vaak een optelsom van diverse problematieken die de eenzaamheid veroorzaakt of kan versterken. Een taalachterstand, problemen met de
opvoeding, het ontbreken van overzicht in de eigen financiële situatie.
Ook dit jaar is er opnieuw veel aandacht gegaan naar de mensen die financieel de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ze zijn niet alleen het zicht kwijt op
de schuldenlast, maar zien ook nauwelijks meer een weg om er uit te komen. Onze goed opgeleide vrijwilligers zijn gelukkig in staat om hen zo veel als mogelijk te
helpen. In 2018 hebben we kritisch gekeken naar onze trainingen en intervisies, zodat iedere vrijwilliger geboeid én geschoold op pad gaat. We merken wel dat het
steeds lastiger wordt om voldoende vrijwilligers te vinden, daarmee gaan we de komende periode aan de slag.
We verjongen, en dat is ook te zien aan het aantal stagiaires van diverse hogescholen die we dit jaar mochten begeleiden.
Dat we als bestuur 2018 met trots kunnen afsluiten, hebben wij te danken aan u. Aan u als vrijwilliger, aan u als beroepskracht, aan u als gemeentebestuur en
medewerker bij de gemeente en aan de fondsen die ons werk mede mogelijk maken.
Hiervoor bedanken wij u hartelijk.

Ruud van Neure
voorzitter
Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland
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HUMANITAS: DE DEELNEMER CENTRAAL
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De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op
eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen:
voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht leeftijd,
achtergrond of levensovertuiging.
We werken op basis van deze waarden en
uitgangspunten:

Gelijkwaardigheid
Onze vrijwilligers staan niet boven de
hulpvrager, maar naast hem.

Verantwoordelijkheid
In een samenleving ben je niet alleen
verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor
anderen.

Zelfbeschikking
Zoveel mogelijk mensen die een beroep doen
op onze diensten, moeten hun leven weer zelf
vorm zien te geven.

Vraaggericht aanbod
Onze vrijwilligers helpen zo snel mogelijk en
bieden ondersteuning binnen de doelstelling
van de activiteit.
Naast deze waarden biedt Humanitas ondersteuning
op basis van tijdelijkheid en hebben alle vrijwilligers
scholing gevolgd voordat ze gekoppeld worden aan
een deelnemer.

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland
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TIJD EN AANDACHT VOOR WIE DAT
NODIG HEEFT
Voor Humanitas komt de deelnemer, de inwoner van
Noord-Kennemerland, op de eerste plaats. Met goed
geschoolde vrijwilligers kunnen we mensen helpen
die het alleen even niet redden. De deelnemers zijn
vaak de kwetsbare mensen die helaas (vaak) met
verschillende problemen tegelijk te maken hebben.
Voor de deelnemer is het gelijkwaardige van
mens-tot-mens contact het meest waardevol. De
Humanitas vrijwilliger komt langs uit betrokkenheid.
Hij of zij heeft tijd, aandacht en interesse voor de
ander. Hulp die van onschatbare waarde is voor
mensen die hiervoor bij niemand anders terecht
kunnen. De hulp die een deelnemer krijgt is altijd
tijdelijk. De persoonlijke aandacht maakt dat
deelnemers de kracht vinden om oplossingen te
zoeken en verder te gaan.

WERVING, SCHOLING EN BEGELEIDING
VAN VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers vinden en ze ook kunnen behouden
vraagt om actief beleid. Humanitas werft, selecteert
en schoolt de vrijwilligers zelf. Voordat de vrijwilliger
start, volgt deze eerst een algemene instaptraining
in de vorm van e-learning en enkele bijeenkomsten.
Eenmaal gestart volgt de verdere toerusting,
begeleiding en intervisie. Humanitas medewerkers
die deze processen uitvoeren hebben op dit gebied
unieke kennis en expertise vergaard. In 2018
hebben we een flinke kwaliteitsslag gemaakt in het
begeleiden van studenten en hebben nog meer

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland

projecten de mogelijkheid geboden intervisie te
volgen.
Vrijwilligers zijn gemotiveerd omdat ze zich uit
eigen vrije wil inzetten voor anderen. Daar beleven
zij veel voldoening aan. Door de scholing en
begeleiding weten zij zich geborgd en veilig bij
Humanitas.
Dat gevoel van veiligheid realiseren we op
verschillende manieren. Alle vrijwilligers worden
opgeleid in het vraaggericht werken, in het contact
maken met de deelnemer en het vertrouwelijk
behandelen van alle informatie die de vrijwilliger
krijgt in het contact met de deelnemer. Ook
leren ze om de regie bij de deelnemer te laten.
Elke vrijwilliger wordt zorgvuldig gekoppeld aan
een activiteit. Ook wordt de tijd genomen om te
onderzoeken welke deelnemer het beste bij de
vrijwilliger past. Daarnaast worden vrijwilligers
voorzien van alle up-to-date kennis die nodig is
bij de betreffende activiteit en wordt de kwaliteit
van de activiteit en het proces bewaakt door
regelmatig gesprekken met hen te voeren en zijn
er mogelijkheden voor begeleide intervisie. In 2018
volgden de groep vrijwilligers actief bij het VPTZ
project een intensieve opleiding met als thema
‘Naastenzorg’. Deze deskundigheidsbevordering is
mede mogelijk gemaakt door de Pius-Stichting en
Fonds Sluyterman van Loo, dank daarvoor!

WISSELWERKING TUSSEN DE
DEELNEMER EN DE VRIJWILLIGER
Humanitas voert altijd een intakegesprek met een
deelnemer. Op basis daarvan wordt de passende
vrijwilliger gezocht en daarna hebben we regelmatig
contact met de deelnemer over de begeleiding door
onze vrijwilliger. Zodoende kunnen we borgen dat
de inspanning van de vrijwilliger bijdraagt aan de
doelen die de deelnemer zich heeft gesteld.

© Anneke Hymmen
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DEELNEMERS EN KOPPELINGEN
Bij de resultaten vermelden we in sommige
gevallen zowel deelnemers als koppelingen. Van
een koppeling is sprake zodra de deelnemer na
de intake een vrijwilliger toegewezen krijgt. In
sommige gevallen komt geen koppeling tot stand.
Bijvoorbeeld bij projecten zoals de Telefooncirkel
en de Kindervakantieweken, waarin individuele
begeleiding niet het doel is. Maar het komt ook
voor dat het niet lukt om een koppeling tot stand
te brengen. Enerzijds doordat de deelnemer nog
niet klaar is voor persoonlijke begeleiding en het
contact met de vrijwilliger afhoudt. Anderzijds
kan tijdens de intake ook blijken dat de hulpvraag
te complex is voor vrijwilligerswerk. In dat geval
proberen de coördinatoren te helpen door te zorgen
voor een warme verwijzing en/of overdracht naar
professionele hulpverlening.

ZICHTBAARHEID HUMANITAS NOORDKENNEMERLAND
In 2018 is verder gewerkt aan zichtbaarheid in de
regio. Naast de gebruikelijke uitingen in de lokale
kranten heeft Humanitas Noord-Kennemerland zich
zowel op Twitter als op Facebook laten zien. Begin
2018 kon de hele regio onze oproepen ook zien
op A0 borden langs de weg. Daarnaast hebben we
wederom gebruik gemaakt van video, dit jaar om het
Home-Start programma uit te lichten. Tenslotte heeft
ons Strategisch Kader, de website en uitingen zoals
dit jaarverslag een grondige make-over gehad.

TEAM NOORD-KENNEMERLAND
Het team bestond in 2018 uit 17 beroepskrachten, 16
vrijwillig coördinatoren, ongeveer 550 vrijwilligers
en 50 studenten (Hogeschool Inholland Alkmaar,
Hogeschool van Amsterdam en INholland
Amsterdam).

SAMENWERKING MET KETENPARTNERS
In kwetsbare situaties kan het nodig zijn dat
Humanitas vrijwilligers samenwerken met
professionele hulpverleners. Daarom werken
we intensief samen met onze ketenpartners.
Onze vrijwilligers zijn zelf geen professioneel
hulpverlener, zij werken van mens-tot-mens.
Ze spelen dan ook geen informatie door naar
hulpverleners en werken ook niet in opdracht
van hulpverleners. Onze vrijwilligers zijn gewone
mensen die naast het gezin of de deelnemer staan
en helpen vanuit hun eigen unieke waarden die de
deelnemer centraal stelt.

