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Voorwoord
2017 is voor Nederland het jaar geweest waarin de economische crisis op zijn retour was. Het gaat
weer wat beter. Tegelijkertijd zien we ook dat zeker niet iedereen profiteert van de verbeterde
economische situatie. Dit raakt Humanitas. Dit jaar maakten bijna 1200 mensen gebruik van ons
aanbod, waarbij ruim 500 vrijwilligers betrokken waren.
Dit raakt ook onze vrijwilligers van de Thuisadministratie die het aantal aanvragen dit jaar sterk zagen
groeien. Het was en is dan ook een uitdaging om telkens weer voldoende vrijwilligers te kunnen
scholen voor deze werksoort. Met
gepaste trots kunnen we zeggen
dat het in 2017 weer gelukt is.
2017 is voor Humanitas ook het
jaar geweest van het 10-jarig
jubileum van Home-Start in de
gemeente Heerhugowaard. Tien
jaar een luisterend oor zijn voor
gezinnen met opgroeiende
kinderen die wel een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. De
vrijwilligers van Home-Start bieden
noodzakelijke praktische hulp en
vriendschap aan ouders in ons hele
1
werkgebied .
De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg boden ook in 2017 de ondersteuning aan de mensen en
diens naasten die thuis of in een intramurale setting wilden sterven.
Bij alle activiteiten van Humanitas is eenzaamheid ook dit jaar de rode draad. Niet alleen bij de
Humanitas Maatjes, maar ook bij de Telefooncirkel en bij Een Nieuwe Start voor gedetineerden. Ook
bij Thuisadministratie en Home-Start speelde eenzaamheid een grote rol. Heel veel deelnemers
mochten wij ondersteunen in de vorm van het gezamenlijk ondernemen van (sociale) activiteiten en
het bieden van een luisterend oor of een arm om de schouders.
Het proces, waarbij taken van het rijk overgeheveld zijn naar de gemeenten, heeft ook in 2017 geleid
tot een steeds nauwere samenwerking met de gemeenten in ons gebied. Bestuur en medewerkers
van Humanitas ondervinden meer en meer een houding waarbij gemeenten, samen met Humanitas,
naast elkaar, de maatschappelijk problemen proberen op te lossen, of verlichting te brengen in de
soms zware tijden die onze deelnemers ondervinden.
Ons bestuur dankt de gemeentebesturen en de medewerkers van de betreffende gemeenten voor die
samenwerking. Samen met die gemeenten, de ketenpartners, de financiers, maar vooral dankzij de
coördinatoren en de vele vrijwilligers hebben wij 2017 met een goed gevoel kunnen afsluiten.
P. Hoogenbosch, namens het bestuur
1

Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.
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Humanitas: de deelnemer centraal

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: de medewerkers van
Humanitas staan altijd naast de hulpvrager, nooit erboven. Verantwoordelijkheid: je bent niet alleen
verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor een ander. Zelfbeschikking: Humanitas neemt de regie
niet over van de hulpvrager, maar ondersteunt waar mogelijk zodat mensen weer het heft in eigen
hand kunnen nemen. Betrokken en vraaggericht: de deelnemer bepaalt de vraag. Humanitas staat
open voor nieuwe thema’s en is voortdurend op zoek naar betere antwoorden en werkwijzen. Naast
deze waarden biedt Humanitas ondersteuning op basis van tijdelijkheid en hebben alle vrijwilligers
scholing gevolgd voordat ze gekoppeld worden aan een deelnemer.
Vrijwilliger Willemijn: “Als mens kan ik in mijn eentje de wereld niet veranderen. Maar voor die ene
persoon, die via Humanitas op mijn pad komt, kan het een wereld van verschil maken als ik hem of
haar centraal zet en mijn tijd en aandacht geef.”
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
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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.
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. Wordt de
kwaliteit van de activiteit en het proces bewaakt door regelmatig gesprekken met hen te voeren en zijn
er mogelijkheden voor begeleide intervisie.
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.
Vrijwillig coördinator Marjo: “Na ruim vier jaar ervaring in het ‘koppelen’ is het nog steeds een
spannende en verrassende ervaring. Waar je denkt dat het lukt gaat het soms mis. Waar je aarzelt
kan het wonderwel klikken.”
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.
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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
waarde die de deelnemer
centraal stelt!
Zichtbaarheid Humanitas
Noord-Kennemerland
In 2017 is een slag gemaakt
om meer en beter zichtbaar te
zijn in de regio. Naast de
gebruikelijke uitingen in de
lokale kranten heeft Humanitas
Noord-Kennemerland zich
zowel op Twitter als op
Facebook laten zien. Eind 2017 kon de hele regio onze oproepen ook zien op A0 borden langs de
weg. Daarnaast zijn we begonnen met het maken van video’s. Samen met de Rabobank ontwikkelden
we een film die Thuisadministratie helder uitlegt en in eigen beheer namen we een promotiefilm op
voor de Telefooncirkel. Tenslotte hebben ons foldermateriaal en uitingen zoals dit jaarverslag een
grondige make-over gehad.
Team Noord-Kennemerland
Het team bestond in 2017 uit 15 beroepskrachten, 16 vrijwillig coördinatoren, 508 vrijwilligers en
ongeveer 50 studenten (Hogeschool INholland Alkmaar, Hogeschool van Amsterdam en INholland
Amsterdam).
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Humanitas Eenzaamheid

Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Humanitas helpt mensen bij het leggen van contacten zodat
ze er niet meer alleen voor staan. Binnen de regio Noord-Kennemerland doen we dat via de projecten
Humanitas Maatjes (Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen en Heiloo), Telefooncirkel (regio) en
Incidentele Hulp (Alkmaar).

