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INLEIDING
Zoetermeer, mei 2021
2020 was een bijzonder jaar en dat was het! Uiteraard door alles om en rond de coronapandemie
(COVID-19), maar ook omdat Humanitas haar 75-jarig bestaan vierde. COVID-19 was een verrassing
en de tweede pakte uit anders dan bedacht, maar in beide gevallen hebben we gekeken naar wat wel
kan. Het denken in mogelijkheden heeft ons uiteindelijk veel gebracht. De wendbaarheid van
vrijwilligers en deelnemers, binnen de regels van COVID-19, was na de eerste schrik en onzekerheid,
mooi om te zien. Extra aandacht voor elkaar was op vele manieren merkbaar. Een kaartje, een
belletje, beeldbellen, een cadeautje, extra nieuwsbrieven, online trainingen, reflectiebijeenkomsten en
themabijeenkomsten zijn slechts een paar voorbeelden. Ook de viering van het 75-jarig bestaan was
anders, geen vrijheidslunch, geen andere vieringen, maar wel een prachtige tentoonstelling in
Museum de Voorde, die heel toepasselijk als titel had ’75 jaar vrijheid – 75 jaar Humanitas‘. Deze
prachtige tentoonstelling is in november ingepakt en reist nu door Nederland.
Uiteraard hebben we verder gebouwd op eerder genomen initiatieven. Het bereiken van nieuwe
doelgroepen, samenwerkingsverbanden, werving (van zowel vrijwilligers, coördinatoren als
bestuursleden), PR-campagnes en het vergroten van het leervermogen op basis van casuïstiek. Het
hielp ons scherp te blijven op waar we ons in kunnen onderscheiden.
Zelf het verschil maken
Dat onze vrijwilligers het verschil kunnen maken voor vele Zoetermeerders wordt bij lezing van het
jaarverslag al snel duidelijk. Ook waren we heel blij dat we weer een lotgenotengroep konden
aanbieden vanuit Steun bij Verlies.
Daarnaast vinden we als bestuur en coördinatoren dat ook wij het verschil moeten maken voor de
vrijwilligers. Dat betekent dat we goed kijken naar interesses, talenten en vaardigheden om de
vrijwilligers vervolgens (opgave)gericht in te zetten op een manier die hen boeit en bindt. Het boekje
‘De Juiste Match’ vertelt hierover prachtige verhalen vanuit het perspectief van de deelnemer en de
vrijwilliger.
Samen het verschil maken
Die gerichte inzet van vrijwilligers beperkt zich niet altijd meer tot de eigen organisatiegrenzen. Zo
keken we afgelopen jaar samen met andere organisaties naar de lokale vraagstukken en hoe we daar
de inzet van vrijwilligers slimmer op aan kunnen laten sluiten. Een dergelijke nieuwe aanpak vergt iets
van vrijwilligersorganisaties en hun besturen. Leren kijken vanuit de opgave, scherp blijven op ieders
toegevoegde waarde, soms een stapje terug doen en oog houden voor de vrijwilligers en hun wensen
en verlangens. Samenwerken, informeel en formeel, maakt iedereen beter.
Toekomst vergt het verschil
We zijn nog niet klaar met COVID-19, maar bij verschijning van ons jaarverslag lijkt het de goede kant
op te gaan en hebben velen hun 1e vaccinatie gehad. Het is wel duidelijk dat lokale vraagstukken op
het gebied van opvoeden, armoede en eenzaamheid groot en complex zijn en blijven. De
technologische ontwikkelingen zullen nog sneller gaan. Om daarop te anticiperen zullen we, naast
blijven doen waar we goed in zijn, ook moeten innoveren en ons lerend vermogen de komende tijd
verder versterken.
We blijven het accent op preventie en vroegsignalering leggen en gaan daar ons steentje aan
bijdragen. De genoemde vraagstukken zijn, zoals gezegd, omvangrijk en kunnen naar onze visie het
best samen met andere (vrijwilligers)organisaties en de gemeente worden aangepakt. Op die
samenwerking zullen we onze focussen.
Tenslotte rest mij eenieder te bedanken die ons werk afgelopen jaar heeft gesteund. Of dat nu is als
vrijwilliger, sponsor/financier, ketenpartner of lid. Het maakte 2020 tot een waardevol jaar, waarvan de
resultaten in dit jaarverslag terug te vinden zijn. Veel leesplezier!
Marian van Kempen
Voorzitter afdeling Zoetermeer
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1. AFDELING ZOETERMEER
1.1 WAT IS HUMANITAS ZOETERMEER?
Humanitas Zoetermeer biedt met meer dan 200 enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers (tijdelijke)
ondersteuning aan stadsgenoten die het even niet alleen kunnen. Iedereen kan zelf een beroep doen
op onze hulp, ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit. Gelijkwaardigheid,
verantwoordelijkheid, betrokkenheid en respect van mens tot mens zijn voor Humanitas al 75 jaar
belangrijke uitgangspunten.
Humanitas is een landelijke vereniging met 12.000 leden die kort na de Tweede Wereldoorlog op 31
mei 1945 is opgericht om hulp op humanistische basis te bieden. Maatschappelijke hulpverlening voor
‘buitenkerkelijken’ – in het verzuilde Nederland van na de Tweede Wereldoorlog bestond dat
eenvoudigweg niet. De oprichting van Humanitas bracht daarin verandering.
Jaarlijks helpen inmiddels ruim 19.000 vrijwilligers zo’n 74.000 mensen om hun leven een positieve
draai te geven. Centraal staat daarbij de gelijkwaardigheid. We zijn een ervaren en betrouwbare
partner in het veld van vrijwilligerswerk. Humanitas streeft naar een samenleving waarin iedereen
zelfstandig vorm kan geven aan zijn of haar leven en verantwoordelijkheid neemt voor elkaars welzijn.
Ongeacht achtergrond of levensovertuiging kun je lid of vrijwilliger worden.
In Zoetermeer ondersteunen we op de volgende thema’s: huisbezoek bij eenzaamheid, steun bij
verlies van een dierbare, hulp bij het voeren van een financiële administratie en hulp en ondersteuning
bij opvoeden en ouderschap. Jaarlijks zetten ruim 200 vrijwilligers hun kennis en ervaring in bij de
ondersteuning van veel Zoetermeerders.
Humanitas leert mensen in Zoetermeer de regie over hun situatie weer in eigen hand te nemen. Onze
hulp is daarom tijdelijk. We zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.
Onze inzet is gratis, lokaal, maatwerk en maatjeswerk en wordt samen met de deelnemer ingevuld.
We werken professioneel: goed toegeruste beroepskrachten en vrijwilliger coördinatoren
ondersteunen onze vrijwilligers. Regelmatig zijn er inhoudelijke themabijeenkomsten of intervisies.
Humanitas werkt actief samen met andere instanties in Zoetermeer. Voorbeelden hiervan zijn het
project EMMA, dat erop gericht is te voorkomen dat mensen schulden krijgen. Andere voorbeelden
zijn de samenwerking met organisaties die zich inzetten voor jeugd en gezin. Denk aan de
samenwerking met Stichting Jong Perspectief binnen het programma Samen Sterk, dat wordt
ondersteund door het Oranje Fonds. Zo kunnen we vrijwilligers beter inzetten naar wens en
vermogen.
In het jaar 2020 vieren we 75 jaar bevrijding van Nederland én bestaat Humanitas 75 jaar in
Nederland. Vanwege deze jubilea hebben Humanitas en museum De Voorde in Zoetermeer de
handen ineengeslagen voor een speciale expositie over 75 jaar projecten van Humanitas in
Nederland. Ons bestuurslid Irene Gunneweg heeft het initiatief genomen om deze pop-up
tentoonstelling te organiseren om op die manier bijzondere projecten uit 75 jaar Humanitas uit te
kunnen lichten. De tentoonstelling toont voorwerpen, foto’s, tijdschriften en documenten uit het archief
van Humanitas.
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Op donderdag 4 juni 2020 vond de feestelijke opening van de expositie over Humanitas in museum
De Voorde plaats. Van links naar rechts op de foto wethouder Jakobien Groeneveld van de gemeente
Zoetermeer, voorzitter Marian van Kempen van de Humanitas afdeling in Zoetermeer, directeurbestuurder Sabine Huls van museum De Voorde en directeur Angelique van Dam van de vereniging
Humanitas.
1.2 BESTUUR
Het bestuur van de afdeling Zoetermeer is het jaar 2020 ingegaan in de volgende samenstelling:
▪ Marian van Kempen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris
▪ Johan van der Harst – portefeuillehouder Financiën
▪ Marjan Sieben – bestuurslid Communicatie / PR
▪ Paul Janssen – algemeen bestuurslid
▪ Pien van den Eijnden – algemeen bestuurslid
▪ Ernst Evelo – algemeen bestuurslid
▪ Irene Gunneweg – algemeen bestuurslid
In april 2020 heeft Irene Gunneweg besloten haar bestuurslidmaatschap neer te leggen. In juni is het
bestuur versterkt met bestuurslid Communicatie & PR Paulien Gotlieb en algemeen bestuurslid Bart
Luttik. Paulien Gotlieb heeft de portefeuille Communicatie & PR overgenomen van bestuurslid Marjan
Sieben. Bart Luttik moest na enkele maanden omwille van persoonlijke omstandigheden terugtreden
als bestuurslid. In de loop van 2020 hebben we de portefeuilles binnen het bestuur (her)verdeeld.
Het bestuur heeft het jaar 2020 afgesloten in de volgende samenstelling:
▪ Marian van Kempen – voorzitter met portefeuilles Opvoedondersteuning, Steun bij Verlies en
Vrijwilligerszaken
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris
▪ Johan van der Harst – portefeuillehouder Financiën
▪ Paulien Gotlieb – algemeen bestuurslid met portefeuille Communicatie & PR
▪ Paul Janssen – algemeen bestuurslid en vicevoorzitter met portefeuille Armoede
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▪
▪
▪

