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Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een
sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder
individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet
het geval, dan ondersteunen we diegene, met een
v
 rijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

WE ZIJN ER VOOR
Alle jongeren tussen de 12 en
25 jaar, die een ondersteunings
vraag hebben. Bijvoorbeeld
jongeren die vragen hebben op
het gebied van school, werk of
vrije tijd, jongeren die een link
met jeugdzorg hebben (gehad),
jonge nieuwkomers, jonge
ouders of dak- en thuisloze
jongeren.

”Mijn coach heeft mij enorm
gestimuleerd, nu voel ik
mij fitter, hoor ik ergens
bij en ik heb sociale
vaardigheden geleerd!”
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(jongere, 21 jaar)

WAT WE DOEN
Een jaar (bij dak- en thuisloze jongeren evt. langer)
samen optrekken ? sporten ? creatief bezig zijn
? de deur uit ? contact ? filmpje ? shoppen
? elkaar vertrouwen ? vrienden maken
? praktische hulp ? zelfvertrouwen ? toekomst

WAT WILLEN WE
BEREIKEN
We ondersteunen jongeren
bij het (her)vinden van hun
plek in de maatschappij,
het versterken van het zelf
vertrouwen, vergroten van hun
netwerk en het maken van
keuzes in bijvoorbeeld school,
werk of vrije tijd.

DE WAARDE VAN
ONZE ONDER
STEUNING
Uit onderzoek blijkt dat jonge
ren die ondersteund zijn door
een vrijwilliger van Match zich
positief ontwikkelen op het
gebied van zelfvertrouwen,
cognitieve en sociale vaardig
heden. Bovendien weten
jongeren beter een beroep
te doen op familie, vrienden,
klasgenoten en leerkrachten
bij tegenspoed.
(bron: Onderzoek Rijksuniversiteit
Groningen). Humanitasmatch.nl

“De intervisie avond vond
ik erg positief. Dank je
voor de begeleiding en de
warme ontvangst“
(vrijwilliger, 32 jaar)
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Wat hebben we bereikt in 2018
Cijfers Humanitas
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Emaatjes

Gedaan in 2018
•	In 2018 werden in Twente 193
jongeren gekoppeld. We hebben
116 nieuwe vrijwilligers getraind.
•	E-maatjes, Match heeft de pilot
e-maatjes afgerond. Uit de
evaluatie bleek dat volledig
online contact interessant was
voor de vrijwilligers. Dit was niet
de wens van de jongeren. De
meerwaarde van online
ondersteuning, naast het ‘live’
contact was de blended vorm.
Het is een alternatief, als een
afspraak niet door kan gaan.
•	De groepsactiviteiten worden
ingezet om te werken aan de
doelen van de jongere zoals: hoe
om te gaan met nieuwe situaties;
andere jongeren leren kennen en
omgaan met grenzen en
gevoelens. De thema’s waren:
koken, zelfverdediging, muziek
en creativiteit.
•	De samenwerking met Match,
HOD, Alifa en het Kansfonds werd
vervolgd. Het Kansfonds bood in
Utrecht 2 thema dagen aan. Op
maandagavond is de inloop in
Enschede geopend.

17

•	We ondersteunen leerlingen van
de ISK. In 2018 zijn juniormaatjes
(3dejaars) aan 1stejaars leer
lingen gekoppeld. De maatjes
hebben ervaring en laten de
1stejaars leerlingen zich thuis
voelen in hun nieuwe school.
•	In Hengelo is Humanitas aan
gesloten bij de jeugdtafels. Met
andere professionals hebben we
gekeken aan de hand van
casuïstiek naar onze werkzaam
heden en ons eigen handelen.
•	Voor vrijwilligers zijn 3 thema
bijeenkomsten georganiseerd:
loverboys; hoe ontwikkelen
jongens hun identiteit en
aandacht voor naasten van
personen met onbegrepen
gedrag.
•	Match is nu ook actief in
Wierden.

We werken samen met
De jeugdzorgorganisaties in
Twente, waarbij de inzet van een
vrijwilliger naast of na de hulpver
lening het effect hiervan versterkt.
Verder met het voortgezet
onderwijs; woonbegeleiding; de
sociale wijkteams; de Jeugd GGZ,
HOD en welzijnsorganisaties.
Organisaties onderschrijven het
belang van Match.

•	Het versterken van onze samen
werking met onze partners, het
bevorderen van de deskundig
heid van vrijwilligers en coördi
natoren en ons streven om Match
in heel Twente aan te bieden.
•	E-maatjes blijft een mogelijkheid
binnen onze werkwijze. We gaan
meer ervaring opdoen en het
platform door ontwikkelen. Met
name voor de continuïteit in het
contact is deze vorm waardevol.
•	De samenwerking met HOD
versterken, waardoor meer
jongeren uit de daklozenopvang
toegang krijgen voor Match.
•	Verdiepingsmodules en the
ma-bijeenkomsten ontwikkelen
voor vrijwilligers met externe
partners.
•	Voor de groepsactiviteiten de
samenwerking opzoeken met
lokale organisaties.

Wie zijn wij?
Sandra Eijsink, Judith Koerhuis,
Jenny Draaijer, Nilufer Okur, Eline
Kamp, Linda Kampman, Robbert
Meijer, stagiaires: Mariska
Minnegal en Noelle Huisken
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