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland
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1 - HUMANITAS EENZAAMHEID

Humanitas ondersteunt een (kwetsbare) ander
voor een tijdje op sociaal en emotioneel vlak
en helpt bij het leggen van contacten zodat de
ander er niet meer alleen voor staat. Binnen de
regio Noord-Kennemerland doen we dat via de
projecten Humanitas Maatjes (Alkmaar, Bergen en
Heiloo), de Telefooncirkel (regio) en Incidentele
Hulp (Alkmaar).

HUMANITAS MAATJES
Humanitas Maatjes is bedoeld voor mensen die
een steuntje in de rug nodig hebben, omdat ze
eenzaam zijn of een moeilijke periode doormaken.
Vrijwilligers komen individueel bij de deelnemer
thuis voor een periode van maximaal één jaar.
In deze tijd ondersteunen zij de deelnemer in
bijvoorbeeld (sociale) activering, het versterken
van zelfvertrouwen, herstel, ontlasten van een
mantelzorger of het opbouwen van een sociaal
netwerk. Hierbij neemt de vrijwilliger nooit taken/
zorgen/verantwoordelijkheid over maar ondersteunt
de deelnemer hierin, zodat die (het gevoel van)
de regie over zijn of haar leven weer in handen
krijgt. De deelnemer kan zelf of met behulp van
een casemanager/begeleider een vrijwilliger
aanvragen. De inhoud van het contact hangt af van
de behoeften en mogelijkheden van de deelnemer.
Denk aan een goed gesprek, een wandeling maken,
een stuk fietsen, ergens iets drinken, naar de film
of museum, maar ook begeleiding met openbaar
vervoer of naar een sportclub/buurthuis. Voorop
hierin staat het contact van mens-tot-mens.

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland

Coördinatie
Humanitas Maatjes wordt gecoördineerd door
M. Schouten en O.S. van Moorselaar. Daarnaast
werkt er een stagiair mee aan dit project.

Samenwerking
Humanitas Maatjes draagt uit dat zij binnen
de activiteit betrouwbare en goed geschoolde
vrijwilligers inzet die de deelnemers daadwerkelijk
hét nodige steuntje in de rug kunnen bieden. Voor
een goede aansluiting van de ondersteuning van
Humanitas Maatjes op de hulpvraag van deelnemers
onderhouden wij contact met o.a. WonenPlus, de
Zonnebloem, Evean, Mantelzorgcentrum, EsdégéReigersdaal, GGZ NHN, Maatschappelijk Werk van
NWZ, De Waerden, T-Zorg, Actiezorg, Stichting
Welzijn Bergen, Stichting Welzijn Heiloo, Geriant,
Mee & de Wering, verschillende Wijkcentra, Resto
van Harte, Wijkleerbedrijf Alkmaar, Inholland, Horizon
College.

© Maria Smeets

Behaalde resultaten 2018

Hele regio

Vrijwillige coördinatoren

7

Alkmaar

Bergen

Heiloo

Vrijwilligers

137

121

6

10

Deelnemers

362

297

37

28

Koppelingen

231

182

27

22

Wachtlijst eind van het jaar

51

47

2

2

9

Trends en aanbevelingen
De vraag naar de hulp die Humanitas Maatjes
biedt is erg groot. Daarnaast is ook de tijdelijkheid
van hulp een uitdaging. Enerzijds dient het als
stimulans voor de deelnemer, anderzijds biedt het
de vrijwilliger de nodige (zelf)bescherming. Toch
is tijdelijke inzet een ambitie die voor sommige
doelgroepen niet haalbaar is. Denk bijvoorbeeld
aan dementerende ouderen of mensen met zeer
ernstige psychische klachten. We zoeken naar
oplossingen om voor de vrijwilliger het tijdelijke
karakter te behouden. Voorbeelden zijn het wisselen
van vrijwilligers of het koppelen van ervaren
deelnemers aan elkaar. De waarden van Humanitas
zijn leidend in de keuzes die hierin gemaakt worden.
De grote vraag naar de inzet van Humanitas
Maatjes en de behoefte van sommige doelgroepen
naar langdurig 1-op-1 contact maakt het een
uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden en te
behouden.
Een deelnemer met de ziekte van Parkinson
heeft een maatje van Humanitas omdat het
belangrijk is dat hij geactiveerd wordt. Anders
blijft hij de hele dag op de bank zitten. Vrijwilliger
en deelnemer gaan samen op zoek naar
dagbesteding voor meneer. Maar zij hebben
ook mooie gesprekken en doen spelletjes. De
deelnemer is erg blij met zijn vrijwilliger. Dankzij
de vrijwilliger komt de deelnemer wel in actie.
De vrijwilliger doet dit op een plezierige manier,
zonder dat de deelnemer zich onder druk gezet
voelt.

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland

HUMANITAS TELEFOONCIRKEL
De Telefooncirkel bestaat uit een dagelijks belrondje
tussen acht tot tien alleenwonende mensen.
De doelgroep van de telefooncirkel bestaat uit
mensen die sociaal geïsoleerd zijn, eenzaam zijn
en behoefte hebben aan een gevoel van veiligheid.
Deelnemers krijgen door middel van het vaste
belcontact op een dag het gevoel dat ze er niet
alleen voor staan. Dankzij de Telefooncirkel is er
elke dag iemand die weet hoe het met hen gaat. Een
vrijwilliger is het begin- en eindpunt van de keten.
Bij geen gehoor komt die in actie.

Coördinatie
Humanitas Telefooncirkel wordt gecoördineerd door
M. Schouten en R. Meijer.
Behaalde resultaten

Uitbreiding Telefooncirkel
In het kader van de projectdoelstelling:
‘Telefooncirkel: 120 deelnemers in 2020’ hebben we
van het Oranjefonds voor de komende drie jaar een
bijdrage gekregen om dit succesvolle project uit te
breiden. Ook kijken we naar andere manieren van
het leggen van sociaal contact om ontmoetingen
tussen deelnemers te stimuleren en zo hun
zelfredzaamheid verder te vergroten.
De coördinator merkt bij de intakes dat
eenzaamheid een belangrijk thema is bij de
deelnemers. Veelal is men bang om pas na enige
tijd gevonden te worden in geval van overlijden.
Er is weinig contact met familie en de omgeving.
‘Bij de intake gaat het meestal vijf minuten over
de telefooncirkel en de rest over allerlei zaken
uit hun leven, dan merk je de eenzaamheid.’

2018

Vrijwillige coördinatoren

1

Vrijwilligers

9

Deelnemers

81

Trends en aanbevelingen
De Telefooncirkel heeft zich de afgelopen jaren
bewezen. Omdat de doelgroep langer zelfstandig
en alleen thuis woont, groeit de behoefte aan
sociaal contact. We zien dat wanneer mensen op
oudere leeftijd zelfstandig blijven wonen ze zich
minder veilig gaan voelen en hun sociale contacten
kwantitatief verminderen. De Telefooncirkel helpt
om het gevoel van veiligheid te vergroten en het
gevoel van eenzaamheid te verminderen. Dit werkt!

© Ilvy Njiokiktjien
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HUMANITAS INCIDENTELE HULP
Humanitas Incidentele Hulp is beschikbaar in
Alkmaar voor iedereen die er bij een vraag zelf niet
uitkomt en met de hulpvraag niet terecht kan binnen
het eigen sociale netwerk of bij professionele
hulpverleners. Denk hierbij aan het begeleiden
van een arts- of ziekenhuisafspraak of andere
activiteiten met of zonder auto.

Coördinatie

Meneer S. heeft geen sociaal netwerk en moet
zo nu en dan naar het ziekenhuis i.v.m. zijn
ziekte. Meneer S. is dementerend en begrijpt
niet alles wat er verteld wordt in het ziekenhuis.
Op verzoek van de professionele zorgverleners
begeleidt een vrijwilliger van Incidentele Hulp
meneer bij het ziekenhuisbezoek en doet
daarna verslag aan hen, zodat zij meneer beter
kunnen ondersteunen en zijn vragen kunnen
beantwoorden.