Ernst Evelo – algemeen bestuurslid met portefeuille Armoede
Pien van den Eijnden – algemeen bestuurslid met portefeuille Eenzaamheid
Marjan Sieben – algemeen bestuurslid met portefeuille Eenzaamheid

Op zaterdag 12 december 2020 heeft onze voorzitter Marian van Kempen (links op de foto) van de
organisatie Magisch Zoetermeer een mooie donatie van 500 euro gekregen als ondersteuning voor
ons werk in Zoetermeer. Magisch Zoetermeer is een stichting die zich jaarlijks inzet voor een
betoverende kerst in Zoetermeer. Doel hierbij is om Zoetermeerders met elkaar te verbinden, klaar te
staan voor de medemens en eenzaamheid onder ouderen in Zoetermeer tegen te gaan en te
voorkomen.
1.3 DEELNEMERS
Humanitas Zoetermeer ondersteunde in het jaar 2020 het onderstaande aantal deelnemers:
Aantal deelnemers afdeling Zoetermeer

die zijn uitgestroomd in 2020

op 31-12-2020

181

210

die zijn uitgestroomd in 2020
26
12
3
92
10
38*
181

op 31-12-2020
26
14
7
70
6
87
210

Hieronder volgt een onderverdeling per activiteit:
Aantal deelnemers per activiteit
Home-Start Zoetermeer
Home-Start Pijnacker-Nootdorp
Kind aan Huis
Thuisadministratie
Steun bij Verlies
Vriendschappelijk Huisbezoek
TOTAAL

* Het betreft hier deelnemers die zijn komen te overlijden of naar elders zijn verhuisd (o.a. naar een verpleeg- of
verzorgingshuis).
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Een verdere toelichting op het aantal deelnemers per activiteit is te vinden in de hoofdstukken in dit
jaarverslag over de specifieke activiteiten.
1.4 VRIJWILLIGERS
Humanitas Zoetermeer kon in het jaar 2020 rekenen op de inzet van het volgende aantal vrijwilligers.
Aantal vrijwilligers afdeling Zoetermeer in 2020

01-01-2020

31-12-2020

204

219

Hieronder volgt een onderverdeling van het aantal vrijwilligers per activiteit. Een aantal vrijwilligers is
actief voor twee of drie verschillende activiteiten van Humanitas Zoetermeer.
Aantal vrijwilligers per activiteit in 2020
Home-Start in Zoetermeer
Home-Start in Pijnacker-Nootdorp
Kind aan Huis
Thuisadministratie
Steun bij Verlies
Vriendschappelijk Huisbezoek
PR-werkgroep
Algemeen
Bestuursleden afdeling Zoetermeer
TOTAAL

01-01-2020
32
17
5
58
6
75
2
1
8
204

31-12-2020
40
20
4
57
9
79
1
1
8
219

Een verdere toelichting op het aantal vrijwilligers per activiteit is te vinden in de hoofdstukken in dit
jaarverslag over de specifieke activiteiten.
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Op maandag 7 december 2020, Nationale Vrijwilligersdag, hebben wij al onze vrijwilligers in het
zonnetje gezet. Met een persoonlijk presentje werden ze bedankt voor hun inzet in een lastig jaar.
Ook voor de vrijwilligers was 2020 namelijk een moeilijk jaar, omdat sommige vrijwilligers veel
beperkter contact met hun deelnemers konden hebben. Deze attentie werd mede mogelijk gemaakt
door de Rotaryclub Zoetermeer-Zegwaart, Bouman Anthuriums en Zoetermeer voor Elkaar.
1.5 LEDEN
Humanitas is een vereniging met leden. Het gaat hierbij om betalende leden en leden-vrijwilligers.
Leden-vrijwilligers kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid tot vrijstelling van contributiebetaling.
Op 1 januari 2020 had Humanitas Zoetermeer 111 leden. Het aantal leden van de afdeling
Zoetermeer is in 2020 gedaald en op 31 december 2020 uitgekomen op 99.
1.6 PR-WERKGROEP
De PR-werkgroep heeft zich in 2020 ingezet om Humanitas Zoetermeer onder de aandacht te
brengen en meer specifiek om nieuwe vrijwilligers te werven. Regelmatig zijn artikelen aangeleverd
aan de redacties van het lokale weekblad Streekblad Zoetermeer, het AD Zoetermeer en lokale online
nieuwssites zoals het Zoetermeers Dagblad. Daarnaast is er actief de samenwerking ingezet met
Zoetermeer voor Elkaar. Via dit platform werven we met succes vrijwilligers voor de verschillende
activiteiten.

Website
De website van de afdeling Zoetermeer (www.humanitaszoetermeer.nl) is de plek waar actuele
informatie over het werk van Humanitas Zoetermeer, het nieuws en onze vacatures centraal en goed
vindbaar zijn. Communicatie via Facebook en Twitter leidt ook altijd naar informatie op de site. De site
past binnen de landelijke website van Humanitas.
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Sociale media
Ook sociale media zijn ingezet. Zo zijn er in 2020 zo’n 24 berichten op het Twitter-account van de
afdeling Zoetermeer (www.twitter.com/humanitaszmeer) geplaatst of geretweet. Het account had op 1
januari 554 volgers en is het jaar 2020 geëindigd met 551 volgers. Het Twitter-account van HomeStart Zoetermeer (www.twitter.com/homestartzoeter) heeft zo’n 390 volgers. Home-Start Zoetermeer
heeft sinds eind 2017 ook een eigen pagina op Instagram met inmiddels meer dan 300 volgers.
Op de Facebook-pagina van Humanitas Zoetermeer (www.facebook.com/humanitaszoetermeer) zijn
in 2020 zo’n 36 berichten geplaatst. De pagina had aan het begin van 2020 ongeveer 324 volgers en
heeft het jaar 2020 afgesloten met 378 volgers. De bedrijfspagina van Humanitas Zoetermeer op
LinkedIn had eind 2020 89 volgers.
Humanitas Zoetermeer op social media

