Jaarverslag 2017 Humanitas
Afdeling ‘s-Hertogenbosch
Humanitas is er voor mensen die met de hulp
van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun situatie. In de regio
Noordoost Brabant boden in 2017 ruim 450
goed getrainde vrijwilligers gratis steun aan
ruim 3900 deelnemers. Wij werken binnen 5
thema’s: Opvoeden, Opgroeien,
Thuisadministratie, Detentie en Eenzaamheid.

Humanitas Afdeling
’s-Hertogenbosch
Werkgebied: Bernheze, Boxmeer,
Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren,
Heusden, Landerd, Meijerijstad
(Schijndel, Sint-Oedenrode en
Veghel), Mill en Sint Humbert,
Oss, ’s-Hertogenbosch, Sint
Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Uden en Vught.

Persoonlijk
Activiteiten Afdeling
’s-Hertogenbosch
MIM/Home-Start
BOR
Wel Thuis
Mentoring & Coaching
Jeugdsupport
Gevaarlijke Liefde
Thuisadministratie
Get a Grip
Tandem
Computerhuis
Altijd Vader
Bezoekgroep
Succesvol Terugkeren

458
VRIJWILLIGERS

3923
DEELNEMERS
Training & Begeleiding
Niemand gaat bij ons
ongeschoold op pad. Iedere
vrijwilliger krijgt een
voorbereidende training. Via de
landelijke Humanitas Academie
bereidt Humanitas jaarlijks ruim
14.000 vrijwilligers in heel
Nederland goed voor op hun
werk. Daarnaast zijn er
themabijeenkomsten. Onze
vrijwilligers worden goed
begeleid en er zijn regelmatig
contactmomenten met andere
vrijwilligers.

MIM/HOME-START

Begeleide Omgangsregeling (BOR)

MIM (Moeders Informeren Moeders), Home-Start en Home-Start+ zijn
preventieve programma’s gericht op ondersteuning voor gezinnen met
kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Het gaat om gezinnen in
kwetsbare posities met onvoldoende draagkracht en weinig steun vanuit
de eigen omgeving. Getrainde vrijwilligers stimuleren ouders om zelf
oplossingen te vinden en het eigen netwerk te versterken, zodat ze op
eigen kracht verder kunnen. Een wekelijks bezoek geeft ouders en hun
kind(eren) in gemiddeld 1 jaar precies het steuntje in de rug dat ze nodig
hebben. In 2017 is 82% van de ondersteunings-trajecten met goed
resultaat afgesloten. Ouders hebben meer zelfvertrouwen, zijn
zelfredzaam, hebben een positiever zelfbeeld en inzicht in opvoeding en
eigen capaciteiten.
Vrijwilligers: 83
Gezinnen: 80 (Den Bosch) | 21 (regio)

BOR is bedoeld voor gescheiden ouders, met een of meer
minderjarige kinderen, die het niet eens kunnen worden over de
omgangsregeling. Binnen een traject op maat ondersteunen de
coördinator en de vrijwilliger beide ouders bij het maken van
afspraken over én het uitvoeren van de omgangsregeling. De
ondersteuning duurt gemiddeld 3 - 6 maanden. BOR draagt er
toe bij dat kinderen ook na de echtscheiding in goed contact
blijven met beide ouders. In 2017 is 65% van de
ondersteuningstrajecten afgesloten met een zelfstandig lopende
omgangsregeling. BOR start waar nodig in de, in 2017, speciaal
hiervoor ingerichte BOR kamer. 80% van de deelnemende
ouders was positief over de ondersteuning vanuit BOR. BOR
werkt vanuit veiligheid en rust, psycho-educatie op maat,
meerzijdige betrokkenheid en oplossingsgerichte
gespreksvoering.
Vrijwilligers: 23
Ouderparen: 14 (Den Bosch) | 19 (regio)

WEL THUIS

JEUGDSUPPORT

Wel Thuis geeft persoonlijke aandacht aan gezinnen die in
aanraking komen met jeugdzorg. Binnen de gezinnen is sprake
van belemmerende factoren die het functioneren dermate
verstoren dat er risico’s ontstaan op het gebied van veiligheid.
Naast professionele hulpverlening hebben deze gezinnen
behoefte aan persoonlijke en praktische steun bij het herstel van
een veilige omgeving voor alle gezinsleden. Vrijwilligers van Wel
Thuis ondersteunen gezinnen, in samenwerking met een
beroepskracht, zodat een OTS/uithuisplaatsing voorkomen of
verkort kan worden. Van de deelnemende ouder was in 2017
80% positief over de inzet van Wel Thuis en geeft aan meer
zelfvertrouwen te hebben, een beter contact met de
hulpverlening en meer rust te ervaren binnen het gezin. In
ongeveer 50% van de ondersteuningstrajecten was sprake van
een OTS, de andere 50% was gericht op preventie of nazorg.
Vrijwilligers: 28
Gezinnen 19 (Den Bosch) | 18 (regio)

