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WAT WE DOEN
Humanitas Tandem is een
activiteit waarbij vrijwilligers
worden ingezet om mensen t e
ondersteunen bij het opbouwen en onderhouden van een
sociaal netwerk. Vanuit gelijkwaardigheid gaan vrijwilliger
en deelnemer actief op zoek
naar mogelijkheden en oplossingen. Deze ondersteuning
kan als aanvulling op een
lopend hulpverleningstraject
of hierop volgend, maar ook
juist ter voorkoming van
andere (zwaardere) hulp. We
brengen organisaties bijeen
zodat eenzaamheid en sociaal
isolement gesignaleerd,
erkend en aangepakt worden.
We leveren een actieve
bijdrage aan de ketenvorming
door bijeenkomsten te
organiseren en onderhouden
een netwerk dat bijdraagt aan
onze dienstverlening.

“We hebben samen doelen
gesteld en stap voor stap
werken we daar naar toe”

WE ZIJN ER VOOR
We zijn er voor alle mensen
die, om welke reden dan ook,
zich geïsoleerd en alleen
voelen, ongeacht levensverhaal, achtergrond, leeftijd en
leefomstandigheden. Voorbeelden zijn (ex-) cliënten van
hulpverleningsinstellingen,
ouderen, nieuwkomers en
jongeren.
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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.

WAT WILLEN WE
BEREIKEN
Humanitas Tandem is erop
gericht sociaal en maatschappelijk isolement tegen te gaan.
Het contact tussen een
vrijwilliger en een deelnemer
vormt hierin een sterk wapen.

DE WAARDE VAN ONZE ONDERSTEUNING
Samen met de deelnemer ontdekken en ontwikkelen we zijn kracht en
laten we zien dat hij sterker is dan hij denkt. Daardoor leveren we een
bijdrage aan een sterke en humane samenleving. Dat kunnen we door
onze ruime ervaring in het effectief inzetten, trainen en begeleiden
van vrijwilligers. De laagdrempelige ondersteuning door v
 rijwilligers
is a
 ctiverend en preventief en hiermee een goede aanvulling op de
zwaardere professionele hulpverlening. Humanitas Twente is een
betrouwbare ketenpartner voor het maatschappelijk werk, GGZ,
jeugdzorg en andere hulpverleningsorganisaties.
De kracht van Humanitas Tandem bestaat uit de inzet van de vrijwilligers, de ‘maatjes’. Zij bieden laagdrempelige ondersteuning, geen
hulpverlening. Ze zijn professioneel voorbereid op het werk en worden
begeleid door een ervaren beroepskracht. Maatjescontact zorgt ervoor
dat deze mensen weer actief gaan deelnemen aan de samenleving. Ze
veranderen hun leefstijl. Ze krijgen een andere dagstructuur, met een
ander perspectief. Hierdoor verandert hun beleving van hun situatie.
Mensen die weer activiteiten ondernemen voelen dat ze controle
verkrijgen over hun leven. Hierdoor voelen ze zich minder eenzaam.
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Cijfers

Waar gaan we voor
in 2019

We werken samen met

•	Het versterken van de samenwerking met onze partners.
•	Het bevorderen van de
deskundigheid van zowel
vrijwilligers als coördinatoren.
•	We starten met een evaluatietool
zodat we de waarde van onze
ondersteuning kunnen meten.
•	Het verder door ontwikkelen van
de ondersteuning aan mensen
met een migratieachtergrond.

“Dankzij mijn maatje
zie ik de toekomst weer
positief tegemoet”.

Wijkteams, regisseurs, consulenten, justitiële inrichtingen,
reclassering, welzijnsorganisaties,
vrijwilligerscentrales, GGZ,
zorgaanbieders, verslavingszorg,
maatschappelijke opvang en
praktijkondersteuners.
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•	Eind 2018 waren er 197 vrijwilligers actief waaronder 110 voor
Tandem Regulier en 87 voor
Samen Actief (voorheen
persoonlijke ondersteuning
voor allochtonen vrouwen en
mannen, PO).
•	We hebben gedurende het jaar
vrijwilligers getraind, intervisie
en themabijeenkomsten
georganiseerd.
•	Waar nodig hebben we flexibele
begeleiding geboden aan onze
vrijwilligers.
•	Wij hebben ervaren dat de ondersteuningsvraag van mensen met
een migratieachtergrond vaak
meer omvattend is dan het
thema eenzaamheid en/of
sociaal isolement. Om hier meer
recht aan te doen, is besloten dit
los te koppelen van Tandem.
Samen Actief heeft een eigen
team bestaande uit Thouraya
Chabaane, Madlin Karademir en
Dogan Soykan.
•	We hebben intensiever samengewerkt met sociale wijkteams
en onze netwerken in Twente.
•	Van 27 september tot en met
6 oktober was de Week tegen
Eenzaamheid. Humanitas
Tandem bestond 20 jaar. Om dit
te vieren hebben we samen met
onze partners het Nationaal
Eenzaamheid Congres
georganiseerd. Met een slag op
de gong opende Koningin
Maxima dit congres.
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Wie zijn wij
Teamcoördinator: Cyril Hummel
Coördinatoren: Marloes Brinkerink
en Miriam Jansen-Greiving