Humanitas Incidentele Hulp wordt gecoördineerd
door O.S. van Moorselaar.
Behaalde resultaten

2018

Vrijwilligers

6

Deelnemers

9

Trends en aanbevelingen
Door de jaren heen blijven we de vraag naar
incidentele hulp zien. Deze mensen hebben niet
voor langere tijd een maatje nodig maar doen
wel een beroep op Humanitas vrijwilligers voor
zaken waarbij het voor hen niet mogelijk is om
familie of vrienden in te schakelen. Aandachtspunt
is een zorgvuldige afweging van elk verzoek
ter bescherming van de vrijwilliger. We zoeken
komend jaar naar fondsen om dit mooie project uit
te breiden, zodat we mensen die geen behoefte
hebben aan de structurele (wekelijkse) inzet van
een maatje toch iets kunnen bieden dat hen helpt in
hun zelfredzaamheid.

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland
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2 - HUMANITAS OPVOEDEN

In ieder gezin loopt het soms wat minder goed.
Spanningen lopen op, het gezin raakt uit balans.
Onze vrijwilligers en studenten bieden steun bij
de opvoeding. En ze hebben aandacht voor alle
gezinsleden. Bij alle projecten binnen dit thema
wordt nadrukkelijk gewerkt aan het ontdekken
en inzetten van de eigen mogelijkheden van de
ouder(s) en hun netwerk.

Behaalde resultaten hele regio

2018

Vrijwilligers

69

Deelnemers

109

Koppelingen

119

HUMANITAS HOME-START
Home-Start is een effectief bewezen programma
voor opvoedondersteuning waarbij vrijwilligers
gezinnen ondersteunen met minimaal één kind in de
leeftijd tot 14 jaar. Humanitas Noord-Kennemerland
voert het programma uit in Heerhugowaard, Alkmaar,
Heiloo, Castricum, Uitgeest, en Langedijk.
Home-Start is een wereldwijd programma met
een licentie. De locatie Noord-Kennemerland is
het afgelopen jaar bezocht door de landelijke
visitatiecommissie die de kwaliteit van HomeStart controleert en waarborgt. Er is een maximale
verlenging van drie jaar afgeven naar aanleiding van
dit bezoek.
Visitatiecommissie:
“De commissie is van mening dat NoordKennemerland op heel goede manier werkt met
een sterk team. Er wordt zorgvuldig gewerkt
en de coördinatoren zijn zeer bij hun werk
betrokken. Home-Start heeft zich goed in
de regio gepositioneerd en de identiteit van
Home-Start wordt goed bewaakt.”

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland

Deelnemer:
“Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn’.

De gezinnen
De gezinnen binnen Home-Start hebben diverse
culturele achtergronden. In vergelijking met 2017 is
het percentage ouders van buitenlandse afkomst
met 20% gegroeid: 40% is van Nederlandse afkomst
en 60% komt uit maar liefst 25 verschillende landen.

Resultaten per gemeente in 2018
Programma

Aantal
Aantal
deelnemers koppelingen

Home-Start Heerhugowaard

45

43

Home-Start Alkmaar

56

39

Home-Start Langedijk

37

16

Home-Start Heiloo

8

8

Home-Start Uitgeest

5

5

Home-Start Castricum

7

7

Pilottraject Bergen

1

1

zijn/haar inzet draagt bij aan het vergroten van
de zelfredzaamheid en zelfvertrouwen van de
ouders. De vrijwilliger biedt steun vanuit eigen
levenservaring en komt een dagdeel per week. Hij/
zij staat naast de ouders.

Complexe koppelingen
Vrijwilligster:
“Ik zie dat de moeders hun best doen. Ze
zetten hun kinderen op de eerste plaats. Vaak
hebben ze gewoon meer vertrouwen nodig in
zichzelf.
En ik geef ze dat graag!”

De vrijwilligers
De vrijwilligers van Home-Start ondersteunen
gezinnen met kinderen tijdens een moeilijke
periode. De vrijwilliger werkt vraaggericht en

Al jaren achtereen merkt Humanitas dat de
aanvragen binnen deze doelgroep steeds
ingewikkelder worden. Door de complexe
problematiek blijft het een uitdaging om de grenzen
van het vrijwilligers-werk te bewaken en datgene
te doen waar we goed in zijn: veel tijd en aandacht
besteden aan de kennismaking met de deelnemer
en het in kaart brengen van de hulpvraag.
Soms leidt dit niet tot een koppeling tussen de
deelnemer en vrijwilliger maar tot een warme
doorverwijzing naar professionele hulp. Dit is een
terugkerend aandachtspunt en vraagt om een goede
samenwerking met de partners.
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Doorverwijzing
24 gezinnen hebben zich op eigen initiatief
aangemeld en 95 gezinnen zijn via een verwijzer bij
ons aangemeld.
De verwijzers zijn:
• GGD Hollands Noorden
• Noord-West Ziekenhuis
• Oranjehuis
• Gemeenten
• Verloskundigenpraktijk
• Veilig Thuis
• Welzijnsorganisaties
• Kraamzorg
• Altijd zorg aanwezig
• MEE/De Wering
• Vluchtelingenwerk
• Peuterspeelzaal
• Humanitas
• Inova
• Familie
• Jeugdzorg
• Basisschool 		

Coördinatoren
Humanitas Home-Start wordt gecoördineerd door
R. Broeze, H. Onnes, S. Ishak, W.de Lint, J. van der
Wetering en A. de Boer.

Trends en aanbevelingen
Home-Start groeit elk jaar! Uit dit jaarverslag
blijkt dat Home-Start een waardevolle
voorziening is op het gebied van preventieve
en lichte opvoedondersteuning. De gemiddelde

Jaarverslag 2018 Humanitas Noord-Kennemerland

ondersteuningsduur is een jaar waarna het
merendeel van de gezinnen zelfredzaam is. De
preventieve rol van Home-Start wordt hierdoor
aangetoond.
Onze samenleving verandert qua culturele
samenstelling en diversiteit. Uit dit rapport blijkt
dat Home-Start naast Nederlandse gezinnen ook
gezinnen uit maar liefst 25 verschillende landen
ondersteunt en dat dit aantal toeneemt. Dit vraagt
(soms) een andere rol van de coördinatoren en
vrijwilligers. De uitvoering van de ondersteuning
van de gezinnen dient daarom mee te veranderen.
In 2018 is om die reden extra aandacht
besteed aan het werken in/met buitenlandse
gezinnen door middel van workshops en
deskundigheidsbevordering. Dit zal in het komende
jaar een vervolg krijgen.
Vanuit het Landelijk Steunpunt Home-Start bestaat
de mogelijkheid om de leeftijd van de kinderen in
het Home-Start programma te verhogen naar 18 jaar.
De keuze hiervoor zal in overleg met de gemeentes
plaats vinden. In het komende jaar zullen de
trainingen en andere materialen aangepast worden
aan deze nieuwe situatie.
In het afgelopen jaar is voor het eerst een daling
van het aantal vrijwilligers bij Home-Start geconstateerd, ondanks forse inzet op diverse wervende
activiteiten. Home-Start zal onderzoek doen naar
mogelijk nieuwe doelgroepen en de manieren van
werven onder de loep nemen.

Er is onderzoek gedaan naar activiteiten die
aansluiten bij Home-Start. Dit heeft geresulteerd
in een wekelijkse spelinloop voor ouders en
kinderen. Daarnaast is ook onderzoek gedaan naar
meer preventieve activiteiten binnen het thema
Opvoeden met als resultaat een drietal nieuwe
projecten, MamsClub, Spel aan Huis en Schoolwijs.
Hierover verder in het jaarverslag meer.

