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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.

De kracht van Humanitas
Tandem zit ‘m in de vrijwil
ligers, de ‘maatjes’. Zij bieden
laagdrempelige ondersteuning,
geen hulpverlening. Ze zijn
professioneel v
 oorbereid op
het werk en worden begeleid
door een ervaren beroeps
kracht. Maatjescontact zorgt
ervoor dat mensen weer
actief gaan deelnemen aan de
samenleving. Ze v
 eranderen
hun leefstijl. Ze krijgen een
andere dagstructuur, met een
ander perspectief. H
 ierdoor
verandert de beleving van
hun situatie. Mensen die
weer activiteiten ondernemen
voelen dat ze controle
verkrijgen over hun leven.
Hierdoor voelen ze zich minder
eenzaam.

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

WAT WE DOEN
Humanitas Tandem is een
activiteit waarbij vrijwilligers
worden ingezet om mensen te
ondersteunen bij het opbou
wen en onderhouden van een
sociaal netwerk. Vanuit gelijk
waardigheid gaan vrijwilliger
en deelnemer actief op zoek
naar mogelijkheden en oplos
singen. 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.

DE WAARDE
VAN ONZE
ONDERSTEUNING

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

WE ZIJN ER VOOR

WAT WILLEN WE
BEREIKEN

We zijn er voor alle mensen die
zich, om welke reden dan ook,
geïsoleerd en alleen v
 oelen,
ongeacht levensverhaal,
achtergrond, leeftijd, leef
omstandigheden en afkomst.

Humanitas Tandem is erop
gericht sociaal en maatschap
pelijk isolement tegen te gaan.
Het contact tussen een maatje
en een deelnemer vormt hierin
een sterk wapen.

Wat hebben we bereikt in 2017
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doorlopend
uit 2016
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beëindigd

Almelo

42

40

9

47

Enschede regulier

28

42

7

37

Enschede/PO

63

69

10

76

Haaksbergen

1

4

0

1

Borne
Hengelo
Losser

3

1

3

4

13

22

0
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3

3

0

3

21

24

1

28

Hof van Twente/PO

8

7

2

9

Justitie

8

11

1

15

Hof van Twente

Oldenzaal

11

19

3

14

201

242

36

255

Gedaan in 2017
•	Eind 2017 waren er 166 vrijwil
ligers actief waarvan 63 anders
talige. We hebben gedurende het
jaar vrijwilligers getraind,
intervisie en themabijeenkoms
ten voor hen georganiseerd.
•	Waar nodig hebben we flexibele
begeleiding geboden aan onze
vrijwilligers.
•	Gezien het feit dat de Tandem
methodiek niet altijd even goed
aansluit bij mensen met een
migratieachtergrond is besloten
om dit los te koppelen van de
Tandem methodiek.
•	We organiseren de onder
steuning aan anderstaligen vanaf
2018 Twentebreed en niet meer
uniek gekoppeld aan het thema
isolement.
•	Daarmee gaan de coördinatoren
van deze activiteit (in 2017
Thouraya Chaabane, Madlin
Karademir, Emel Gurcan) hun
expertise meer in verbinding
brengen met die binnen de
andere thema’s.
•	Intensievere verbinding gemaakt
met sociale wijkteams in Twente.
•	Van 21 september tot en met 1
oktober was de Week tegen
Eenzaamheid. Humanitas
Tandem heeft allerlei activiteiten
ondernomen in Twente.

We werken samen met
Wijkteams, regisseurs, consulen
ten, justitiële inrichtingen,
reclassering, welzijnsorganisaties,
vrijwilligerscentrales, GGZ,
zorgaanbieders, verslavingszorg,
maatschappelijke opvang en
praktijkondersteuners.

Waar gaan we voor
in 2018
•	Het versterken van de samen
werking 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 methodiek voor onder
steuning aan mensen met een
migratieachtergrond en deze
ondersteuning een passende
plek geven in het totale aanbod
van Humanitas Twente.
•	Het ondersteunen bij de
organisatie van het nationaal
eenzaamheidscongres. Dit
congres vormt de aftrap voor de
Week tegen Eenzaamheid. Deze
vindt plaats van donderdag 27
september tot en met zaterdag 6
oktober. In deze periode zullen
wij weer allerlei activiteiten in
Twente organiseren.
•	Wij vieren tijdens het congres op
27 september ons 20 jarig
jubileum als Humanitas Tandem.

Wie zijn wij
Teamcoördinator: Cyril Hummel
Coördinatoren: Gerard Benedictus
en Miriam Jansen
Stagiaire social work Saxion:
Steven Bons
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