In 2020

01-01-2020

31-12-2020

36 posts

324 volgers

378 volgers

24 (re)tweets

554 volgers

551 volgers

19 posts

78 volgers

89 volgers

Actieplan werven vrijwilligers
Met als slogan ‘Jij maakt het verschil voor een ander!’ zijn in het najaar van 2020 tijdens een cross
mediale campagne vrijwilligers geworven voor alle activiteiten. De inzet was een hele pagina met
concrete vacatures in de Vacaturekrant van het Streekblad. Daarnaast is specifiek ingezet op
doelgroepen via Facebook-advertenties. Deze inzet was vooral gericht op de wat jongere doelgroep.
De inzet heeft geleid tot een aantal nieuwe coördinatoren en vrijwilligers.
Sinds de samenwerking met Zoetermeer voor Elkaar maken we structureel gebruik van dit platform
voor de werving van vrijwilligers.
1.7 CONTACTGEGEVENS
Humanitas, afdeling Zoetermeer
Croesinckplein 26b
2722 EA Zoetermeer
Website:
E-mail algemeen:
E-mail bestuur:
Twitter:
Facebook:
Instagram:
LinkedIn:

www.humanitaszoetermeer.nl of www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
zoetermeer@humanitas.nl
secretaris@humanitaszoetermeer.nl
www.twitter.com/humanitaszmeer en www.twitter.com/homestartzoeter
www.facebook.com/humanitaszoetermeer
www.instagram.com/homestart.zoetermeer/
https://nl.linkedin.com/company/humanitas-zoetermeer
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2. ACTIVITEITEN HOME-START EN KIND AAN HUIS

Opvoeden? U staat er niet alleen voor
2.1 WAT IS DE ACTIVITEIT HOME-START?
Home-Start is een effectief bewezen programma voor opvoedondersteuning waarbij vrijwilligers
gezinnen ondersteunen. In 2020 heeft Home-Start ondersteuning geboden aan gezinnen met
tenminste één kind in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar oud. Daarbij kan Home-Start ook worden
ingezet vanaf 28 weken zwangerschap.
Uit de praktijk blijkt dat in gezinnen met kinderen onder de 7 jaar de vrijwilliger vooral naast de ouder
staat om te ondersteunen bij vragen rond de opvoeding of de gezinssituatie. Bij gezinnen met oudere
kinderen kan een vrijwilliger ook, naast de ouder, een kind ondersteunen. Humanitas Zoetermeer biedt
Home-Start aan in de gemeente Zoetermeer en in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
2.2 WAT IS DE ACTIVITEIT KIND AAN HUIS?
Het aanbod van Kind aan Huis is bedoeld voor gezinnen die tijdelijk ontlasting nodig hebben om hun
leven weer op orde te krijgen. Een vrijwilliger biedt ondersteuning door zich alleen te richten op de
kinderen van het gezin. Ouders zijn dan in de gelegenheid om in die tijd te werken aan het verbeteren
van hun omstandigheden. Kinderen krijgen daarmee de ruimte, zorg en aandacht die zij op dat
moment ook nodig hebben en de ouder ontlast.
In 2020 hebben we besloten dat de activiteit Kind aan Huis zich er niet alleen op richt om kinderen
tijdelijk op te vangen binnen het gezin van de vrijwilliger, maar dat de ondersteuning en aandacht voor
de kinderen ook thuis bij het gezin zelf kan. We signaleerden dat dit beter aansluit bij de
verwachtingen en behoeften van gezinnen en vrijwilligers.
In 2020 kreeg Kind aan Huis aanmeldingen van vooral oververmoeide ouders, die om verschillende
redenen de energie niet meer hadden om op een prettige manier met hun kinderen bezig te zijn.
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2.3 DEELNEMERS HOME-START
Medio 2020 hebben we aan de netwerkregisseurs Jeugd van de gemeente Zoetermeer laten weten
dat we de afgesproken resultaten voor Home-Start (minimaal 60 bereikte gezinnen) en Kind aan Huis
(5-10 ondersteunde gezinnen) voor 2020 naar alle waarschijnlijkheid niet zouden behalen. Dit ten
gevolge van de coronapandemie. De resultaten voor Home-Start zijn blijven steken op 48
deelnemende gezinnen.
De trend van minder aanmeldingen bleek niet alleen bij Home-Start te spelen. Ook meerdere
verwijzers werden ermee geconfronteerd dat aanmeldingen stagneerden. Van sommige gezinnen
kregen we terug te horen dat ze de lockdown toch wel ervaarden als rust. Ze hoefden even niet te
voldoen aan de eisen van de buitenwereld.
Precies in de maanden dat Home-Start normaal gesproken de meeste aanmeldingen krijgt was de
lockdown het heftigst.
In de tweede helft van het jaar druppelde de aanmeldingen weer binnen, maar deze waren niet
voldoende om het afgesproken aantal te behalen.
In Pijnacker-Nootdorp zijn in 2020 25 gezinnen bereikt. Dat is conform de doelstelling. Aanmeldingen
van verwijzers blijft een punt van aandacht. Van deze gezinnen waren er 8 statushouders. Dat houdt
in dat de ondersteuning van deze gezinnen over het algemeen langer duurt en meer vraagt van de
coördinator en de vrijwilligers. Met name meer overleg met andere betrokken partijen bij het gezin.

2.4 DEELNEMERS KIND AAN HUIS
De activiteit Kind aan Huis heeft in 2020 vier gezinnen bereikt. Door het verruimen van ons aanbod
halverwege 2020 merkten we dat meer gezinnen zich aanmelden. Uiteindelijk bleek de hulpvraag,
ontlasting van ouders in hun eigen thuissituatie, een urgente vraag. Vooral de obstakels voortkomend
uit de coronacrisis vraagt een extra inspanning van ouders. Kwetsbare ouders hebben vaak letterlijk
en figuurlijk geen reserves, waardoor deze crisis extra hard valt. Het feit dat de ondersteuning in de
thuissituatie kan, geeft ook meer het gevoel van veiligheid en vertrouwen waardoor het laagdrempelig
is en meer gezinnen er open voor staan.
2.5 VRIJWILLIGERS HOME-START
We hebben in totaal 19 nieuwe vrijwilligers getraind. Helaas zijn er in totaal 11 vrijwilligers
uitgeschreven. Het merendeel had tijdelijk onvoldoende tijd o.a. door het vinden van een baan. Er zijn
ook vrijwilligers uitgeschreven nadat bleek dat zij al een lange tijd niet inzetbaar waren vanwege
privéomstandigheden. Eén vrijwilliger bleek uiteindelijk toch niet geschikt te zijn voor onze activiteit.
We hebben haar doorverwezen naar een andere activiteit binnen Humanitas.
Op 31 december 2020 hadden we 40 vrijwilligers. Dit is aanmerkelijk meer dan in 2019. In dat jaar had
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Home-Start 32 vrijwilligers. Van deze 40 vrijwilligers waren er in 2020 21 actief inzetbaar. 19
vrijwilligers waren door verschillende omstandigheden (ziekte / onzekerheden m.b.t. corona) niet of
lastiger inzetbaar voor de gezinnen.
Door COVID-19 waren ook veel vrijwilligers niet inzetbaar vanwege hun kwetsbare gezondheid. Onze
vrijwilligers vallen vaak in de kwetsbare leeftijdsgroep. Sommige vrijwilligers kozen er om die
reden bewust voor om hun vrijwilligerswerk op pauze te zetten totdat ze gevaccineerd zijn.
De behoefte om nog steeds deel uit te maken van Home-Start was en is heel belangrijk. Dus reflectiebijeenkomsten en thema-avonden werden toch gevolgd door deze (pauze)vrijwilligers. De behoefte
om onderdeel van ‘iets’ te zijn geeft een gevoel van samenhorigheid die veel mensen misten in deze
corona-tijd.
Voor het schooljaar 2019-2020 hadden we 2 stagiaires en voor het schooljaar 2020-2021 hebben we
4 stagiaires. Eén HBO-Pedagogiek stagiaire, één stagiaire via Stichting Mooi en twee Social Work
stagiaires.
Voor Pijnacker-Nootdorp waren er eind december 20 vrijwilligers actief. Door de trainingen samen te
geven met omliggende Home-Start vestigingen kan deze vaker worden aangeboden. Ook is
samenwerking gezocht met maatjes- en mentorproject Jong Perspectief. En via de “We are family”
campagne gesubsidieerd door het Oranje Fonds hebben we nieuwe aanmeldingen gekregen.