Jeugdsupport is een maatjesactiviteit voor jongeren in de leeftijd
van 12 tot 25 jaar, die te maken hebben (gehad) met jeugdzorg.
Het betreft jongeren met complexe problematieken en/of
beperkingen, die onvoldoende steun uit hun eigen netwerk
ervaren en vrij geïsoleerd in het leven staan. Een maatje biedt
hen een luisterend oor, aandacht en ondersteuning. De jongeren
leren weer te vertrouwen op zichzelf en hun omgeving en richting
te geven aan hun leven. 82% van de in 2017 afgesloten
ondersteuningstrajecten heeft ertoe bijgedragen dat de jongere
beter functioneert in het dagelijks bestaan. Hun zelfredzaamheid
is vergroot, communicatievaardigheden zijn verbeterd en ze
hebben steun ervaren bij de aanpak van problemen. Dit heeft
ook positieve maatschappelijke effecten; een snellere
doorstroom in de professionele zorg, zodat jongeren eerder
uitstromen; voorkoming van terugval in de professionele zorg en
jongeren blijven in beeld.
Vrijwilligers: 29
Deelnemers: 31 (Den Bosch) | 3 (regio)

MENTORING & COACHING

GEVAARLIJKE LIEFDE

Humanitas MentorMaatjes en Coach4Youth! zijn eind 2017
samengevoegd tot 1 programma: Mentoring & Coaching, wat
zich richt op jongeren van 11 tot 24 jaar met hulpvragen op het
gebied van school, werk en/of persoonlijke groei. Vanuit de
vraag van de jongeren wordt een passend maatjes of coaching
traject ingezet om jongeren te helpen bij hun problemen,
onzekerheden of het maken van belangrijke keuzes voor hun
toekomst. Humanitas Mentoring & Coaching draagt ertoe bij dat
jongeren beter functioneren in het dagelijks bestaan, op school
of werk. Zelfredzaamheid en sociaal netwerk worden vergroot,
talenten benut en schooluitval voorkomen. 94% van de
deelnemende jongeren was tevreden over de ondersteuning
door een maatje of coach van Humanitas. Jongeren geven zelf
aan steun te ervaren bij het behalen van persoonlijke doelen,
door gelijkwaardig contact en de vertrouwensrelatie die
daardoor ontstaat.
Vrijwilligers: 55
Deelnemers: 80 (Den Bosch) | 19 (regio)

Humanitas Gevaarlijke Liefde biedt preventieve voorlichting en
training aan jongeren, ouders en professionals over thema’s als
sexting, grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek.
Door met jongeren in gesprek te gaan over hun grenzen en
normen en waarden op het gebied van seks en relaties en hen
tools aan te reiken om deze grenzen ook aan te geven, wordt
hun zelfredzaamheid vergroot en zijn zij beter in staat zichzelf
effectief te beschermen tegen relationeel geweld. Gevaarlijke
Liefde draagt bij aan het vroegtijdig in beeld brengen van
risicogroepen en het voorkomen van slachtofferschap. De
voorlichting voor ouders en professionals richt zich op het
aanreiken van handvatten om signalen te herkennen en de juiste
stappen te kunnen zetten binnen het zorgaanbod (ketensamenwerking). De voorlichting wordt ondersteund door ons zelf
ontwikkeld preventiemateriaal, zoals het tijdschrift ‘Cover’, waarvan in 2017 een variant is ontwikkeld voor anderstaligen en LVB.
Uit evaluatie in 2017 blijkt dat nagenoeg 100% van de
deelnemers positief is over de voorlichting en wordt deze met
een 8,2 gemiddeld beoordeeld.
Vrijwilligers: 21
Voorlichtingen 96 | regulier onderwijs: 60 | speciale doelgroepen:
28 | professionals: 8
Deelnemers totaal: 2578 (Den Bosch)

TANDEM

COMPUTERHUIS

Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot
gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een
gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt
zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er kan een vicieuze cirkel
ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een
goede reden om er op tijd iets aan te doen! Samen met partners
in de stad biedt Humanitas sinds medio 2016 ondersteuning
met Tandem. Om die samenwerking verder te stimuleren gaf
Humanitas Tandem in 2017 al 2 maal een nieuwsbrief uit voor
aanbieders op dit gebied. Internationaal onderzoek wijst uit dat
eenzaamheid het beste kan worden voorkomen door het sociale
netwerk van mensen uit te breiden en te verstevigen. Dit is terug
te vinden in de methode van Tandem, waarbij een vrijwillig
maatje werkt aan het sociale netwerk van deelnemers die een
gevoel van eenzaamheid ervaren. Ook het doen van
vrijwilligerswerk werkt tegen eenzaamheid.
Vrijwilligers: 20
Deelnemers: 14 (Den Bosch)