HOME-START NEDERLAND BESTAAT
25 JAAR
In 25 jaar tijd deden 40.000 ouders met 85.000
kinderen een beroep op Home-Start.
Een jaar lang, van de Week van de Opvoeding
in 2018 tot de Week van de Opvoeding in 2019
worden er thema’s aan de orde gesteld die we
veel tegenkomen in gezinnen: eenzaamheid,
sociaal isolement en overbelasting. We
dragen dit actief uit in workshops, lezingen
en symposia en publiceren resultaten op onze
website.
We zetten het jubileumjaar ook in op
verbinden. Zo willen we het jubileum samen
vieren met ouders en kinderen. Door het
hele land houden we een Home-Startfeestslingeractie.
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HUMANITAS MAMSCLUB ALKMAAR
De Humanitas Mamsclub Alkmaar organiseert in
principe elke twee weken een groepsbijeenkomst
voor vrouwen vanaf de derde maand van de
zwangerschap tot de kinderen de leeftijd van 2,5
jaar bereikt hebben. De doelgroep waar Humanitas
zich op richt zijn de vrouwen die zich in een
sociaal isolement bevinden en het lastig vinden
om aansluiting te vinden bij het reguliere aanbod
rondom zwangerschap en opvoeding. Vrouwen
kunnen in deze groep met al hun vragen rondom
zwangerschap, geboorte en de eerste levensjaren
van hun kinderen terecht.
De Humanitas Mamsclub Alkmaar is in september
2018 met voorbereidingen gestart, sinds december
draaien de groepsbijeenkomsten. Daar waar nodig
en mogelijk wordt er samenwerking gezocht met
verloskundigen, kraamzorg, jeugdvepleeg-kundigen
en andere relevante organisaties.

dat er minimaal zeven aanstaande moeders worden
bereikt. Humanitas wil deze moeders bereiken
via samenwerking met de ouderkamers, Vrouw
en Kracht, de moskee en andere gelijksoortige
initiatieven.

Coördinatoren
De groep wordt geleid door R. Broeze, coördinator
bij het thema Opvoeden & Opgroeien bij Humanitas.
In samenwerking met Z Taghlaoui, begeleidster van
de Ouderkamers in Alkmaar.
Begeleidster:
“Tijdens het einde van een van de eerste
bijeenkomsten grepen de moeders elkaars
handen vast. Ze spraken uit naar elkaar dat ze
zo blij waren dat ze elkaar gevonden hadden!”

HUMANITAS SCHOOLWIJS

Doel
Het doel van Humanitas Mamsclub Alkmaar is
moeders/gezinnen elkaar te laten ontmoeten en
informatie uit te wisselen over zwangerschap en
opvoeding. Dit wordt gedaan op basis van behoefte
van de moeders.

Schoolwijs is een nieuw programma waarbij
ouders, met een niet-Nederlandse achtergrond,
ondersteund worden bij zaken die in en rondom de
basisschool spelen. Een getrainde vrijwilliger brengt
20 bezoeken van ongeveer 2 uur aan een gezin.

Pilot

Doel

De Humanitas Mamsclub Alkmaar past binnen het
preventieve aanbod van de gemeente Alkmaar,
die gedeeltelijk financiële middelen beschikbaar
gesteld heeft voor een pilot. Het is de bedoeling

Door Schoolwijs voelen ouders zich meer thuis
op school en meer betrokken bij de wereld van
hun kinderen. Zij vinden meer aansluiting in de
maatschappij omdat een school een plek is waar
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veel ouders elkaar ontmoeten. Hun sociale netwerk
en zelfvertrouwen groeit. Daarnaast zijn ouders
beter in staat om hun kinderen te ondersteunen bij
hun ontwikkeling.

Oranjefonds
Het project is ontstaan vanuit een behoefte die
gesignaleerd werd bij ouders van andere projecten
bij het thema Opvoeden. Zowel de vrijwilligers bij
Home-Start als bij de VoorleesExpress kregen in
de praktijk veel te maken met allerhande vragen
rondom het onderwijs, met name vanuit ouders die
de taal niet machtig zijn en niet bekend zijn met de
(onderwijs)cultuur.
Humanitas heeft een projectplan ingediend en
wordt de komende twee jaar financieel ondersteund
door het Oranjefonds. In 2018 zijn voorbereidende
werkzaamheden gedaan en met ingang van januari
2019 gaat het project van start.

Coördinator
Schoolwijs wordt uitgevoerd door A. de Boer
coördinator bij het thema Opvoeden & Opgroeien bij
Humanitas.
© Anneke Hymmen
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HUMANITAS SPEL AAN HUIS
Spel aan Huis ondersteunt ouders bij de
spelontwikkeling van hun kind. Het is een preventief
programma voor gezinnen met kinderen in de
leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt
1x per week plaats in de thuissituatie en wordt
verzorgd door stagiaires van sociaal pedagogische
opleidingen van Hogeschool InHolland.

Doel
Doel van het programma is het spel van een kind
verbreden en verdiepen door middel van gerichte
spelstimulering. Spel aan Huis draagt bij aan het
voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij
kinderen.
Moeder:
“Mijn kind is nu klaar voor school!”

Behaalde resultaten in Langedijk

Gezinnen
Spel aan Huis richt zich op vaak moeilijk bereikbare
gezinnen. In Langedijk worden ook gezinnen
bereikt met een vluchtelingenstatus. Zij krijgen de
mogelijkheid aangeboden om in hun eigen huis
kennis te maken met spelmaterialen, verschillende
manieren van spel, maar ook met de manier van
opvoeden in Nederland. De ouders krijgen de kans
om de zorg rondom de opvoeding te delen en is er
aandacht voor taalontwikkeling. Daarnaast moet
het vooral ontspanning brengen voor ouders en
kinderen.

Signalering

2018

Stagiaires

5

Koppelingen

5

Samenwerking
Aanmeldingen voor Spel aan Huis komen vanuit het
CJG, logopedisten, kinderopvang en ouders zelf.
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Moeder:
“Mijn kind kijkt altijd uit naar de volle tas
speelgoed tijdens het wekelijkse bezoek!”

Spel is een laagdrempelige manier om bij de
veelal geïsoleerde gezinnen toegang te krijgen.
Soms hebben deze gezinnen andere vormen
van hulpverlening al de deur gewezen. Door
het intensieve en langdurige contact van de
spelbegeleidster en het gezin vervult Spel aan Huis
tevens een belangrijke signaleringsfunctie.

Voorkomen ontwikkelingsachterstanden
Spel aan Huis draagt bij aan het voorkomen van
ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en
bevordert ouderbetrokkenheid.

Ontwikkelingen 2019 - 2020
Na een goede start van Spel in Huis in 2018 in
Langedijk zal in 2019 het programma uitgebreid
worden met een aantal stagiaires waardoor meer
gezinnen van het aanbod gebruik kunnen maken.
Daarnaast zal er ingezet worden op een goede
samenwerking met verwijzers en hogescholen. Het
blijven investeren in kwaliteit van het programma is
in het belang van de gezinnen en de stagiaires die
Spel aan Huis uitvoeren.

Spelinloop Langedijk
Iedere donderdag vindt de Spelinloop in Langedijk
plaats voor ouders met kinderen tot 4 jaar. Stagiaires
van Spel aan Huis zorgen voor de uitvoering. In de
spelinloop kunnen kinderen samen spelen en maken
ouders kennis met elkaar. Iedere maand wordt een
themabijeenkomst georganiseerd rond het thema
opvoeden en opgroeien. De Spelinloop werkt samen
met de bibliotheek in Langedijk. Alle ouders uit
Langedijk zijn welkom. Spel aan Huis- en HomeStart ouders worden actief betrokken.

Coördinator
Humanitas Spel aan Huis Langedijk wordt
gecoördineerd door H. Onnes

Spel aan Huis door NJI erkend
De Erkenningscommissie Interventies heeft in
2018 Spel aan Huis erkend als goed onderbouwd
programma.
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3 - HUMANITAS OPGROEIEN

Opgroeien gaat niet voor ieder kind vanzelf.
Sommige kinderen komen niet mee door
bijvoorbeeld een taalachterstand of door
problemen in het gezin. Humanitas NoordKennemerland helpt met voorlees-projecten en
met de Kindervakantieweken.