In februari 2020 hebben deze nieuwe Home-Start vrijwilligers hun certificaat ontvangen na afronding
van de opleiding. Hierdoor kunnen zij ook aan de slag bij gezinnen.
2.6 VRIJWILLIGERS KIND AAN HUIS
In 2020 zijn op verschillende manieren vrijwilligers geworven. We zijn het jaar gestart met 3
vrijwilligers en uiteindelijk is er één nieuwe vrijwilliger bijgekomen. Nieuwe vrijwilligers die zich
aanmelden bieden wij de keus hun voorkeur aan te geven voor welke activiteit ze in eerste instantie
inzetbaar willen zijn. Velen kiezen voor Home-Start, maar als wij een Kind aan Huis casus voorleggen
staan vrijwilliger ook open om ondersteuning te bieden vanuit de activiteit Kind aan Huis. Vooral sinds
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we het aanbod van deze activiteit hebben verruimd tonen meer vrijwilligers belangstelling. Hierdoor zie
je een samensmelting van vrijwilligers voor beide activiteiten.
2.7 RESULTATEN
Landelijk is Humanitas sinds 2017 gestart met een onderzoek tot effectmeting. Na afronding van de
ondersteuning ontvangen de deelnemers een digitaal formulier. Deze vragenlijsten zijn anoniem. De
coördinator vraagt de deelnemers expliciet om dit formulier in te vullen en geeft zo nodig verdere uitleg
wat voor Home-Start de toegevoegde waarde van dit onderzoek is. In 2017 bleek de respons
marginaal te zijn, datzelfde geldt voor de jaren 2018, 2019 en 2020
De coördinatoren hebben verschillende momenten tijdens en na de ondersteuning waarbij zij in
gesprek gaan met de ouder(s) en eventueel de kinderen, om te vragen hoe de ondersteuning ervaren
wordt, hoe wij met de ondersteuningsvragen omgaan en in hoeverre de ondersteuningsvragen al
beantwoord zijn. Door tussenevaluaties, een eindevaluatie en nazorg wordt inzicht verkregen in hoe
het gaat met het gezin en of er nog (nieuwe) behoeften of vragen zijn. Als blijkt dat er een (nieuwe)
ondersteuningsvraag is, wordt er opnieuw bekeken wie de juiste partij is om het gezin te
ondersteunen.
Ouders stellen zelf doelen vast en de vrijwilligers steken daarop in, omdat zij vraaggericht werken. De
belangrijkste redenen dat bepaalde doelstellingen niet of maar gedeeltelijk worden behaald, noemen
wij hieronder:
▪ Er te veel partijen betrokken waren, waardoor een ouder prioriteiten moet stellen zonder
voldoende kennis te hebben van het proces en samenwerking tussen hulpverleners;
▪ Vrijwilligers de keuze hebben gemaakt om (tijdelijk) te stoppen door COVID-19;
▪ Ouders die toch liever COVID-19 even afwachten en aangeven op een later moment gebruik te
willen maken van onze diensten;
▪ (te) Zware problematiek, waardoor de vrijwilliger afhaakt en wij besluiten te stoppen;
▪ Verkeerde verwachtingen over wat ons aanbod kan betekenen voor een ouder (lees: geen
schoonmaakdienst, taxichauffeur of oppas).
Bij de eindevaluaties geven gezinnen ons gemiddeld een 9,0.
Home-Start staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) te boek als effectieve
interventie. Inmiddels is bekend geworden dat Home-Start in 2020 opnieuw daarin is opgenomen als
een bewezen effectieve interventie.
2.8 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Home-Start en Kind aan Huis werken nauw samen met lokale partners om hulpvragen van gezinnen
van een passend aanbod te voorzien. We participeren in verschillende netwerken en presenteren het
programma aan lokale partners ter bevordering van de samenwerking.
Hieronder een weergave van de activiteiten die wij dit jaar hebben verricht om onze zichtbaarheid te
vergroten, voor zowel onze partners als voor toekomstige vrijwilligers, dan wel vraaggezinnen.
Verwijzersbijeenkomst: op verhaal komen
Op 12 maart 2020 hebben wij, in samenwerking met Jong Perspectief en Storywise, een verwijzersbijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst was voor professionals uit de formele en informele zorg
uit Zoetermeer. Het doel van de middag was om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we nog beter
kunnen samenwerken om ouders en kinderen te ondersteunen. ‘’Korte lijnen, doorpakken en gebruik
maken van elkaars kundigheid waren de conclusies. Als je elkaar kent, zal het beter gaan.’’
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Themabijeenkomst door Indigo Preventie
Op donderdag 2 juli 2020 heeft Indigo Preventie een online themabijeenkomst verzorgd voor onze
vrijwilligers. Het thema was ‘’Omgaan met stress’’.
Presentatie PKZ Kraamzorg
Op 13 februari 2020 hebben wij een presentatie verzorgd voor kraamverzorgsters van PKZ
Kraamzorg. Hier is één aanmelding uit voortgekomen.
Samen Sterk
Voor Samen Sterk (samenwerking met Jong Perspectief, Vrijwillige zorg in gezinnen, programma van
het Oranje Fonds) was 2020 het tweede projectjaar van de drie jaar dat dit programma loopt. In dit
jaar hebben we ontdekt dat Samen Sterk eigenlijk meer een werkwijze is dan een apart aanbod. De
werkwijze houdt in dat we bij aanmeldingen gezinsbreed kijken dat we nog méér gaan samenwerken
met andere (informele) partijen. Onze doelgroep zijn de gezinnen waar multi-problematiek speelt en
waarbij ook formele hulpverlening betrokken is. Een concreet resultaat is de bijeenkomst ‘Op verhaal
komen’ voor samenwerkingspartners waar we door middel van verhalen met elkaar in gesprek zijn
gegaan. Ook een mooi resultaat is de campagne ‘We are family’ waarmee we een aantal nieuwe
vrijwilligers hebben geworven. Door middel van actieonderzoek stellen we steeds onze doelen bij.

