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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
ondersteuningsvraag hebben.
Bijvoorbeeld jongeren die
vragen hebben op het gebied
van school, werk of vrije tijd,
jongeren die een link met jeugd
zorg hebben (gehad), jonge
nieuwkomers, jonge ouders of
dak- en thuisloze jongeren.

“Ik merk dat de jongere
meer zelfvertrouwen krijgt.
Zij deelt veel met mij.”
(vrijwilliger, 28 jaar)
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DE WAARDE VAN
ONZE ONDER
STEUNING

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.

“Ik heb vrienden
gemaakt tijdens de
activiteiten.
Samen koken was
het allerleukst!”
(jongere, 14 jaar)

Humanitas Match

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

Wat hebben we bereikt in 2017
Cijfers Humanitas
Almelo  

doorlopend
uit 2016

in 2017
gestart

consult

          9

8

3

9

8

1

87

98

21

91

94

5

6

15

8

13

3

8

19

9

Enschede
Kadera
Haaksbergen
Oldenzaal
Twenterand

3

beëindigd

lopend

Waar gaan we voor
in 2018

4

7

15

13

2

6

3

3

5

Hengelo

18

29

4

16

31

Jeugdsupport

17

        9

18

8

Losser

5

        5

1

6

4

Borne

2

        2

1

2

2

Hof van Twente

5

        6

4

7

Emaatjes

        2
197

Gedaan in 2017

© Bob van der Vlist

•	In 2017 werden in Twente 96
jongens en 101 meiden
gekoppeld. We hebben 116
vrijwilligers getraind; thema
bijeenkomsten georganiseerd en
28 jonge vluchtelingen en 9
dak- en thuisloze jongeren
gekoppeld.
•	Match is gestart met de pilot
e-maatjes. Naast het ‘live’
contact wordt ook online onder
steuning aan jongeren geboden.
Het lijkt goed aan te sluiten bij de
doelgroep. De verdiepingsmodule
voor de vrijwilligers is gericht op
online communicatie.

•	De groepsactiviteiten, die we
organiseren worden ingezet om
te werken aan doelen van de
jongere zoals: hoe om te gaan
met nieuwe situaties; andere
jongeren leren kennen en om
gaan met grenzen en gevoelens.
We bieden de activiteiten in
blokken van 4 aan, zodat er
contact kan ontstaan tussen de
jongeren.
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•	In de samenwerking met Match,
Humanitas Onder Dak, Alifa en
het Kansfonds hebben 12
coaches de basistraining en een
verdiepingsmodule gevolgd.
•	We ondersteunen leerlingen van
de ISK (Internationale Schakel
klas). Er zijn 13 juniormaatjes
(3dejaars ISK leerlingen) aan
1stejaars leerlingen gekoppeld.
De juniormaatjes zijn ervarings
deskundigen en laten de
1stejaars leerlingen zich thuis
voelen in hun nieuwe school
omgeving en versnellen de
integratie. Voor deze doelgroep
is een verdiepingsmodule
ontwikkeld.
•	In Hengelo is Humanitas aan
gesloten bij de jeugdtafels.
Samen met andere professionals
uit het voorveld hebben we
gekeken aan de hand van
casuïstiek naar onze werkzaam
heden en ons eigen handelen.

We werken samen met
Match werkt samen met de jeugd
zorgorganisaties in Twente, zoals
Jarabee en Trias, waarbij de inzet
van een vrijwilliger naast of na de
hulpverlening het effect van de
hulpverlening versterkt wordt.
Organisaties onderschrijven het
belang van Match.
Daarnaast wordt nauw samen
gewerkt met het voortgezet
onderwijs, woongebegeleiding,
de sociale wijkteams, de Jeugd
GGZ, Humanitas Onder Dak en
lokale welzijnsorganisaties.

•	Het versterken van onze
samenwerking met onze part
ners, het bevorderen van de
deskundigheid van vrijwilligers
en c
 oördinatoren en we blijven
ernaar streven Match in heel
Twente aan te bieden.
•	Meer e-maatjes in gaan zetten.
De huidige groep studenten die
hun stage bij Match doen gaan
hieraan meewerken.
•	De samenwerking met HOD en
Alifa versterken, waardoor meer
jongeren uit de daklozenopvang
toegang krijgen voor een
koppeling.
•	Verdiepingsmodules en thema
bijeenkomsten ontwikkelen en
aanbieden aan onze vrijwilligers
in samenwerking met evt.
externe partners. B.v.: Hoe
ontwikkelen jongens hun
mannelijke identiteit?
•	De monitoring die in 2016 is
gestart gaan we evalueren en
bijstellen, zodat we goed zicht
houden op de resultaten van de
ondersteuning.
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