Het Computerhuis biedt integrale begeleiding en ondersteuning
bij het gebruik van computers en het internet o.a. door het leren
gebruiken van sociale media, inloopochtenden, onderhoud, het
verhelpen van storingen aan computers en het ondersteunen bij
contact met de e-overheid. In nauwe samenwerking met de BBS,
jongerenwerk en de wijkwerkers van Boschwijzer zorgen we
ervoor dat alle bewoners van de Gestelse buurt Digi-wijs worden.
Voor kinderen en jongeren uit de wijk biedt het Computerhuis de
mogelijkheid gebruik te maken van computers voor hun
werkzaamheden voor school. In 2017 is de pilot ‘iedereen surft
mee op www en heeft een werkende pc’ afgesloten. In deze pilot
kregen deelnemers een pc, internetverbinding en
deskundigheidsbevordering. Door het succes van deze pilot heeft
Humanitas besloten het aanbod voort te zetten. 90% van de
bezoekers aan het Computerhuis gaf in 2017 aan tevreden te zijn
over het aanbod en de ondersteuning.
Vrijwilligers: 26
Deelnemers: 469

ALTIJD VADER

BEZOEKGROEP

Altijd Vader biedt opvoedondersteuning aan gedetineerde
vaders die binnen de PI Vught verblijven door
groepsbijeenkomsten, vader-kind-dagen en ondersteuning door
onze hiervoor getrainde vrijwilligers. De vader-kind-dagen zijn
speciaal ingericht om kinderen op een kindvriendelijke manier
hun vader te kunnen laten bezoeken. Er is voorafgaand
afstemming met de ouder/verzorger van het kind dat op bezoek
komt. De vrijwilligers begeleiden de kinderen, de vaders en de
familieleden die de kinderen op deze dag komen brengen. Er
zijn onderhandelingen gevoerd met de directie om de frequentie
van de vader-kind-dagen te verhogen. Dit heeft geresulteerd in
de uitbreiding van 10 naar 20 vader-kind-dagen in 2017.
Daarnaast is Humanitas eind 2017 gevraagd een deelactiviteit
‘vader leest voor’ te ontwikkelen (vader leest een verhaal voor
dat opgenomen wordt en naar de kinderen toegestuurd), welke
in 2018 zal gaan starten.
Vrijwilligers: 24
Deelnemers: 52 vaders, met ieder gemiddeld 2 kinderen.

In 2017 is Humanitas gestart met een maatjesactiviteit voor
gedetineerden binnen de PI Vught. De betrokken en hiervoor
opgeleide vrijwilligers bezoeken de gedetineerden in een op een
gesprekken met als doel het doorbreken van isolement en het
bieden van contact.
Vrijwilligers: 18
Deelnemers: 12

SUCCESVOL TERUGKEREN

THUISADMINISTRATIE

In het re-integratiecentrum (RIC) binnen de PI Vught en PI
Grave worden justitiabelen, die gemotiveerd zijn om aan hun reintegratie te werken, ondersteund door vrijwilligers.
Uitgangspunt is de leefgebieden: werk en inkomen, huisvesting,
identiteitspapieren, schulden, zorg en sociaal netwerk.
Daarnaast wordt gewerkt aan sociale vaardigheden. De
vrijwilliger heeft de functie van wegwijzer, luisteraar en
raadgever en bekijkt goed wat de verwachting en
ondersteuningsvraag is van de deelnemer. Binnen het RIC kan
gebruik gemaakt worden van de nodige voorzieningen, zoals
een computer en telefoon. In een eerder door de PI afgenomen
evaluatie hebben gedetineerden aangegeven het contact met
de vrijwilligers als prettig te ervaren vanwege de
gelijkwaardigheid.
Vrijwilligers; 48
Aantal bezoeken aan RIC: 4096 (ongeveer 300 unieke
bezoekers)
Deelnemers schuldenspreekuur: 25

Thuisadministratie is bedoeld voor mensen die moeite hebben
hun administratie te organiseren. Deelnemers krijgen thuis
laagdrempelige, vraaggerichte ondersteuning en worden door
een vrijwilliger geadviseerd hoe de administratie weer op orde te
brengen en te houden, met als doel de regie over de
administratie weer zelf te voeren. Thuisadministratie wil bereiken
dat deelnemers zelfstandig hun financiële huishouding kunnen
voeren, hun administratie kunnen ordenen, rekeningen op tijd
betalen en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden voor
aanvullende voorzieningen. Wanneer deze zelfstandigheid niet
haalbaar is, zoeken we naar oplossingen in het netwerk
(samenredzaamheid). In 2017 is Humanitas Thuisadministratie
gestart met de inzet tegen kinderarmoede; onder het motto “jong
geleerd is oud gedaan” leveren onze vrijwilligers een bijdrage in
de financiële opvoeding in (eenouder)gezinnen. Ze zorgen er o.a.
voor dat de deelnemers èn hun kinderen gebruik maken van de
voorliggende regelingen en voorzieningen, zoals toeslagen,
Stichting Leergeld, het Jeugdfonds en de Gefeliciflapstaartbox.
93% van de deelnemers in 2017 geeft aan tevreden te zijn over
de inzet van Thuisadministratie en de regie over de eigen
administratie weer te kunnen voeren.
Vrijwilligers: 76
Deelnemers: 194
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