Samenwerking

Trends en ontwikkelingen

Er is binnen het project een samenwerking met de
Bibliotheek Kennemerwaard. Aanmeldingen komen
binnen via verwijzers zoals het centrum voor Jeugd
en Gezin, basisscholen, logopedisten en Humanitas
(Home-Start). Een deel van de ouders meldt zichzelf
aan.

In 2018 heeft Humanitas zich ingezet om de
kwaliteit van het Voorleesproject te verhogen.
Om dit te bereiken is aansluiting gezocht bij de
landelijke VoorleesExpress methodiek. Dit is een
wetenschappelijk onderbouwde methodiek om
taalachterstanden en laaggeletterdheid aan te
pakken.

Coördinator

HUMANITAS VOORLEESEXPRESS
Een voorleesvrijwilliger biedt taalondersteuning
aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 2 tot
8 jaar. Gedurende 20 weken wordt het gezin thuis
bezocht door de voorleesvrijwilliger. Samen met
de voorleesvrijwilliger ontdekt het gezin leuke
manieren om de taalontwikkeling van de kinderen
te stimuleren. De voorleesvrijwilliger betrekt de
ouder(s) hierbij, zodat zij het aan het eind van
het traject zelf verder kunnen oppakken. Ook
worden de gezinnen met ondersteuning van de
voorleesvrijwilliger lid van de bibliotheek.

Humanitas Voorlezen wordt gecoördineerd door
S.Ishak.

Voorlezen is een bewezen methode om
taalachterstand en laaggeletterdheid aan te

Gezinnen
Behaalde resultaten in Alkmaar

2018

Vrijwilligers

57

Koppelingen

84

© Ilvy Njiokiktjien
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pakken. De VoorleesExpress sluit aan bij de
Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) en het
Onderwijsachterstanden beleid (OAB). Met de
toestroom van vluchtelingen binnen de gemeente
blijft de vraag om voorleesvrijwilligers bestaan.
De VoorleesExpress werkt preventief en
laagdrempelig. De voorleesvrijwilligers bezoeken
de voorleesgezinnen wekelijks thuis. Hierdoor
kunnen ze signaleren wat er speelt binnen het
gezin. Zo bereiken we gezinnen die ook op andere
gebieden ondersteuning kunnen gebruiken, maar
de weg zelf nog niet hebben kunnen vinden. Denk
aan ouders die zelf laaggeletterd zijn, schulden of
opvoedproblemen hebben.

Een nieuw voorleeskind, altijd weer spannend en uitdagend! Na een
hartelijke ontvangst begon ik met mijn “wie/wat/waar dobbelsteen”.
Mijn kind rolde en las welk woord er boven lag, vervolgens stelde ik een
vraag “Wat is je lievelingseten”, “Wie zijn je beste vrienden”, “Waar
ga je naar school”. Mijn kind wilde ook vragen aan mij stellen. Lastig,
maar met hulp van een aanwezig buurmeisje lukte het. De voldoening
straalde van het gezicht!
Daarna pakte ik een boek en bekeken we de voorkant. Ik las voor en
stelde af en toe een vraag. Daarna pakten we nogmaals de dobbelsteen
en stelde ik vragen over het boek. Er werd enthousiast een blaadje
gepakt om de woorden (wie, wat, waar) over te schrijven. Ik vertelde
moeder dat dit een speelse manier is om na te praten over het boek.
Ze wil dit zelf ook gaan proberen als ze leest met haar kind.
Na de thee speelden we memory. We bekeken alle plaatjes en mijn kind
vertelde de dierennamen, soms aangevuld en geholpen door moeder.
Daarna konden we met z’n vieren aan de slag. Het ging er fanatiek
aan toe en we hadden veel lol. Het uur vloog om. Ik liet het spel achter
om verder te spelen. Tot slot overhandigde ik de afspraken voor de
komende tien weken en stickers, want we sluiten elke ontmoeting af
met een beloning in de vorm van stickers (en uiteraard mondelinge
complimenten). We hebben alweer zin in de volgende keer!
Ook al is dit mijn 10e voorleeskind, het blijft een mooie uitdaging om
samen plezier in het lezen te krijgen en door middel van speelse
momenten te werken aan de taalontwikkeling. Bijzonder blijft de
ervaring dat ouders vertrouwen in je hebben en ze je gastvrij ontvangen
in hun huis.
Nel de Groot
Vrijwilliger VoorleesExpress
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HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN
De Kindervakantieweken worden georganiseerd
vanuit de gedachte dat een jaarlijkse vakantie niet
voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Het doel is om
deze kinderen tussen de 6 – 12 jaar een onbezorgde
vakantieweek aan te bieden waarin zij samen met
andere kinderen volop kunnen genieten. Redenen
waarom kinderen ‘nooit’ op vakantie kunnen, lopen
uiteen:

vanuit Home-Start. Daarnaast is er samenwerking
binnen Humanitas met District Oost, met wie de
Kindervakantieweken gezamenlijk georganiseerd
worden.

© Roy Beusker

Trends en aanbevelingen
De Kindervakantieweken voorzien in een behoefte
en krijgen steeds meer naamsbekendheid in NoordKennemerland. We verwachten dat het aantal
kinderen dat in aanmerking komt voor deelname de
komende jaren verder zal stijgen.

• Kinderen met psychosociale problematiek.
• Kinderen uit gezinnen die onvoldoende
(financiële) mogelijkheden hebben.
• Kinderen uit gezinnen waarvan 1 van de
familieleden ziek is.
• Kinderen uit gezinsvervangende tehuizen,
pleegzorg of pleeggezin.
• Kinderen met lichte psychiatrische of lichamelijke
beperking.

Resultaten
In 2018 zijn 15 kinderen met Humanitas mee op
vakantie geweest

Coördinator
Humanitas Kindervakantieweken wordt
gecoördineerd door twee vrijwillige coördinatoren.

Samenwerking
Kinderen worden aangemeld via Actiezorg, Parlan,
de Opvoedpoli en rechtstreeks via Humanitas
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Vrijwilliger Sylvia: “Soms praten kinderen over hun minder fijne thuissituatie. Omdat wij een veilige
omgeving bieden, biedt dat ook ruimte om je gevoelens te uiten. Wij lossen de problemen niet
op maar bieden wel een luisterend oor. De kracht van het kamp is dat hele enthousiaste mensen
kinderen een veilige omgeving bieden om een toffe vakantieweek te maken voor kinderen die dat
nodig hebben.”
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4 - HUMANITAS THUISADMINISTRATIE

Binnen het thema Thuisadministratie
ondersteunen Humanitas vrijwilligers de
inwoners van Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk (werkgebied HAL) om de (financiële)
administratie weer op orde te krijgen en/of hen
vaardigheden te leren voor het voeren van een
eigen administratie. Dit doen zij bij de mensen
thuis voor maximaal één jaar met als doel dat de
deelnemer op termijn weer zelfstandig verder
kan. Uitgangspunt daarbij is dat de administratie
de verantwoordelijkheid is en blijft van de
deelnemer.
De doelgroep van mensen die een beroep doet op
de Thuisadministratie is divers. Vragen rondom
administratie horen bij alle lagen van de bevolking
en kunnen bij iedereen voorkomen. We zien wel
dat onderwerpen als baanverlies, scheiding,
psychische kwetsbaarheid, laaggeletterdheid of
langdurig op een sociaal minimum leven vaker
voorkomen onder deelnemers.

Behaalde resultaten 2018

HALregio

Alkmaar

HHW

Langedijk

Vrijwillige coördinatoren

3

Vrijwilligers

61

Deelnemers

205

128

53

24

Koppelingen

170

107

45
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De Humanitas Thuisadministratie heeft zijn plek in
de keten en het aantal burgers dat naar inschatting
een beroep doet op vroegtijdige ondersteuning bij
de administratie kan binnen de afspraken worden
geholpen. Zowel deelnemers als verwijzers zijn
steeds beter van ons aanbod op de hoogte. Wat we
wel zien is dat het aantal aangemelde deelnemers
en te maken koppelingen nog steeds uiteen ligt.
We streven er continue naar dit aantal dichter naar
elkaar toe te brengen, echter het blijkt dat door
de stijgende complexiteit van de hulpvraag een
doorverwijzing naar professionele hulpverlening
soms meer op zijn plaats is.