Humanitas Maatjes
Humanitas Maatjes is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of een handicap (zowel
lichamelijk als verstandelijk), dementerende en eenzame ouderen en mensen met psychische of
psychiatrische aandoeningen. Vrijwilligers komen individueel bij de deelnemer thuis en ondersteunen
de deelnemer in bijvoorbeeld (sociale) activering, het versterken van zelfvertrouwen, ontlasten van
een mantelzorger of het opbouwen van een sociaal netwerk. Hierbij neemt de vrijwilliger nooit
taken/zorgen/verantwoordelijkheid over maar ondersteunt de deelnemer tijdelijk, 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 wandeling maken, een stuk fietsen,
ergens iets drinken, naar de film of museum, maar ook begeleiding met openbaar vervoer of naar een
sportclub/buurthuis.
Coördinator
Humanitas Maatjes wordt gecoördineerd door Y. Nijsingh, C. Nagel en A. Hendriks. Daarnaast werken
drie stagiairs mee aan dit project.
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Behaalde resultaten 2017
Vrijwillige coördinatoren
Vrijwilligers
Deelnemers
Koppelingen
Wachtlijst eind van het jaar

Hele regio
7
164
417
311
37

Alkmaar

HHW

Bergen

Heiloo

120
302
226
24

16
13
11
2

9
50
37
5

19
52
37
6

Samenwerking
Humanitas Maatjes laat zien dat dat wij binnen de activiteit betrouwbare en goed geschoolde
vrijwilligers inzetten die deelnemers daadwerkelijk hét nodige steuntje in de rug kunnen bieden. We
hebben een goede relatie met o.a. De Waerden, MEE & De Wering, Esdégé-Reigersdaal,
Philadelphia, Wonen+, VCRA, Het Rode Kruis, AZA, DNO Doen, Buurtzorg, GGZ, GGD, Welzijn
Bergen, Actiezorg, Geriant, Zorgcirkel, InHolland, Mantelzorgcentrum, RSWP, Resto VanHarte en
Evean.
Trends en aanbevelingen
De vraag naar de hulp die Humanitas Maatjes biedt is erg groot. Dat maakt het een uitdaging om
voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden.
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.
Vrijwilligers en deelnemers ontwikkelen een bijzondere band. In een evaluatiegesprek na drie
maanden met een deelnemer die niet meer naar buiten durfde: “Ik vind haar erg aardig. We
moesten eerst wat aan elkaar wennen. Nu zijn we samen naar de film geweest en volgende week
gaan we uit eten van de AH-bonnen.”
Als de vrijwillig coördinator na een half jaar belt om te horen hoe het gaat: “Je komt haar toch niet
van me afpakken, hè. Want dan word ik boos.”

Humanitas Taalmaatjes
Door arbeidsmigratie en vluchtelingen is er in de samenleving een grote vraag naar vrijwilligers die
helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is er vanuit het Rijk een sterke focus op de
aanpak van laaggeletterdheid, waarbij de inzet van vrijwilligers tot beleid is gemaakt. Humanitas
vrijwilligers geven individuele ondersteuning aan volwassenen bij het leren lezen, schrijven en spreken
van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden om hun zelfredzaamheid in de taal én de
samenleving te stimuleren. Taalmaatjes zijn geen docenten die werken vanuit een methodiek maar
mensen met een voorliefde voor taal die de deelnemers vraaggericht en op maat ondersteunen.
Coördinator
Humanitas Taalmaatjes wordt gecoördineerd door L. Hof en J. Lievendag.
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Behaalde resultaten
Vrijwilligers
Koppelingen
Wachtlijst deelnemers eind van het jaar

2017
8
Inburgering: 12
WEB-regeling: 16
Inburgering: 11
WEB-regeling: 5
2

De gemeente Alkmaar kiest voor een lijn om taalondersteuning te financieren vanuit WEB -gelden. Dit
houdt in dat deelnemers die vanwege hun inburgering taalondersteuning zoeken NIET meegeteld
mogen worden. De resultaten worden hierom gesplitst weergegeven.
Samenwerking
Binnen de gemeente Alkmaar is
gekozen voor het concept
“Taalhuis”, in samenwerking met
bibliotheek Kennemerwaard en
Stichting Lezen&Schrijven. De
organisatie van het taalvrijwilligers
aanbod is hiermee bij de bibliotheek
komen te liggen.
Trends en aanbevelingen
In 2017 is in overleg met het
Taalhuis besloten om met het
project Taalmaatjes in deze vorm te
stoppen. In 2018 start Humanitas een nieuw taalproject. Er zullen altijd mensen zijn die op grond van
het niet goed beheersen van de Nederlandse taal ondersteuning bij Humanitas zoeken. Dit hoeft
echter niet alleen vanuit het educatieve perspectief benaderd te worden maar kan aansluiting vinden
binnen bestaande projecten zoals Humanitas Maatjes en de Thuisadministratie.