Actie Pepernoot
We hebben in Zoetermeer 20 gezinnen aangemeld voor Actie Pepernoot. Ouders hebben hierdoor,
voor elk kind in het gezin, een Bol.com cadeaukaart ter waarde van 20 euro gekregen om Sinterklaascadeaus te kopen.
Sinterklaasactie Present
In samenwerking met de projectcoördinator van Stichting Present hebben we 3 gezinnen heel blij
kunnen maken tijdens Sinterklaas. Op zaterdag 28 november kwamen er Pieten met een zak vol
cadeautjes langs. Eén gezin was tot tranen toe geroerd, omdat ze nog nooit Sinterklaas hadden
kunnen vieren.
Actie ‘Geef een prentenboek cadeau’
Om het lezen en (voor-)lezen te stimuleren, hebben wij dit jaar weer meegedaan aan de actie ‘Geef
een prentenboek cadeau’. In 2020 betekende dit dat alle vrijwilligers een boek konden weggeven aan
gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden (peuter-/kleuter en groep 7&8). De coördinatoren
nemen de boeken ook regelmatig mee tijdens een kennismakingsgesprek.
Taalakkoord
We hebben een Taalakkoord getekend in 2019. We hebben materiaal beschikbaar van Stichting
Lezen en Schrijven en vrijwilligers kunnen daar gebruik van maken. Vrijwilligers die in aanraking
komen met taalarme gezinnen, gebruiken dit om de Nederlandse taal in huis te brengen. Dit kan zijn
door (voor-)lezen, liedjes zingen en gewoon gesprekken te voeren.
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Stichting Mooi
De samenwerking met Stichting Mooi heeft ons één stagiaire opgeleverd. De stagiaire is zelf een
jonge alleenstaande moeder, we hebben haar aan twee gezinnen kunnen koppelen (beiden ook jonge
alleenstaande moeders).
Zoetermeervoorelkaar
Via Zoetermeervoorelkaar hebben wij 5 nieuwe vrijwilligers geworven. Ons aanbod en de
trainingsdata voor nieuwe vrijwilligers staan op de website.
Webinars Toegang Jeugdhulp
Het Meerpunt heeft in november 2020 drie webinars verzorgd voor de Toegangspartners,
schoolmaatschappelijk werk (SMW), Jeugd- en Gezinshulp (JGH) en praktijkondersteuning huisartsen
(POH). Het presenteren van het preventieve jeugdaanbod in Zoetermeer stond centraal. Wij hebben
inhoudelijke input en een voorstelvideo aangeleverd voor deze presentatie. Voor ons heeft het (nog)
niet geleid tot meer aanmeldingen vanuit één van deze partijen.
Overig:
▪ Samenwerking met de Opvoedpoli;
▪ Samenwerking met In Verbinding (ggz);
▪ Preventieve opvoedagenda;
▪ Contactpunt Piëzo voor pilot huiswerkbegeleiding in Seghwaert;
▪ Samenwerking met Jong Perspectief in het programma van het Oranje Fonds;

Op vrijdag 31 juli 2020 heeft coördinator Nina Koper (links op de foto) met vier enthousiaste HomeStart vrijwilligers een bezoek gebracht aan de tentoonstelling 75-jaar Humanitas in museum De
Voorde in Zoetermeer. Zij bekeken de tentoonstelling en sloten de middag af met een drankje en
gebak.
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2.9 COVID-19
Vanaf medio maart 2020 stond de wereld op zijn kop door de komst van COVID-19 en de eerste
lockdown in Nederland. De eerste paar weken was het onwennig, maar al snel schoten wij in de
actiestand. Hoe konden wij onze gezinnen en vrijwilligers blijven ondersteunen met inachtneming van
de maatregelen? Dit laten wij graag zien, omdat wij trots zijn op wat we wél hebben kunnen doen in
tijden van corona.
Hart onder de riem
Voor alle actieve gezinnen een hart-onder-de-riem ansichtkaart, als blijk van steun.
Samenwerking Stichting Piëzo
Voor vier gezinnen, die het financieel niet breed hebben, educatieve cadeaus gebracht voor de
kinderen.
Nieuwsbrief gezinnen
Per post een nieuwsbrief gestuurd aan al onze gezinnen, met daarin ons (aangepaste) aanbod en
bruikbare tips om als gezin de lockdown door te komen.
Nieuwsupdates vrijwilligers
Wekelijkse nieuwsupdate voor onze vrijwilligers, per mail, met tips / ideeën / inspiratie om de gezinnen
op afstand te ondersteunen.
Gevulde cadeautasjes gezinnen
Voor al onze gezinnen hebben wij een cadeautasje langsgebracht (op afstand). Met daarin
leeftijdsgebonden cadeaus, zodat er voor ieder kind in een gezin wat wils was. Te denken valt aan:
een springtouw, stoepkrijt, een gezelschapsspel, prentenboek, strijkkralen, etc.
Presentje vrijwilligers
Al onze vrijwilligers hebben thuis een presentje ontvangen, omdat wij hen wilden bedanken voor hun
flexibiliteit en creativiteit voor het (op afstand) ondersteunen van de gezinnen. Maar ook om onze
vrijwilligers aan ons verbonden te houden, gezien we elkaar gemakkelijker uit het oog konden
verliezen doordat we elkaar niet gezamenlijk konden ontmoeten.
Online training / intervisie
Het trainen van nieuwe vrijwilligers heeft niet stilgestaan. Het gehele jaar door hebben wij nieuwe
vrijwilligers aan ons verbonden en zijn zij online getraind. Daarnaast zijn de intervisiebijeenkomsten
voor onze vrijwilligers online doorgegaan in plaats van fysiek op kantoor.
Webinar Family Factory
Voor ouder(s) uit Zoetermeer hebben wij het webinar ‘Alle ballen in de lucht… Hoe dan?!’
georganiseerd. Dit webinar werd verzorgd door de Family Factory. Enerzijds om nieuwe gezinnen te
werven, anderzijds om ouder(s) te helpen hoe zij (tijdens de coronapandemie) alle ballen in de lucht
kunnen houden. We hebben veel positieve reacties ontvangen.
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2.10
OVERIG
Tot slot enkele trends en quotes van deelnemers en vrijwilligers aan de activiteit Home-Start:
Enkele trends:
▪ Gezinnen zijn tevreden met Home-Start;
▪ Home-Start ondersteuning sluit heel goed aan bij statushouder gezinnen, mits er een basisniveau
Nederlandse taal aanwezig is;
▪ Het werven van vrijwilligers blijft de aandacht van de coördinatoren vragen. Voor wat betreft de
inzet van vrijwilligers zijn de coördinatoren afhankelijk van de persoonlijke situatie van eenieder.
Ziekte, vinden van werk of andere persoonlijke omstandigheden waar iemand mee te maken kan
krijgen, zijn redenen waarom iemand soms voor een (langere) tijd niet inzetbaar is of afscheid
neemt;
▪ Doordat koppelingen van vrijwilligers met gezinnen maatwerk is, kan dit betekenen dat er een
wachtlijst ontstaat;
▪ De coördinatoren steken naast de ondersteuning van gezinnen ook tijd in het onderhouden van
het netwerk. Samenwerkingen worden opgezocht waar de coördinatoren hiervoor mogelijkheden
zien. Na een bepaalde periode evalueren de coördinatoren of deze samenwerkingen Humanitas
opleveren wat er van tevoren van werd verwacht. Indien nodig worden deze beëindigd;
▪ De coördinatoren kijken positief aan tegen de samenwerking met diverse netwerkpartners. Met
sommige netwerkpartners kost het meer moeite om elkaar te vinden;
▪ Door verruiming van het aanbod Kind aan Huis is er meer animo voor deze activiteit.
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Quotes deelnemers / gezinnen:
➔ ‘’Home-Start is voor mij heel waardevol geweest. Wanneer ik zelf meer ruimte heb, zou ik ook
graag Home-Start vrijwilliger willen worden, zodat ik andere gezinnen kan helpen’’
➔ ‘’De vrijwilliger is een groot geschenk, ze is heel lief, heeft veel ervaring, denkt mee en ik ben zo
dankbaar voor haar. Als er iets is, bel ik haar als eerste op!’’
➔ ‘’Ook tijdens de eerste lockdown was de vrijwilliger er voor ons. Ze dacht altijd aan ons en we
hadden veel telefonisch contact’’
➔ ‘’De speeltuinmiddag was een groot feest, ons gezin had eindelijk weer iets om naar uit te kijken in
tijden van corona. Mijn dochter wilde haar mooie schmink er niet van af wassen’’
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➔ ‘’De vrijwilliger geeft rust/overzicht in mijn hoofd, omdat ik mijn hart kan luchten. Ze benoemt de
positieve punten, die ik zelf vergeet. Ze geeft me zelfvertrouwen, ik leer dat ik trots op mezelf mag
zijn!’’
➔ ‘’De gezinscoach vanuit het Leger des Heils ging stoppen, dit beangstigde mij. Gelukkig werd
Home-Start ingezet, zodat ik er nog niet alleen voor zou komen te staan. Deze overloop voelde
heel natuurlijk’’
Quotes vrijwilligers:
➔ “Ik had samen met de moeder een gesprek bij de kinderopvang voorbesproken. Een week later
bleek dat ze het ook op deze manier had aangepakt en dat het probleem gewoon opgelost was.”
➔ “De kinderen kropen op mijn schoot om samen een boekje te lezen. Ik werd daar zo gelukkig
van.”
➔ “Ondanks het feit dat ik die digitale bijeenkomsten lastig vind, merk ik toch dat ik het leuk vind
om zoveel bekende gezichten weer te zien.”
➔ “Wat fijn dat de coördinatoren altijd bereikbaar zijn als je even wilt ventileren.”
➔ “Ik vond het fijn om onderdeel te zijn van een professionele vrijwilligersorganisatie.”
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3. ACTIVITEIT HULP BIJ THUISADMINISTRATIE