De meerwaarde zit daar, dat de vraag vanuit de
burger op deze manier wel wordt opgevangen en
de burger in beeld is. We dragen altijd zorg voor een
doorverwijzing of warme overdracht naar waar de
hulpvraag op zijn plek is.

Samenwerking
Halte Werk, Rabobank Noord Kennemerland,
van Alckmaer voor wonen, Kennemerwonen,
Woonwaard, MEE & de Wering, Voedselbank, CJG,
WonenPlus (Welzijn), Blijfgroep/Oranjehuis, Dno
doen, Leger Des Heils (Alkmaar), GGZ NHN, GGD
Vangnet en Advies, Bibliotheek Kennemerwaard

Coördinatie
Humanitas Thuisadministratie wordt gecoördineerd
door I. Sonnema en I. Bruijns.

Deelnemer: “Ik weet ergens zelf wel heel goed hoé ik het
zou moeten doen, maar het lukt me gewoon niet altijd.
Daar schaam ik me zó voor. Met de vrijwilliger doe ik
rustig alles stap voor stap en dat helpt enorm.”

Stabilisatie koppelingen
Binnen de verruiming van het aantal koppelingen
voor 2018, in navolging van de groei in 2016 en
2017, kunnen we zeggen dat het aantal deelnemers
dat een beroep doet op de Thuisadministratie
stabiliseert.
© Maaike Koning
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(Taalhuis en Halte Taal), Stichting Lezen &
Schrijven, Schuldhulpmaatje (Heerhugowaard), MET
(Heerhugowaard) andere projecten van Humanitas
afdeling NKL, landelijk project/expertise Humanitas
Thuisadministratie. Humanitas NKL neemt daarnaast
deel aan de Platformoverleggen Vrijwilligerswerk
Alkmaar en Heerhugowaard.
© Anneke Hymmen

Binnen de koppelingen zelf komen met name de
korte lijnen met Halte Werk, het Sociaal Plein/MET
(Heerhugowaard), de Formulierenpunten (HAL
breed) en MEE & de Wering (Sociaal Juridische
Dienstverlening) duidelijk naar voren. In het kader
van zelfredzaamheid is het van groot belang dat
mensen deze diensten leren kennen en er gebruik
van (gaan) maken.
Richting verwijzers blijft het belangrijk om heldere
kaders te scheppen omtrent de aanmelding van
een deelnemer en de begrenzing aan de inzet van
een vrijwilliger. De eigen intrinsieke motivatie van
de deelnemer en ook diens veranderbereidheid en
mate van zelfregie-voering zijn belangrijke factoren
om een koppeling te doen slagen. Waar mogelijk
moedigen we verwijzers aan om mensen daarom
zelf de regie te geven zich aan te melden bij de
Thuisadministratie.

In gemeente Langedijk liggen de aanmeldingen
en koppelingen in 2018 iets lager dan daarvoor.
Vanuit zowel de Wmo consulenten als het
maatschappelijk werk van MEE & de Wering is
hiervoor geen duidelijke verklaring te geven. Wel
wordt door inwoners van Langedijk aangegeven dat
de dienst van bijvoorbeeld de schuldhulpverlening
(Halte Werk) door hen als minder goed bereikbaar
wordt ervaren wegens de afstand. De behoefte
eraan lijkt er dus terdege te zijn. Halverwege
2018 hebben we de samenwerkingsverbanden in
Langedijk aangescherpt om zodoende goed van
elkaars aanbod en mogelijkheden op de hoogte
te zijn. Hiernaast draagt het Formulierenpunt
(bibliotheek, Wonen Plus Welzijn, MEE & de Wering
en Vluchtelingenwerk) bij aan het vroegtijdige
signaleren van ontregelde situaties en/of
hulpvragen.

Trends en aanbevelingen
In de samenwerking met Halte Werk zijn in
2018 vier tot zes keer per maand vrijwilligers
als ambassadeur voor de Thuisadministratie
aanwezig geweest bij de workshops van Halte
Werk/schuldhulpverlening. Korte vragen kunnen
meteen worden beantwoord. Deze samenwerking
werkt duidelijk drempelverlagend en levert nieuwe
aanmeldingen op. Omdat de processen binnen Halte
Werk in 2019 iets zullen wijzigen, bekijken we in
overleg met elkaar waar in het proces de Humanitas
Thuisadministratie opnieuw aansluiting kan nemen.

1

Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in
Nederland. Maar wat zijn de cijfers? Divosa brengt
de belangrijkste feiten uit onderzoeken van 2013 –
2017 in beeld1. Landelijk zien we een trend waarin de
koppelingen steeds complexer worden. Puur op de
inhoud van de administratie en/of omdat er binnen
het systeem meerdere hulpvragen zijn op diverse
levensterreinen. Ook in Alkmaar, Heerhugowaard en
Langedijk is deze trend in 2018 nog zichtbaar. Dit
vraagt van de coördinatoren dat ze de vrijwilligers
hierin meer begeleiding bieden en meer/betere
samenwerking organiseren met andere organisaties
in het sociale domein.

https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-maakt-feiten-armoede-en-schulden-inzichtelijk
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Belangrijke factoren die spelen bij de deelnemers
van de Thuisadministratie:
• De inhoud van de administratie en het gedrag
van de deelnemer: gedrag is een subjectieve
component die mede bepalend is voor het
oplossen van de inhoudelijke vraag. De laatste
jaren komt uit verschillende onderzoeken
naar voren hoe groot deze component is en
hoe je hier wel/niet op kunt helpen sturen.
De beste methodiek daarvoor is motiverende
gespreksvoering en vanuit Humanitas is dan ook
veel aandacht voor om vrijwilligers hiervoor tools
in handen te geven.
• Het effect van `schaarste` en stress op het brein
en het gedrag: uit onderzoeken blijkt dat wanneer
iemand schulden heeft, dit ontzettend veel ruimte
in het hoofd inneemt. Daardoor overziet men
zaken niet meer en is men soms letterlijk niet
meer in staat om verstandige beslissingen te
nemen.
• Laaggeletterdheid: 65% van de mensen die
laaggeletterd zijn, zijn geboren/getogen
Nederlanders met scholing. Toch blijkt dit
voor sommigen niet voldoende om precies te
begrijpen wat in brieven van bijvoorbeeld de
belastingdienst staat en wat ze daar zelf mee
moeten doen.
• Complexiteit van de hulpvraag.
Zoals eerder genoemd is in de cijfers 2018 van
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk een duidelijk
verschil zichtbaar tussen intakes (deelnemers) en
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het aantal daadwerkelijk gerealiseerde koppelingen.
De redenen hiervoor zijn verschillend, echter een
aantal springt er veelvuldig uit:
• De hulpvraag is te complex voor vrijwilligerswerk,
coördinatoren proberen dan via een warme
verwijzing en/of overdracht naar andere
hulpverlening mensen verder te helpen.
• Mensen die zich aanmelden of worden
aangemeld door een verwijzer, waarbij het
vervolgens niet lukt om contact te leggen en/
of een afspraak te maken met de deelnemer
voor een intakegesprek of koppeling met een
vrijwilliger. Redenen hiervoor kunnen zijn:
schaamte, te veel stress of nog niet toe zijn aan
de noodzakelijke gedragsverandering of de stap
naar schuldhulpverlening.
Ondanks de toename in complexiteit binnen de
koppelingen is het belangrijk de focus te houden
en te verbreden op preventie en vroegsignalering.
Onder preventie horen ook ideeën van (collectieve)
nazorg aan ex-deelnemers of breder, om mensen te
ondersteunen om controle op hun administratie te
kunnen krijgen/houden. De investering op preventie
levert de maatschappij financieel veel op en – nog
belangrijker – welzijn voor de mensen die het
betreft.
In het kader hiervan willen we in het volgende jaar
dan ook de grenzen van de Thuisadministratie
verbreden naar de Thuisadministratie Jeugd aan
deelnemers tussen 16-24 jaar.