Humanitas Telefooncirkel
De Telefooncirkel bestaat uit een dagelijks belrondje tussen acht tot tien alleenwonende mensen. De
doelgroepen zijn ouderen en mensen met psychische belemmeringen. Deelnemers krijgen hierdoor
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.
Coördinator
Humanitas Telefooncirkel wordt gecoördineerd door Y. Nijsingh.
Behaalde resultaten
Vrijwillige coördinatoren
Vrijwilligers
Deelnemers

2

2017
8
10
77

Wet Educatie en Beroepsonderwijs
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Trends en aanbevelingen
De Telefooncirkel heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Mensen blijven langer zelfstandig thuis
wonen. 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! We zoeken
daarom naar fondsen om deze succesvolle actie uit te breiden. Ook kijken we naar andere manieren
om ontmoetingen tussen deelnemers te stimuleren en om zo hun zelfredzaamheid verder te
vergroten.
Vrijwilliger: “Voor dit werk heb je een open mind nodig. Je moet kunnen luisteren zonder
vooroordelen en zonder te oordelen. Het is belangrijk om de ander serieus te nemen en niet
betweterig over te komen. Dus niet wegwimpelen als iemand klaagt, maar de klachten serieus nemen
zonder erin mee te gaan. Maar klachten niet makkelijk af doen. Dat vraagt wel wat levenswijsheid en
zelfkennis. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dit kunnen.”

Humanitas Incidentele Hulp
Humanitas Incidentele Hulp is beschikbaar in Alkmaar voor iedereen die er zelf niet uitkomt en met de
hulpvraag niet terecht kan binnen hun eigen sociale netwerk of professionele hulpverleners. Denk aan
het ondersteunen bij ziekenhuisafspraken, het helpen bij het opruimen van een huis nadat de
deelnemer naar een verzorgingshuis is verhuisd, het halen van boodschappen voor een verjaardag of
een afspraak bij de medisch pedicure.
Coördinator
Humanitas Incidentele Hulp wordt gecoördineerd door A. Hendriks.
Behaalde resultaten
Vrijwilligers
Deelnemers

2017
8
17

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.
Normaal gesproken lukt het Fred prima om alles zelf te regelen. Winkels en de huisarts zijn
allemaal op loopafstand en hij komt wel eens voor een praatje in het buurthuis. Totdat bij voor
onderzoek naar het VU Medisch Centrum moet. Nét nu zijn zoon in het buitenland zit. Hij ziet er
tegenop om helemaal alleen met de trein naar Amsterdam te gaan. Wat als hij zijn aansluiting mist
of de weg niet kan vinden in al die drukte? Samen met vrijwilliger Kees is hij op pad gegaan en
gelukkig hoefde hij daarna niet nog een keer terug.
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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 we 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 scheiding, laaggeletterdheid of langdurig op een sociaal minimum leven vaker
voorkomen onder deelnemers.
Deelnemer: “Ik ben prima geholpen. Ik heb voldoende inzicht in mijn financiële situatie en mijn
administratie is op orde. Er is een flink gewicht van mijn schouders verdwenen.”
Coördinator
Humanitas Thuisadministratie wordt gecoördineerd door M. Klein en I. Bruijns.
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Behaalde resultaten 2017
Vrijwillige coördinatoren
Vrijwilligers
Deelnemers
Koppelingen

HALregio
3
55
247
163

Alkmaar

HHW

Langedijk

28
154
103

15
54
32

12
39
28

Groei
In 2017 werden door alle
deelnemende gemeenten extra
beschikkingen afgegeven. In
Alkmaar zelfs twee keer: eerst voor
20 deelnemers en later nog eens
voor 15. In Heerhugowaard konden
15 extra deelnemers worden
geholpen en in Langedijk 18
deelnemers. Dit zorgde voor een
explosieve groei van de activiteit.
Het aantal vrijwilligers steeg van 55
op 1 januari 2017 naar 66 op 31
december.
Dankzij de inspanningen van doorverwijzers binnen de HAL regio wordt de hulp van Humanitas
Thuisadministratie steeds beter vindbaar. Er zijn zelfs deelnemers die op eigen initiatief bij ons
aankloppen.
Samenwerking
Halte Werk, Rabobank Alkmaar e.o., Alckmaer wonen, Kennemerwonen, Woonwaard, MEE & de
Wering, CJG, WonenPlus, Blijfgroep, Dno doen, RCO de Hoofdzaak, MET (Heerhugowaard) en
Bibliotheek (Alkmaar en Langedijk), Schuldhulpmaatje (Heerhugowaard), andere projecten van
Humanitas afdeling NKL, landelijk project/expertise Humanitas Thuisadministratie.
Met name de diensten van het sociaal plein van de gemeente Alkmaar zoals de formulierenbrigade en
de sociaal raadslieden van MEE & De Wering komen vaak voorbij tijdens koppelingen bij de
Thuisadministratie. In het kader van zelfredzaamheid is het van groot belang dat mensen deze
diensten leren kennen en er gebruik van (gaan) maken.
MET is sinds 1 januari 2015 de partij die al het sociaal werk en de cliëntondersteuning uitvoert in
Heerhugowaard. De visie en werkwijze verschilt met die in Alkmaar en Langedijk en op een aantal
punten is verbetering mogelijk in de samenwerking tussen MET en Humanitas. Met name het tijdig
verwijzen en mensen regie geven om zich zelf aan te melden bij de Thuisadministratie zijn belangrijk.
In de samenwerking met Halte Werk zijn vier tot zes keer per maand vrijwilligers als ambassadeur
voor de Thuisadministratie aanwezig bij de workshops van Halte Werk/schuldhulpverlening. Korte
vragen kunnen meteen worden beantwoord. Deze samenwerking werkt duidelijk drempelverlagend en
levert nieuwe aanmeldingen op.
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Trends en aanbevelingen
Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Maar wat zijn de cijfers? Divosa
3
brengt de belangrijkste feiten uit onderzoeken van 2013 – 2017 in beeld . 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 2017 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.
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` op het brein en het gedrag: uit onderzoeken blijkt dat wanneer iemand
schulden heeft, dit ontzettend veel ruimte in hun hoofd inneemt. Daardoor overzien ze zaken niet
meer en zijn ze 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.
In de cijfers van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk van 2017 is een duidelijk verschil zichtbaar
tussen intakes (deelnemers) en het aantal daadwerkelijk gerealiseerde koppelingen. De redenen
hiervoor zijn verschillend, echter een aantal redenen 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.
• De 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.