Voor wie orde wil scheppen in de chaos
3.1 WAT IS DE ACTIVITEIT THUISADMINISTRATIE?
De activiteit Thuisadministratie richt zich op mensen in Zoetermeer die niet meer kunnen terugvallen
op een eigen sociaal netwerk en/of hun directe omgeving. Zij dreigen in de problemen te komen door
het voor hen te ingewikkelde bijhouden van hun privé-administratie en door het niet altijd begrijpen
van de in te vullen formulieren. Ook het beoordelen en begrijpen van rekeningen van bijvoorbeeld
energie en dergelijke leveren problemen op.
De mensen raken hierdoor in grote onzekerheid en laten daarom de post soms weken of langer
ongeopend liggen. Daardoor kunnen weer ongewild achterstanden en/of schulden ontstaan met alle
gevolgen van dien.
De rust die de mensen krijgen als hun financiële basisadministratie weer op orde komt, draagt zeker
bij aan het sociaal welbevinden van mensen die toch al vaak in een kwetsbare positie zitten.
Daarnaast schept een vrijwilliger van Humanitas Thuisadministratie orde in de financiële chaos en
helpt schulden te reduceren. Een belangrijk doel daarbij is het voorkomen dat de deelnemer (dieper)
in de schulden raakt. Hierbij helpt de vrijwilliger de deelnemer om zijn financiën op een rijtje te zetten
en administratieve vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen de post van de deelnemer te
openen en te archiveren. Hierbij maken wij gebruik van het Tabbladen set van het Nibud. Na de
ordening ontstaat overzicht en kunnen betalingen tijdig worden gedaan. Samen kunnen zij dan een
bestedingsplan opstellen en afspraken maken om financiële problemen in de toekomst te voorkomen.
Mocht het nodig zijn, dan kan de vrijwilliger de deelnemer doorverwijzen naar andere hulpinstanties,
zoals maatschappelijk werk. De vrijwilliger biedt ook begeleiding en ondersteuning in het traject
Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer.
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3.2 COVID-19
Rond 19 maart 2020 stond ook bij Thuisadministratie de tijd even stil, verbijstering, verwondering en
veel vraagtekens hoe gaan we verder!!! In ons vrijwilligersbestand hebben we veel collega’s die
behoren tot de risicogroep voor corona. Toch willen we onze deelnemers niet aan hun lot overlaten, al
snel overleggen wij binnen het team coördinatoren hoe we het werkproces kunnen aanpassen waarbij
we de RIVM-richtlijnen volgen. Veiligheid voor onze vrijwilligers en natuurlijk ook voor onze
deelnemers staat voorop. Voorlopig schortten we de huisbezoeken op. Met onze vrijwilligers is in deze
periode veel contact en zij hebben op hun beurt weer contact met de deelnemers die ze begeleiden
middels beeldbellen, of WhatsApp. Toch is dit geen ideale situatie en soms stagneert hierdoor de
voortgang.
In overleg met het bestuur is binnen ons kantoor aan het Croesinckplein in Zoetermeer een extra
kamer gehuurd. Deze kamer is ingericht met twee bureaus en een laptop en extra beeldscherm en
printer. Een protocol is gemaakt voor de hygiëne, en ventilatie waarvoor alle middelen in de kamer
aanwezig zijn. Door het plaatsen van de bureaus is de afstand van anderhalve meter gegarandeerd.
Daarnaast zijn spatschermen aangeschaft. Deze ruimte voldoet beslist aan de verwachting, inmiddels
maken veel vrijwilligers hier gebruik van. Daar waar de deelnemer niet naar ons kantoor kan komen
en we toch op huisbezoek moeten gaan is ook een protocol voor gemaakt en tevens krijgt iedere
vrijwilliger een tasje met hygiënemiddelen. We gaan alleen op huisbezoek als vooraf (op advies van
een verwijzer) de anderhalve meter afstand en het goed ventileren gewaarborgd is voor de vrijwilliger.
De besmetting door COVID-19 hebben we voor zowel vrijwilligers als deelnemers gelukkig niet mogen
ervaren.
3.3 DEELNEMERS
De activiteit Thuisadministratie is in 2020 gestart
met 67 deelnemers in portefeuille. Gedurende
2020 zijn hier 95 hulpvragen bijgekomen en zijn
er 92 dossiers afgesloten. In totaal is door onze
vrijwilligers aan 162 deelnemers begeleiding
aangeboden.
Bijna 60% van de deelnemers is doorverwezen
door hulporganisaties uit het sociale domein.
Ruim 40% van de deelnemers heeft ons op
eigen gelegenheid gevonden, zijn op onze
activiteit gewezen door het eigen netwerk of
indirect door de hulporganisaties, maar hebben
dan zelf contact opgenomen.
Van de 92 afgesloten dossiers is 35%
zelfredzaam (44% in 2019). Helaas is 32% van
de deelnemers uiteindelijk niet gestart (25% in
2019). Dit laatste zien we regelmatig bij
‘gedwongen doorverwijzing’ waarbij de motivatie bij de deelnemer schijnbaar ontbreekt. Ondanks
herhaalde pogingen komt er in dergelijke situaties geen contact tot stand met de deelnemer.
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Grafiek 1: afgesloten dossiers 2019

Grafiek 2: afgesloten dossiers 2020

Ten opzichte van 2019 is in 2020 het aantal mannelijke aanmelders afgenomen. Er is geen informatie
beschikbaar die deze afname verklaart. De huidige verhouding komt overeen met eerdere jaren,
mogelijk vormde 2019 hierop een uitzondering. In 2020 heeft bij 11% van de aanmeldingen een
neutrale registratie plaatsgevonden.

Grafiek 3: aanmeldingen 2019

Grafiek 4: aanmeldingen 2020

Er is een zekere mate van terughoudendheid in het registreren van de geboortedatum van de
deelnemers. Dit maakt het lastiger om over de absolute aantallen een goede vergelijking te maken.

Grafiek 5: leeftijd bij aanmelding 2019

Grafiek 6: leeftijd bij aanmelding 2020

23/33

Als `Geanonimiseerd’ en ‘Niet-geregistreerd’ buiten beschouwing worden gelaten en naar de
percentages wordt gekeken, zijn de grootste veranderingen zichtbaar in de leeftijdscategorieën 30-39
(), 50-59 () en 60-39 ().