Waardering Thuisadministratie
In 2018 zijn we van een deelnemer-evaluatie
middels een enquête (2017: cijfer 9),
overgegaan op een deelnemer-evaluatie
middels een persoonlijk telefoontje. Dit om
meer naar boven te krijgen over de impact van
de inzet van de vrijwilliger op het leven van de
deelnemer en het weer op rit krijgen van diens
administratie.
De meest voorkomende reacties van
deelnemers hebben betrekking op: een
prettige samenwerking met de vrijwilliger,
ruimte voor het verhaal van de deelnemer,
stap voor stap zaken op orde krijgen, een
respectvolle houding vanuit de vrijwilliger en
door steun een vergroot vertrouwen in het
eigen kunnen.
Het project Thuisadministratie voorziet
duidelijk in een vraag die leeft onder de
bevolking. Dit is niet verrassend gezien de
landelijk trend. De inzet van vrijwilligers sluit
aan bij het bevorderen van zelfredzaamheid
van mensen en heeft tevens een signalerende
werking als er grotere problematiek speelt
die professioneel opgepakt moet worden.
Toeleiding tot hulpverlening kan dan in gang
gezet worden. Het project voorziet bovendien
in een vraag naar specifiek vrijwilligerswerk
en raakt in deze aan wat wij ervaren als
‘informele zorg’.
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5 - HUMANITAS DETENTIE

Binnen het thema Detentie ondersteunt
Humanitas Noord-Kennemerland personen die
in aanraking zijn gekomen met politie, justitie
of detentie. In ons werkgebied bevindt zich de
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, met
ruim 300 mannelijke gedetineerden. Daarnaast
keren elk jaar ongeveer 300 ex-gedetineerden
vanuit inrichtingen in het hele land terug naar
deze regio. De projecten Een Nieuwe Start (ENS)
en Gezin in Balans (GIB) richten zich op deze
doelgroepen. Vrijwilligers van Een Nieuwe Start
bieden praktische en sociale ondersteuning
aan gedetineerden in PI Heerhugowaard en exgedetineerden die zich vestigen in de gemeente
Alkmaar. Gezin in Balans is een vrijwilligersproject
voor vaders in PI Heerhugowaard en gezinnen
in de regio waarvan een ouder door detentie
afwezig is.

Vrijwilliger: “Voor mijn pensionering werkte ik in
het gevangeniswezen. Daar zag ik hoe waardevol
de inzet van vrijwilligers voor gedetineerden is.
Nu wil ik daar zelf graag iets in betekenen.’’

Onze getrainde vrijwilligers bieden (ex-)
gedetineerden een luisterend oor en helpen met
het opbouwen van een sociaal netwerk, maar
zijn er ook voor praktische vragen over zaken
als wonen, werken, schulden, zorg, contact
met instanties en ouderschap. De doelstelling
is samen werken aan maatschappelijke reintegratie, het vergroten van zelfredzaamheid en
het verkleinen van sociaal isolement.
Deelnemer: “Het is altijd fijn als mijn maatje op bezoek
komt. De frustraties kunnen hier hoog oplopen. Bij haar
kan ik stoom afblazen zodat alles weer wat rustiger wordt
in mijn hoofd.’’

Coördinator
Humanitas Detentie wordt gecoördineerd door J.
Berg.
© Ruben Eshuis
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HUMANITAS EEN NIEUWE START
Een Nieuwe Start biedt praktische en sociale
ondersteuning, zowel tijdens detentie als daarna.
Vrijwilligers begeleiden (ex-)gedetineerden bij
hun terugkeer in de maatschappij en bieden een
steuntje in de rug op praktisch en sociaal gebied. In
PI Heerhugowaard werken Humanitas-vrijwilligers
als bezoekmaatjes, die wekelijks langskomen en
een luisterend oor bieden. Daarnaast kunnen zij
helpen met de voorbereiding op een nieuw leven
na detentie, door mee te denken over huisvesting,
inkomen, schulden, zorg en het opbouwen van een
sociaal netwerk. Ook eenmaal ‘buiten’ biedt ENS
ondersteuning. We hebben sociale maatjes, om af en
toe een kop koffie mee te drinken of een wandeling
mee te maken. Zij leren mensen met een politie/
justitie/detentie-verleden sociale vaardigheden
aan en helpen het sociaal isolement waar deze
groep veel mee te maken krijgt, te verkleinen. En
er zijn praktische coaches, die meedenken over
regelzaken en helpen het leven weer op de rails te
krijgen. Zij gaan bijvoorbeeld mee naar instanties,
begeleiden bij sollicitaties, helpen bij het ordenen
van administratie en ondersteunen bij het nakomen
van de meldplicht bij de reclassering en bijzondere
voorwaarden.

lang- en levenslanggestraften, die vooral baat
hebben bij een luisterend oor. Een bezoekmaatje
biedt een veilige en neutrale plek om emoties te
uiten en kan helpen betekenis te geven aan het
leven in detentie. Ook in de regio Alkmaar zetten
onze sociale maatjes zich in voor ondersteuning van
mensen die in aanraking zijn gekomen met politie,
justitie of detentie en behoefte hebben aan sociaal
contact.
Praktische coaches: Onze praktische coaches
zetten in op begeleiding ‘van binnen naar buiten’.
Bij voorkeur start een traject ruim voor het einde
van de detentie, met het in kaart brengen van
hulpvragen en het opstellen van een plan van

aanpak. Vaak kunnen al veel praktische zaken vanuit
de inrichting worden opgepakt. Zo ondersteunen
onze vrijwilligers bij het zoeken van een woning,
het aanpakken van schulden en het nadenken over
inkomen en dagbesteding. Een praktische coach
blijft ook nauw betrokken bij de deelnemer als deze
uitstroomt naar de gemeente Alkmaar. De coach
spreekt regelmatig af met de deelnemer en fungeert
als vangnet en rolmodel tijdens het re-integreren.

Behaalde resultaten ENS

2018

Aantal vrijwilligers

34

Aantal deelnemers

51

Het project kent de volgende vormen van
ondersteuning:
Sociale maatjes: Deze vrijwilligers zijn er voor
gedetineerden die behoefte hebben aan sociaal
contact. PI Heerhugowaard kent een grote populatie
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HUMANITAS GEZIN IN BALANS
Gezin in Balans is er voor ouders in detentie en
hun gezin. Hoe kan ik er voor mijn kinderen zijn
tijdens mijn gevangenschap?, is een vraag waar veel
gedetineerde ouders mee worstelen. Detentie is
ingrijpend voor het hele gezin. Vrijwilligers van het
Humanitas-project Gezin in Balans ondersteunen
daarbij, zowel tijdens als na detentie. Zij begeleiden
bijvoorbeeld speciale ouder-kindbezoeken in PI
Heerhugowaard, spreken met gedetineerde vaders
over hun ouderrol en opvoedtaak en ondersteunen
in het gezin.
Het project kent de volgende vormen van
ondersteuning:
Bezoekmaatjes: Vrijwilligers met opvoedervaring
bieden gedetineerde vaders in PI Heerhugowaard
ondersteuning bij ouderschapsvragen. Vaders
hebben tijdens detentie met name behoefte
aan een luisterend oor en hulp bij het leggen en
onderhouden van contact met de kinderen. Ook is
er begeleiding bij het vormgeven van een nieuwe
omgang met de kinderen. Humanitas Gezin in
Balans heeft een aantal voorlees- en werkboekjes
uitgegeven aan de hand waarvan vaders met hun
kinderen in gesprek kunnen gaan over hun detentie.
Intensief Begeleid Bezoek: Vrijwilligers
begeleiden kinderen die op bezoek komen in PI
Heerhugowaard. Met name wanneer de kinderen
onder toezicht staan of als er sprake is van een
lastige omgangsrelatie tussen de ouders, biedt het
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begeleid bezoek uitkomst. De vrijwilliger bereidt het
bezoek met de vader voor en begeleidt de omgang
tijdens het gehele bezoek.
Vader-kinddagen: Tien keer per jaar organiseert PI
Heerhugowaard een vader-kinddag. Gedetineerde
vaders ontvangen hun kinderen en eventueel de
moeder/verzorger in een ontspannen setting. Er
worden spelletjes gespeeld, boekjes voorgelezen
en het gezin kan weer even samen gezin zijn. Onze
vrijwilligers zijn aanwezig om te ondersteunen en
om gezinnen die geen vervoer hebben van en naar
de inrichting te brengen.
Nazorg: Zodra een ouder vrijkomt uit detentie
kan een nazorgmaatje ondersteuning bieden
bij de terugkeer in het gezin. Het maatje biedt
een luisterend oor en voert gesprekken over de
opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen.
Het doel van deze vorm van ondersteuning is het
vergroten van het zelfvertrouwen in de opvoedrol en
het verbeteren van het contact met de kinderen na
afwezigheid.
Gezinsmaatjes: Niet alleen de gedetineerde ouder,
maar ook de achterblijvende ouder/verzorger kan
behoefte hebben aan ondersteuning. Vaak verandert
er nogal wat in de gezinssituatie wanneer een ouder
gedetineerd raakt. Onze gezinsmaatjes bieden een
luisterend oor en ondersteunen bij opvoedvragen en
praktische zaken.