3

https://www.divosa.nl/nieuws/divosa-maakt-feiten-armoede-en-schulden-inzichtelijk
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Ondanks de toename in complexiteit binnen de koppelingen is het belangrijk om 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.
De waardering van deelnemers voor Thuisadministratie is bijzonder. Bij het afsluiten van een
4
koppeling wordt door de vrijwilliger een evaluatieformulier achtergelaten. In 2017 is ruim 7% van de
formulieren retour gekomen met een totaalcijfer van een dikke 9. Het project Thuisadministratie
voorziet duidelijk in een vraag die leeft onder de bevolking. Dit is niet verassend 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.

4

Gemiddeld komt 5% retour, bron Ruigrok marktonderzoek en bij laagopgeleiden zelfs een lager percentage.
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Humanitas Detentie

Jaarlijks keren gemiddeld 300 ex-gedetineerden terug naar de regio Noord-Kennemerland. Humanitas
ondersteunt personen die met politie en/of justitie in aanraking zijn geweest bij vragen over praktische
zaken (wonen, werk en inkomen, schulden, ID-bewijs & zorg), het opbouwen van een sociaal netwerk
en ouderschap. Verder bieden de vrijwilligers onze deelnemers een luisterend oor en geven we tools
mee op het gebied van sociale vaardigheden. De ondersteuning duurt gemiddeld één jaar, met een
maximum van anderhalf jaar. Onze doelstelling is om te werken aan de maatschappelijke re-integratie
van (ex-)gedetineerden. Daarom bieden wij zowel tijdens als na detentie verschillende activiteiten aan
binnen de projecten: Gezin in Balans (hele regio) en Een Nieuwe Start (Alkmaar).
Coördinator
Humanitas Detentie wordt gecoördineerd door A. van Beckhoven en L. Homburg.

Humanitas Gezin in Balans
Jaarlijks is er een grote groep kinderen waarvan één van de ouders in detentie belandt. Voor deze
kinderen ontbreekt echter een professioneel aanbod van steun en begeleiding, terwijl juist zij een
aanzienlijk risico hebben op gedragsproblemen en latere delinquentie. Zo wordt 32% van hen later
zelf verdacht van een delict. Humanitas vult deze leemte door zowel tijdens als na detentie de
ouders/verzorgers en kinderen bij te staan op vijf verschillende manieren:
• Bezoekmaatje: Humanitas biedt gedetineerde vaders in PI Heerhugowaard een maatje die hen
ondersteunt bij ouderschapsvragen. Vaders hebben in detentie met name behoefte aan een
luisterend oor en iemand die hen ondersteunt bij het leggen van contact met hun kinderen en het
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•

•

•

•

onderhouden daarvan. Ook hebben zij vragen over bezoekmogelijkheden voor hun kinderen en
over de omgang met instanties en ex-partners.
Intensief Beleid Bezoek: in sommige gevallen begeleidt het maatje ook het bezoek. Met name
als de kinderen onder toezicht geplaatst zijn van Jeugdbescherming of als er sprake is van een
lastige omgangsrelatie tussen de ouders, biedt het begeleid bezoek een uitkomst. De vrijwilliger
bereidt het bezoek met de vader voor door hem na te laten denken over een zinvolle invulling en
begeleidt vervolgens de kinderen tijdens het gehele bezoek. Begeleid bezoek gaat uit van het
belang van het kind, zo kan er bijvoorbeeld ook eerst gewerkt worden aan een goede band tussen
de vrijwilliger en het kind als dit voor het kind helpend is.
Vader-kind dagen: tien keer per jaar organiseert PI Heerhugowaard een vader-kind dag.
Gedetineerde vaders kunnen op deze dag samen met hun kinderen en eventuele partner
spelletjes spelen en zich even een gezin voelen. Onze vrijwilligers zijn aanwezig bij deze dag om
hun gedetineerde maatje te begeleiden en soms ook om de gezinnen die geen vervoer hebben
naar de PI te brengen.
Nazorg: zodra een ouder vrij
komt uit detentie kan een
maatje de ouder ondersteunen
bij de terugkeer in het gezin en
de samenleving. De vrijwilliger
ondersteunt de ouder in de
thuissituatie gedurende
maximaal 1,5 jaar. Het maatje
biedt een luisterend oor en
voert gesprekken over de
opvoeding en de kinderen. Doel
van deze ondersteuning is het
vergroten van het
zelfvertrouwen in de opvoedrol,
het netwerk vergroten of het verbeteren van het contact met de kinderen.
Bijzorg: niet alleen de gedetineerde ouder, maar ook de achterblijvende ouder dan wel verzorger
zit vaak in een lastige situatie. Praktisch gezien verandert er vaak veel en ook spelen er detentie
gerelateerde opvoedvragen. Hoe vertel je bijvoorbeeld dat pappa in de gevangenis zit? Humanitas
biedt het achterblijvende gezin een gezinsmaatje, die naast een luisterend oor ook mee kan
denken bij opvoedvragen en praktische zaken.

Behaalde resultaten (hele regio)
Aantal vrijwilligers
Aantal deelnemers

2017
10
28 tijdens detentie
3 na detentie
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Humanitas Een Nieuwe Start
Een Nieuwe Start richt zich op (ex-)gedetineerden met vragen op het gebied van eenzaamheid,
sociaal netwerk en praktische zaken (wonen, werk en inkomen, schulden, ID-bewijs & zorg). De hulp
kent twee niveaus:
• Coachingsproject: onze vrijwillige coaches spreken wekelijks met de (ex-)gedetineerde af, dit
gebeurt in PI Heerhugowaard als de deelnemer in detentie zit of bij de deelnemer thuis als deze
weer terug is in de maatschappij. Samen werken zij aan het oplossen van de hulpvragen over de
vijf leefgebieden. Zo helpen de coaches bij het invullen van formulieren, maken ze de deelnemer
wegwijs in de sociale kaart en gaan ze mee naar instanties. Daarnaast werken ze aan sociale
vaardigheden, door bijvoorbeeld telefoongesprekken te oefenen, en het opbouwen van het sociale
netwerk. Op die manier vergroten ze de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de
deelnemer. Ook fungeren de coaches als rolmodel en bieden zij een luisterend oor.
• Bezoekmaatje: daarnaast bieden wij tijdens detentie maatjescontact aan gedetineerden met een
behoefte aan sociaal contact. Dit zijn met name langer gestraften die nog aan het begin van hun
straf zitten. Zij hebben wel behoefte aan een luisterend oor en een plek waar zij hun emoties veilig
kunnen uiten, maar zijn nog niet in een coachbare opbouwende fase.
Behaalde resultaten Alkmaar
Aantal vrijwilligers
Aantal deelnemers

2017
18
17 tijdens detentie
8 na detentie

Deelnemer: ''Toen ik uit de gevangenis kwam, had ik het 1 januari gevoel. Vanaf nu wil ik mijn leven
op orde krijgen. Maar waar moet ik beginnen?''
Samenwerking (beide projecten)
Deelnemers worden met name aangemeld door hun mentor en casemanager in PI Heerhugowaard,
maar de gedetineerden weten Humanitas ook zelf te vinden op de dagen dat de projectcoördinator en
vrijwillige coördinator in de PI aanwezig is.
De projectcoördinator neemt eens in de twee weken deel aan het gemeentelijk nazorgoverleg, hierin
worden alle gedetineerden besproken die naar de regio zullen uitstromen. Andere ketenpartners waar
we op casusniveau veel mee samenwerken zijn de nazorg coördinator van de gemeente Alkmaar,
Exodus, Reclassering, DNO doen, Brijder, Politie, Meldpunt vangnet en advies en Veilig Thuis.
De deelnemers hebben veelal complexe hulpvragen, waarbij er op meerdere leefgebieden zaken
spelen. Een goede samenwerking met en warme overdracht richting de ketenpartners is daarbij van
belang. Ook willen wij de continuïteit waarborgen voor de deelnemer. De coaching start daarom vaak
al tijdens detentie, na detentie bieden wij de mogelijkheid om het contact met de coach voort te zetten.
Ketenpartners kunnen ook deelnemers na detentie aanmelden voor ons coachingsproject.
Trends en aanbevelingen (beide projecten)
Vanuit de netwerkpartners komen nog maar weinig aanmeldingen. Om de projecten vindbaarder te
maken voor de gedetineerden zullen onze vrijwilligers vanaf 1 maart 2018 aanwezig zijn in het Binnen
Re-integratiecentrum (Ric). Onze vrijwilligers zullen daar één vaste dag in de week, samen met
vrijwilligers van PI Heerhugowaard en van Stichting SurAnt gedetineerden ondersteunen bij het
oppakken van praktische zaken op de vijf leefgebieden. Ook willen we in 2018 inzetten op het
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verbeteren op het vergroten van de naamsbekendheid bij ketenpartners zoals de reclassering,
schuldhulpverlening en maatschappelijk werk.
Om de kwaliteit van de coaching en het maatjescontact te monitoren en om te zien welke stappen de
deelnemers met hun coaches/maatje zetten zullen de vrijwilligers in 2018 elke acht weken de
Zelfredzaamheidsmatrix van de GGD en een plan van aanpak invullen.
Natasha (31), moeder van twee kinderen, kreeg na detentie last van paniekaanvallen op drukke
plaatsen. Marja, vrijwilliger van Humanitas, kwam wekelijks op bezoek en ondersteunde haar bij het
opnieuw naar buiten durven gaan. Ook heeft Natasha samen met Marja een baan kunnen vinden
als cateraar in een buurthuis dicht bij. Het zelfvertrouwen van Natasha is gegroeid en ze heeft de
zorg voor haar kinderen terug.
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Humanitas Opvoeden: Home-Start