Instroom

en het RIC (Re-Integratie Centrum) in PI
Heerhugowaard vinden gedetineerden gemakkelijk
hun weg naar Humanitas. Eén dag in de week is
de projectcoördinator persoonlijk in de inrichting
aanwezig, zodat deelnemers laagdrempelig
een beroep op ons aanbod kunnen doen. Exgedetineerden worden naar ons doorverwezen door
ketenpartners in de regio, waaronder de nazorg
coördinator ex-gedetineerden, Veiligheidshuis
Noord-Holland Noord, Reclassering Nederland,
Fivoor, Brijder, dnoDoen, Jeugdbescherming en
Pleegzorg.

Vooruitzichten
In 2019 verwachten we mooie resultaten van
de regio-brede samenwerking met Humanitasafdelingen binnen het district Noordwest. De
Humanitas-afdelingen Noord-Kennemerland,
Zuid-Kennemerland en Amsterdam voegen hun
activiteiten binnen het thema Detentie steeds
verder samen. Door warme overdracht van
deelnemers en uitwisseling van vrijwilligers ontstaat
een regio-breed netwerk voor ondersteuning van
gedetineerden in PI Heerhugowaard, Justitieel
Complex Zaanstad, Justitieel Complex Schiphol en
PI Utrecht, en ex-gedetineerden die terugkeren naar
de gemeenten Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.
Behaalde resultaten GIB

2018

Aantal vrijwilligers

26

Aantal deelnemers

19

Dankzij een intensieve samenwerking met
casemanagers, mentoren, geestelijke verzorging
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5 - HUMANITAS ROUW EN VERLIES

HUMANITAS VPTZ
Nabestaande: “Ik wil de vrijwilligers van Humanitas enorm bedanken voor de hulp
die we hebben ontvangen bij de laatste dagen van mijn moeder. Het scheelt enorm
als de last niet alleen hoeft te worden gedragen, want emotioneel is het natuurlijk
zwaar buiten de praktische hulp die we vanuit de familie boden.”

Door inzet van vrijwilligers wordt ondersteuning
geboden aan deelnemers die thuis of in een
intramurale setting willen sterven. Daarnaast
bieden we steun aan diens naasten.
Ondersteuning wordt ook geboden bij een
levensbedreigende ziekte, in de vorm van
een vrijwilliger die een luisterend oor biedt.
Vrijwilligers ondersteunen de naasten in de
palliatieve zorgfase in de vorm van persoonlijke
aandacht, denken mee in de ketenzorg, of denken
mee om de 24-uurs zorg rond te krijgen.
De VPTZ-vrijwilligers bieden een luisterend oor,
wanneer de dierbare is overleden, aan de naasten
of zelfs formele zorg zodat het verhaal nog
eens verteld mag worden. Zij helpen en denken
mee binnen praktische zaken die horen bij het
overlijden.

Doelgroepen
Mensen die ernstig ziek zijn, in de laatste
levensfase, en diens naasten. Het geven van nazorg
aan mensen die hun dierbare hebben verloren.

Inzet
In 2018 hebben 54 vrijwilligers zich ingezet bij 57
deelnemers thuis en 29 deelnemers ondersteund
binnen een intramurale setting.
Het aantal deelnemers lijkt afgenomen ten opzichte
van 2017. Dit komt doordat in 2018 alleen de
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nieuwe deelnemers meegeteld mogen worden.
In voorgaande jaren telde het aantal ‘lopende’
deelnemers per 1 januari mee in het nieuwe jaar.
Kijken we terug naar 2018 zien we een lichte groei
van het aantal deelnemers ten opzichte van 2017.
Behaalde resultaten

2018

Aantal vrijwilligers

57

Aantal deelnemers

89

Aantal koppelingen

86

Een schets van de activiteiten in 2018 binnen
het project
De inzet van de vrijwilliger kenmerkt zich door “er
zijn” en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in
Presentie: afstemmen, aansluiten, aanwezig zijn en
aandachtig zijn.
Een gezamenlijke beweging (deelnemer, formele
en informele zorg) in de cirkel van het leven en het
onvermijdelijk einde. De VPTZ vrijwilligers zijn goed
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in relationele responsiviteit en bezitten een niet
te onderschatten praktische wijsheid. De kracht
van de vrijwilliger is gevoelsaandacht, aansluiten
bij de hulpvraag en afstemmen.’ Vandaag is het
zo, maar morgen kan de situatie geheel anders
zijn’. De deelnemer en diens gezinssysteem
hebben de regie. Het bieden van een luisterend
oor, of praktische zaken regelen of doen, bij
een levensbedreigende ziekte en in de laatste
levensfase aansluiten bij de behoefte van en de
wensen van de deelnemer en passend in diens
gezinssysteem.

Samenwerking

Ondersteuning en vervanging van (overbelaste)
naasten is een van de activiteiten van de VPTZ.
Vroegtijdige inzet is hierbij van groot belang, mede
door de relationele component die, zoals voor te
stellen is, verstevigt en intensiveert.

Maatschappelijke ontwikkelingen/Actuele
trends en toekomstvisie

We zijn in 2018 actief geweest om vrijwilligers VPTZ
in te zetten in zorg- en verpleeghuizen (V&VI, VGZ
en GGZ). Alle betrokkenen van Café Doodgewoon
hebben in 2018 heel hard gewerkt aan het mogelijk
maken van de samenwerkingsverbanden, het
bieden van een ontmoetingsplek voor professionals,
naasten en vrijwilligers. Tevens is het café een
manier om over de grenzen van organisaties
heen met elkaar in contact te komen en elkaar te
inspireren.

© Roy Beusker
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Samenwerking met het netwerk Palliatieve
Zorg Noord Holland Noord. De samenwerking
met de Thuiszorgorganisaties, met Noordwest
ziekenhuis. Er zijn contacten gelegd met de transfer
verpleegkundigen, medische MW. Veel aandacht
is er besteed aan de contacten met de informele
zorggroepen, u kunt denken aan de coördinatoren
van de hospicehuizen, het Praethuys, het
Respijthuis, Familiehuis van Noordwest ziekenhuis
in Alkmaar, de Wering, welzijn organisaties,
mantelzorgcentrum.

In 2018 zien wij in NHN een groei van vrijwilligers
thuis en binnen de zorginstellingen. Wel zien we
de complexiteit toenemen. Daarnaast nemen de
keuzemogelijkheden binnen het ‘zorgveld’ toe.
U kunt denken aan hospicezorg, respijthuizen,
particuliere thuiszorg. De organisatie Saar, en
natuurlijk de eigen zorgverzekering waar een
beroep op gedaan kan worden voor een PGB.
Landelijk gezien is de trend dat inzet van VPTZ
vrijwilligers thuis niet groeit. De landelijke VPTZ
is bezig om dit te onderzoeken, en kijkt naar
vernieuwende mogelijkheden.

“Een flinke dosis humor en een klik moet je wel hebben voor dit
werk. Meestal zijn de inzetten kort en intensief, maar ik heb het ook
een keer meegemaakt dat ik vijf maanden bij dezelfde persoon ben
gebleven. En geen enkel bezoek was ooit hetzelfde!”
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