Home-Start is een effectief bewezen programma voor opvoedondersteuning waarbij vrijwilligers
gezinnen ondersteunen met minimaal één kind in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar. Home-Start NoordKennemerland wordt uitgevoerd in Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Langedijk en
Heerhugowaard. Voor kinderen van 7 t/m 14 jaar is er Home-Start+.
De gezinnen hebben diverse culturele achtergronden. 60% is van Nederlandse afkomst en 40% komt
uit een ander land: Somalië, Iran, Suriname, Sri Lanka, Afghanistan, Rusland, Turkije, Irak, Eritrea,
Syrië, Kongo, Polen, Marokko, Indonesië, Kroatië, Afghanistan, Kroatië, Brazilië, China, Kameroen,
Vietnam, Roemenië, Armenië, Curaçao, India, Servië en Letland.
Deelnemer: “Als ik moet uitleggen wat Karin precies kwam doen, dan lukt dat eigenlijk niet zo goed.
Ze was er gewoon! En dat was precies wat ik nodig had!”
De vrijwilligers van Home-Start ondersteunen gezinnen met kinderen tijdens een moeilijke periode. De
vrijwilliger werkt vraaggericht en zijn/haar inzet draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid
en zelfvertrouwen van de ouders. De vrijwilliger biedt steun vanuit de eigen levenservaring en komt
een dagdeel per week gedurende maximaal een jaar. Hij/zij staat naast de ouders.
Coördinator
Humanitas Opvoeden wordt gecoördineerd door R. Broeze, N. van den Berg, H. Onnes en A. de Boer.
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Behaalde resultaten hele regio
Vrijwilligers
Deelnemers
Koppelingen

2017
92
129
102

Resultaten per gemeente in 2017
Programma
Aantal deelnemers
Home-Start Heerhugowaard
34
Home-Start+ Heerhugowaard*
14
Home-Start Alkmaar
44
Home-Start Langedijk
14
Home-Start Heiloo
14
Home-Start Uitgeest
2
Home-Start Castricum
5

Aantal koppelingen
30
12
34
8
11
2
4

*De gemeente Heerhugowaard kiest ervoor om de subsidie voor Home-Start+ apart te verstrekken.
De overige gemeenten verstrekken de subsidie in één keer voor kinderen van alle leeftijden.
Complexe koppelingen
Al een aantal 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
vrijwilligerswerk goed te bewaken
en datgene te doen waar we goed
in zijn. We besteden veel tijd en
aandacht 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 een Humanitas vrijwilliger maar tot een warme doorverwijzing naar
professionele hulp. Dit is een terugkerend aandachtspunt en vraagt om een goede samenwerking met
de ketenpartners.
Samenwerking
18 gezinnen hebben zich op eigen initiatief aangemeld hebben tegenover 84 gezinnen die zich
aangemeld hebben via een verwijzer. De verwijzers zijn:
GGD Hollands Noorden (JGZ en Steunpunt Opvoeding)
Wijkverpleegkundigen
Verloskundigenpraktijk
NoordWest Ziekenhuis
Jeugd– en gezinscoaches
Opvoedpoli
Jeugdhulp Parlan
MEE & De Wering
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-

Specialist in interculturele psychiatrie Ipsy
Brijder
Welzijnsorganisatie MET (Samenspel, Voorleesproject)
Vluchtelingenwerk
Stichting Inova
Z11 jongerencoaching
Voorleesproject Castricum

Trends en aanbevelingen
Home-Start groeit! Uit dit jaarverslag blijkt dat Home-Start een waardevolle voorziening is op het
gebied van preventieve en lichte opvoedondersteuning.
Onze samenleving verandert qua culturele samenstelling en diversiteit. Uit dit rapport blijkt dat HomeStart naast Nederlandse gezinnen ook gezinnen uit maar liefst 27 verschillende landen ondersteunt.
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 wordt om die reden extra
aandacht besteed aan het werken in/met buitenlandse gezinnen.
In 2018 wil Home-Start ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn om binnen het Humanitas thema
Opvoeden uit te breiden. Denk aan activiteiten die kunnen voortvloeien uit Home-Start zoals een
koffieochtend of een spelinloop. Daarnaast wordt ook onderzocht of het zinvol is om uit te breiden met
meer preventieve activiteiten zoals bijvoorbeeld Spel aan Huis of uitbreiding met – voor Home-Startnieuwe doelgroepen zoals zwangere vrouwen van buitenlandse afkomst.
Op 27 september 2017 kwam een delegatie van Home-Start Noorwegen langs bij Home-Start
Noord-Kennemerland. Na een rondleiding door het Gemeentehuis van Heerhugowaard en uitleg
over alle organisaties die hier samenwerken was het tijd voor een werklunch inclusief ontmoeting
met een aantal vrijwilligers. Aan tafel ontstonden inspirerende gesprekken. Zo is er gesproken over
de verschillen tussen vrijwilligerswerk in Noorwegen en Nederland, de vernieuwde
vrijwilligerstraining waarin een deel via e-learning is opgenomen en de duur van de ondersteuning
voor een gezin. Vooral de positieve ervaringen met Home-Start+ waren voor de Noren waardevol
om mee naar huis te nemen.

Jaarverslag 2017 – Humanitas Noord-Kennemerland – Pagina 21 | 27

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 Noord-Kennemerland helpt met voorleesen taalprojecten en met de Kindervakantieweken.

Humanitas Voorlezen
De voorleesvrijwilliger helpt bij het aanleren van de Nederlandse taal (taalverwerving en ondersteunen
zelfstandig leren lezen). Ook kan de vrijwilliger helpen bij het oefenen van spreekvaardigheid en
klankvorming in het geval dat de ouders daartoe niet goed in staat zijn (bijvoorbeeld doordat die zelf
het Nederlands niet goed beheersen). De vrijwilliger komt één keer per week bij het gezin thuis en
helpt het kind altijd in aanwezigheid van de ouder. Doelgroepen zijn uitgesplitst naar peuters (2 – 4
jaar), basisschool (4 – 12 jaar) en kinderen van vluchtelingen van 4 – 12 jaar (AZC).
Coördinator
Humanitas Voorlezen wordt gecoördineerd door I. Bruijs.
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Behaalde resultaten
Vrijwillige coördinatoren
Vrijwilligers

2017
5
Peuters: 32
Basisschool: 32
AZC: 17
Peuters: 42
Basisschool: 49
AZC: 22

Koppelingen

Samenwerking
Aanmeldingen voor het voorlezen komen vanuit CJG, logopedisten, leerkrachten en ouders zelf.
Trends en aanbevelingen
Voorlezen is een bewezen methode om taalachterstand en laaggeletterdheid aan te pakken.
Voorlezen 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
blijven bestaan.
Humanitas Voorlezen werkt ook
preventief. Het voorlezen wordt als
zeer laagdrempelig ervaren door de
focus op de ontwikkeling van het
kind. Vrijwilligers komen bij de
mensen thuis om voor te lezen en
hierdoor kunnen ze signaleren wat
er speelt binnen het gezin. Zo
kunnen mensen worden bereikt die
ook op andere gebieden problemen
ervaren maar die de weg naar hulp
nog niet hebben kunnen vinden.
Denk aan ouders die zelf
laaggeletterd zijn, schulden of opvoedproblemen hebben.

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:
• 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.
In 2017 zijn 16 kinderen met Humanitas mee op vakantie geweest.
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Coördinator
Humanitas Kindervakantieweken wordt gecoördineerd door vrijwillige coördinatoren.
Samenwerking
Kinderen worden aangemeld via Actiezorg, Parlan, Opvoedpoli en rechtstreeks via Humanitas vanuit
Home-Start. Daarnaast is er samenwerking binnen Humanitas met District Oost, met wie de
Kindervakantieweken gezamenlijk georganiseerd worden.
Trends en aanbevelingen
De Kindervakantieweken voorzien in een behoefte en krijgen steeds meer naamsbekendheid in
Noord-Kennemerland. We verwachten dat het aantal kinderen wat in aanmerking komt voor deelname
de komende jaren verder zal stijgen.
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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Humanitas Rouw en Verlies

Verlies is niet makkelijk en de zorg voor dierbaren in de laatste levensfase is zwaar. Humanitas
vrijwilligers bieden een luisterend oor en, waar nodig, ook praktische hulp. Samen met de deelnemer
wordt ook gewerkt aan het verwerken van het verlies en het opnieuw inrichten van het leven. In de
regio wordt deelgenomen aan de landelijke activiteit VPTZ. Daarnaast biedt Humanitas ook individuele
Steun Bij Rouw.
Coördinator
Humanitas Rouw en Verlies wordt gecoördineerd door R. Vink, G. Tijm.

VPTZ
Humanitas vrijwilligers bieden ondersteuning aan deelnemers in de laatste levensfase en diens
naasten die thuis of in intramurale setting willen sterven. Voor mensen met een levensbedreigende
ziekte kan een het luisterend oor van een vrijwilliger de nodige steun bieden. De Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) ondersteunen ook mantelzorgers in de palliatieve zorgfase met
persoonlijke aandacht en door mee te denken over de ketenzorg of het rondkrijgen van de 24-uurs
zorg. Ook wanneer de dierbare is overleden bieden de vrijwilligers een luisterend oor aan de
mantelzorgers 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.
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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.
Behaalde resultaten
Vrijwilligers
Deelnemers
Aantal koppelingen

2017
60
102
105

Samenwerking
Samenwerking met het netwerk Palliatieve Zorg Noord-Holland Noord, de Thuiszorgorganisaties en
met NoordWest ziekenhuisgroep. Er zijn ook contacten met de transfer verpleegkundigen en
medische medewerkers. Veel aandacht is besteed aan de contacten met de informele zorggroepen,
denk aan de coördinatoren van de hospicehuizen, het Praethuys, het Respijthuis, Familiehuis van
Noordwest ziekenhuis in Alkmaar, De Wering, welzijnsorganisaties en het mantelzorgcentrum.
In 2017 werden vrijwilligers op
innovatieve wijze ingezet in zorg- en
verpleeghuizen (V&VI, VGZ en
GGz). Ook voor mensen die in een
intramurale setting verblijven, zijn
stappen ondernomen om een
samenwerkingsverband aan te
gaan zodat deze mensen kunnen
sterven op de plek daar waar ze
wonen. Het proces van
samenwerking om tot goede
palliatieve zorg te komen, heeft
geleid tot deelname van de
coördinator VPTZ aan MDO’s binnen die zorgsetting.
Deelnemer: “Om mijn broer uit de wind te houden, heb ik meer "wachten" aan het sterfbed van mijn
vader gedraaid. Tot jullie kwamen. Jullie waren er bijna elke dag van 11 tot 16 uur en dat was voor mij
een kans om vader even los te laten. Dan was ik weer opgeladen voor 17 uur tot 's avonds. En de
vrijwilligers die ik nog even tegenkwam om 16 uur hadden ook nog eens oog voor mij. Ik heb wel eens
uitgehuild op een schouder!”
Trends en aanbevelingen
In 2017 werd oorspronkelijk een toename van de vraag van inzet van vrijwilligers verwacht, maar die
verwachting is niet helemaal uitgekomen. Redenen zijn te vinden in het veranderende ‘zorgveld’. Denk
aan: de profilering en groei van hospice zorg die daardoor toeneemt in de dorpen en steden. We
signaleren een trend dat men eerder hiervoor kiest. Ook is de particuliere thuiszorg beter inzetbaar en
voorziet in 24-uurszorg. Verder zien familie, vrienden en buren zien steeds meer het belang in om
samen de laatste levensfase, goed af te ronden, waardoor vrijwilligers minder ingezet worden.
Daarnaast groeit het aantal mensen dat naast hun WW-uitkering een kleine vergoeding ontvangt, om
inzetbaar te zijn voor mensen in de laatste levensfase. Tenslotte zien we dat thuiszorgorganisaties die
palliatieve terminale zorg in hun zorgpakket hebben, zelf vrijwilligers inzetten en scholen.
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Samengevat: de grenzen van de Humanitas vrijwilliger vervagen met de opkomst van
respijtvrijwilligers en de zogenaamde zorgvrijwilligers. Dit sluit aan bij de landelijke trend. In 2018 blijft
het een aandachtpunt van de organisatie Humanitas VPTZ NHN en VPTZ Nederland.
De scholing van de vrijwilligers is steeds in beweging, zodat de kracht van er zijn steeds meer
ontwikkeld wordt. Coördinatoren bieden de vrijwilligers verschillende workshops en trainingen aan,
zodat zij hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen. In 2017 is veel aandacht besteed aan het werkproces
van vrijwilligers voor de nazorg na het overlijden. De reflectie van vrijwilligers krijgt veel aandacht,
waardoor we de leerstoel van Anne Goossens aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht) vanuit
de praktijk in beeld brengen.
Café Doodgewoon is een initiatief dat is opgezet omdat in deze tijd van computers, hoge werkdruk,
kwaliteitseisen en protocollen het persoonlijke contact steeds meer op de achtergrond dreigt te
raken. De initiatiefnemers waren op zoek naar een vorm om elkaar te ontmoeten in een ontspannen
sfeer om zo kennis en ideeën uit te wisselen. Café Doodgewoon richt zich op mensen die gewild en
ongewild te maken hebben met stervensbegeleiding en palliatieve zorg, op professionals,
vrijwilligers en mantelzorgers. In 2017 ontvingen we de volgende gastsprekers in ons café:
• Koen Gilessen, parkinsonverpleegkundige NWZ over Parkinson en palliatieve zorg.
• Eveline Bogaard, trainer/adviseur die samen met een actrice sketches verzorgde over aandacht
voor naasten die zorgen voor zieke partner/familielid.
• Yvonne Boon casemanager dementie, over palliatieve fase bij dementie.
• Laura Guis en Janet Bankras, over kinderen en palliatieve zorg.
• Pieter Zee, over het Tibetaanse Boek van Leven en Sterven.

Humanitas Steun bij Rouw
Voor wie een dierbare verloren heeft staat de wereld stil. Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er
meer toe doet. Daarom is rouwen zo belangrijk. Iedereen doet dat op z’n eigen manier en in z´n eigen
tempo. Soms kost dat meer energie waardoor mensen de weg vooruit niet meer lijken te vinden. Een
vrijwilliger van Steun bij Rouw bezoekt deelnemers thuis.
Vaak is de vrijwilliger een lotgenoot; iemand die weet wat de deelnemer meemaakt en zich op die
manier goed in hem of haar kan verplaatsen. Het is deze persoonlijke betrokkenheid die het contact
en de aandacht zo waardevol maakt. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. De vrijwilliger
bezoekt de deelnemer gedurende een half jaar tot een jaar. Uiteraard op basis van vertrouwelijkheid.
Twee vrijwilligers hebben in 2017 met in totaal 15 deelnemers gesprekken gevoerd.
Trends en aanbevelingen
De programmalijn Rouw en Verlies wordt in 2018 onderzocht. Gekeken wordt naar een paraplu van de
verschillende activiteiten. Voor de activiteiten binnen VPTZ wordt o.a. gekeken naar hulp aan naasten
van een ernstig zieke partner als het gaat om veranderingen in de relatie door die ziekte. Ook willen
we kijken naar de aandacht voor naasten bij opname van de partner in een verpleeghuis. Ook willen
we onderzoeken of vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden in nacht- of waakzorg want daar is veel
vraag naar. Tenslotte willen we meer vrijwilligers werven en beter scholen om sterker in te zetten op
individuele hulp bij rouw. En voor de toegankelijkheid van groepen voor lotgenoten willen we de
samenwerking met het Praethuis verstevigen.
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