Grafiek 7: % o.b.v. geregistreerde leeftijd 2019

Grafiek 8: % o.b.v. geregistreerde leeftijd 2020

Enquête deelnemers waarvan de begeleiding is beëindigd.
Voor een vinger aan de pols of het beleid en de inzet van Humanitas wordt gewaardeerd, worden
regelmatig enquêtes uitgevoerd. Over het 4e kwartaal 2020 heeft een aantal deelnemers, die in deze
periode hun begeleiding hebben afgesloten, ook een vragenlijst ingevuld. Een kleine greep uit de in
het oog springende antwoorden:
▪ “Heel fijn dat er mensen zijn die je kunnen bijstaan op het moment dat je door de bomen het bos
niet meer kan zien.”
▪ “Bedankt dat mijn stress is afgenomen, ik echt structuur heb gekregen in mijn financiën, waardoor
ik nu vrijer kan leven en denken.”
▪ “De hulp is bijzonder passend en de vrijwilligers zijn respectvol.“

3.4 VRIJWILLIGERS
De activiteit Thuisadministratie is in 2020 gestart met 58 vrijwilligers. Gedurende 2020 mocht de
activiteit 20 nieuwe vrijwilligers begroeten en zijn 19 vrijwilligers om hen moverende reden gestopt met
het vrijwilligerswerk. Helaas zijn ook 2 van onze vrijwilligers door ziekte overleden. Het jaar 2020 is
afgesloten met 57 vrijwilligers.
Aan het eind van het jaar was de verhouding man / vrouw bij de vrijwilligers 63% / 37%. De leeftijd van
de vrijwilligers ligt tussen de 32 en 82 jaar. Bijna de helft (46%) van de vrijwilligers bestaat uit
zestigers.
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Grafiek 9: vrijwilligers naar geslacht

Grafiek 10: vrijwilligers naar leeftijdscategorie

In het kader van de Nationale Vrijwilligersdag 2020 hebben alle vrijwilligers aan het einde van het jaar
een presentje bestaande uit een bloemengroet en een traktatie mogen ontvangen.
Training
Het geplande opleidingsschema voor onze vrijwilligers hebben wij in verband met corona aan moeten
passen. Voor de nieuwe vrijwilligers is de e-learning gewoon doorgegaan.
Onze vrijwilligers krijgen een goede opleiding op basis van blended learning. De basisopleiding start
middels e-learning en wordt aangevuld met fysieke bijeenkomsten. In deze training sluiten theorie en
praktijk goed op elkaar aan. Het gedeelte online bevat opdrachten die in de bijeenkomsten besproken
worden. Behalve werken vanuit de Humanitas waarden, komen onderwerpen aan bod als: eigen
waarden t.a.v. schulden, oordeelloos luisteren, grenzen aan vrijwilligerswerk en de basis van
administreren.
De budgettraining is gegeven door het Nibud. Voor het eerst digitaal. Gedurende deze training worden
de vrijwilligers uitgerust met de juiste mix van kennis, grenzen, praktische handvatten en tools. Dat
maakt dat de hulpvrager de hulp krijgt die hij/zij verdient en maakt het werk van de vrijwilliger beter en
leuker.
Ook is digitaal de coaching training gegeven door Patan Coaching en Training in samenwerking met
een trainingsacteur. Gedurende de training helpen zij je bij het verbeteren van je (coaching)vaardigheden met als resultaat een betere, snellere en effectievere begeleiding van een Thuisadministratie
deelnemer.
Digitaal is aan alle vrijwilligers de training in en outs van de “Zorgverzekering“ aangeboden.
Zes vrijwilligers en 2 coördinatoren zijn de opleiding Schuldhulpverlening via Laudius aan het volgen.
Dit jaar zijn er geen thema-avonden en intervisiebijeenkomsten gehouden. In het laatste kwartaal van
dit jaar hebben de coördinatoren met de vrijwilligers zogenoemde koffiegesprekken gehouden. Om het
afgelopen jaar te evalueren en naar de toekomst te kijken.
Werving
Het hele jaar door is er aandacht geweest voor de werving van vrijwilligers. Doorlopend heeft er een
advertentie gestaan op de eigen website en daarnaast op de website van Zoetermeervoorelkaar, met
een positief resultaat.
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3.5 COÖRDINATOREN
We zijn het jaar gestart met 3 coördinatoren in opleiding, in de loop van het jaar hebben 2 toch
moeten besluiten om niet verder te gaan. Momenteel zijn we actief met drie coördinatoren en een
projectondersteuner. Een van onze vrijwilligers loopt een aantal weken mee in ons wekelijks overleg
om na te gaan of het coördinatorschap iets voor haar is. Helaas is er geen reactie ontvangen op de
vacature in het Streekblad.
In het jaar hebben wij ons wekelijks overleg gedeeltelijk fysiek gedaan en anders digitaal via Zoom.
Training
De coördinatoren hebben de navolgende trainingen en/of workshops of congressen gevolgd:
▪ Schuldinfo Jaarcongres 2020 met als Thema “Balanceren op het bestaansminimum”;
▪ Landelijke digitale bijeenkomst “Vroeg signalering”;
▪ Webinar: Welke regelingen zijn er voor ZZP-ers?
▪ Webinar voorlichting Gemeente Polis Zorgverzekering 2021;
▪ Webinar Financiële Vaardigheden voor statushouders;
▪ Webinar Belastingdienst ontwikkelingen 2021;
▪ Jaarconferentie 2020 “De aanpak van Problematische Schulden”;
▪ Effect van corona op het inkomen van statushouders;
▪ Praktijkdag statushouders;
▪ Ontzorgen en financiële begeleiding van statushouders.
Voorlichting
In oktober 2020 heeft op de themapagina “Weg met geldzorgen” van de gemeente Zoetermeer een
kort interview gestaan samen met SchuldHulpMaatje over ons werk.
Eind december 2020 heeft in het Streekblad een interview gestaan met Thuisadministratie waarin
gewezen werd op het belang om tijdig hulp te zoeken bij beginnende schulden.
Informatief
Coördinatoren hebben een aantal overleggen bezocht of hun medewerking aan verleend over de
volgende onderwerpen:
▪ Talentcoach, waarbij coaches vanuit de gemeente burgers met een minima-uitkering hun talenten
laten ontwikkelen.
Supermarktbonnen
Ruim 14 inwoners van Zoetermeer hebben wij kunnen ondersteunen met een supermarktbon. In het
begin van de coronacrisis (maart 2020) hebben we veel verzoeken gekregen voor de Voedselbank,
om de korte tijd te overbruggen hebben wij een aantal bonnen aangeschaft met een kleinere coupure
van € 15,-.
3.6 PROJECTEN
▪ Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS)
In 2019 is het landelijk bureau van Humanitas een alliantie aangegaan met verschillende partners.
Thuisadministratie wil graag de samenwerking met deze partners versterken op schuldhulpgebied.
3.7 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
De coördinatoren van de activiteit Thuisadministratie participeren in het Breed Overleg
Armoedebestrijding Zoetermeer (BOAZ) en het vooroverleg Overleg Armoedebestrijding Zoetermeer
(OAZ).
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Ook in 2020 is er vanuit onze activiteit overleg geweest met het Sociaal Leenfonds (11 aanvragen
behandeld).
Eenmaal per 2 maanden is er overleg met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje in Zoetermeer.
Daarnaast is er ieder kwartaal overleg met de manager Schuldhulpverlening van de gemeente
Zoetermeer over de ontwikkelingen binnen de organisaties.
Pilot ontzorging in het kader van de nieuwe Wet Inburgering, in deze pilot ligt de nadruk op het
ontwikkelen van de financiële zelfredzaamheid van een inburgeraar met een verblijf op grond van een
asielaanvraag.
Deelname aan de werkgroep Integrale jeugdaanpak in de wijk Seghwaert rondom de Velden en
Akkers.
Ontwikkeling van een flyer voor het MKB, met als titel “Wat kunt u doen als uw medewerker schulden
heeft”. Deze flyer is tot stand gekomen in samenwerking met het Jongeren Informatie Punt (JIP) en
SchuldHulpMaatje.
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4. ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES

Begrip en herkenning bij het rouwen
4.1 WAT IS DE ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES?
De activiteit “Steun bij Verlies” van Humanitas Zoetermeer biedt deelnemers de mogelijkheid om het
verdriet na het verlies van een dierbare te verwerken. Dit kan in individuele gesprekken met een
vrijwilliger, maar ook in groepsverband. De coördinator brengt een eerste bezoek aan de deelnemer
en bespreekt wat het beste past. Het komt ook voor dat de deelnemer doorverwezen wordt naar
professionele hulpverlening. Als de vraag van de deelnemer past binnen het aanbod van Steun bij
Verlies dan wordt besproken welke ondersteuning geboden kan worden. Naast de individuele
begeleiding zijn er twee groepsactiviteiten. Steun bij Verlies organiseert zelf lotgenotengroepen,
daarnaast nemen wij deel aan het Ontmoetingspunt Verlies. Het Ontmoetingspunt Verlies wordt
gefaciliteerd door het Forum Zoetermeer. Twee keer per maand is er de mogelijkheid voor inwoners
van Zoetermeer om vrijblijvend binnen te lopen en anderen te ontmoeten, die een dierbare hebben
verloren.
De lotgenotengroep is een vaste groep deelnemers, die zes tot acht keer, onder begeleiding van twee
geschoolde vrijwilligers, bij elkaar komen. Deelnemers vinden begrip en steun bij elkaar. Onderwerpen
van gesprek zijn de verwerking van het verlies en hoe nu verder met het leven. Deelnemers betalen
een bijdrage van 30 euro voor de deelname.
Als de deelnemer liever één op één over het verlies wil praten, dan koppelt de coördinator de
deelnemer aan een vrijwilliger. De vrijwilliger bezoekt de deelnemer thuis. Het ondersteuningstraject
bestaat uit een reeks van vijf tot tien gesprekken. Het streven is dat de deelnemer aan het eind van
het traject weer zelf verder kan en de draad van het leven weer op kan pakken.
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4.2 DEELNEMERS
De activiteit Steun bij Verlies heeft in 2020 in totaal 16 deelnemers begeleid, tegenover 20
deelnemers in 2019. Van de 16 deelnemers zijn er 12 individueel begeleid en hebben er 4
deelgenomen aan een lotgenotengroep. Van de 12 individuele trajecten lopen er nog 6 door in 2021.
De deelnemers van de 6 afgesloten trajecten waren allen tevreden over de begeleiding. Ook de
deelnemers aan de lotgenotengroep waren in de evaluatie zeer positief.
Met 6 “potentiële” deelnemers heeft wel een gesprek plaatsgevonden, maar is uiteindelijk geen
begeleiding gestart. Twee van hen zijn bezoeker van het Ontmoetingspunt Verlies geworden. Eén van
hen is doorverwezen naar Home-Start. Eén van hen staat op de wachtlijst voor de lotgenotengroep
van het voorjaar 2021. De andere twee hebben afgezien van verder contact.
4.3 VRIJWILLIGERS
In 2020 zijn in totaal 10 vrijwilligers actief geweest binnen Steun bij Verlies. Twee vrijwilligers zijn
gestopt, maar er zijn ook twee nieuwe vrijwilligers bijgekomen. De groep bestaat nu uit acht
vrijwilligers en een coördinator. De twee nieuwe vrijwilligers hebben, samen met de coördinator, de
eerste twee dagdelen van de basistraining Steun bij Verlies, online, gevolgd. Het derde dagdeel zou
een fysieke sessie zijn, maar is in verband met de coronacrisis uitgesteld naar 2021.
Er zijn twee groepsbijeenkomsten geweest in 2020. De geplande bijeenkomst in september is niet
doorgegaan in verband met de coronamaatregelen. Wel is er regelmatig telefonisch contact tussen de
coördinator en de vrijwilligers.

4.4 OVERIG
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de coronacrisis. Er zijn periodes geweest dat er vrijwel
geen aanmeldingen van nieuwe deelnemers kwamen. In de zomer, toen de maatregelen van het
RIVM versoepelden kwamen er wel nieuwe aanvragen.
De coördinator is bezig geweest met het leggen van contacten bij praktijkondersteuners en
praktijkverpleegkundigen van huisartsen. Door de coronacrisis verliep dit minder soepel dan verwacht.
Voor 2021 ligt hier een uitdaging.
Het Ontmoetingspunt Verlies is, ook vanwege corona, in 2020 zeer beperkt open geweest.
Uitvaartvereniging CUVO heeft in 2020 ook weer een financiële bijdrage aan het Ontmoetingspunt
Verlies geleverd. De coördinator heeft goede contacten binnen CUVO. In 2021 wordt dit verder
vormgegeven door deel te nemen aan een bijeenkomst met de vrijwilligers van CUVO. In 2020 is deze
afspraak, in verband met de crisis, niet doorgegaan.
Bijeenkomsten met coördinatoren Steun bij Verlies in het district Zuidwest van Humanitas hebben
online plaatsgevonden.
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5. ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK

Voor senioren die gezelschap
of een luisterend oor zoeken
5.1 WAT IS DE ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK?
De activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas Zoetermeer is een activiteit die het
afgelopen jaar heeft laten zien hoe belangrijk zij is in deze stad en samenleving. De activiteit
ondersteunt senioren die behoefte hebben aan persoonlijk contact.
Een vrijwillig(st)er komt één keer per week of eens in de veertien dagen bij deze oudere op bezoek.
Tijdens deze bezoeken gaat het veelal om een (goed) gesprek of gezellig kletsen. Een andere keer wil
de oudere erop uit, samen de natuur intrekken. Als er gezamenlijke hobby’s zijn, vergemakkelijkt dit
het contact.
Vrijwilligers bieden een luisterend oor en motiveren de oudere, voor zover dit nog mogelijk is, om mee
te doen in de maatschappij. De coördinator is de spil in het proces van de koppeling en zorgt dat dit
zorgvuldig en goed verloopt en bewaakt de koppeling. Dit vraagt veelal maatwerk om de match te
kunnen laten slagen.
Deze activiteit geldt als een laagdrempelige vorm van ondersteunend contact op verzoek van ouderen
die nog zelfstandig wonen. Regelmatige aanwezigheid en bereidheid tot luisteren is de kern van wat
de vrijwilligers kunnen bieden. Soms is de vrijwilliger de belangrijkste (of zelfs de enige) verbinding
met de buitenwereld. Soms helpt dit contact om zelf de draad van het bestaan weer op te laten
pakken.
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5.2 DEELNEMERS
Het aantal deelnemers van de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek was in 2020 als volgt:
Aantal deelnemers per 1 januari 2020
Aantal nieuwe deelnemers in 2020
Aantal trajecten met deelnemers die zijn afgesloten in 2020
Aantal deelnemers per 31 december 2020

90
35
38
87

Eropuit
"Eén van mijn deelnemers is een oudere mevrouw die helemaal geen vrienden heeft. Iedereen in haar
vriendenkring is komen te overlijden. Haar kinderen wonen ver weg en hebben het druk met hun eigen
leven. In haar eentje durft ze nauwelijks de deur uit te gaan. Ze zou eigenlijk graag ’s avonds gaan
kienen, maar in het donker gaat ze al helemaal de straat niet meer op. Ze is namelijk al eens
overvallen. Ze kijkt steeds enorm uit naar mijn bezoek. Dan heeft ze iemand om mee te praten. Maar
ik ben er en help haar om haar situatie te verbeteren. Eerst hebben we samen bekeken wat er is in de
buurt. Ze gaat nu bijvoorbeeld naar een cursus bloemschikken in het wijkgebouw. En ik wijs haar op
de voorzieningen van andere stichtingen. Bijvoorbeeld verwijzen naar een stichting met de
mogelijkheid om een alarm aan te brengen, zodat ze zich veiliger voelt. Bij diezelfde stichting kun je je
ook aanmelden voor een pedicure aan huis en de klussendienst. Zo zorg ik dat er wat meer mensen
over de vloer komen. Je haalt eigenlijk een stukje maatschappij naar binnen. Maar waar ze nu het
meeste op hoopt is dat ze snel in aanmerking komt voor een woning in een woon/zorgcomplex. Dan
kan ze deelnemen aan allerlei activiteiten zonder dat ze echt de straat op moet." Alfredo (vrijwilliger)
5.3 VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers van de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek was in 2020 als volgt:
Aantal vrijwilligers op 1 januari 2020
Aantal nieuwe vrijwilligers in 2020
Aantal vrijwilligers die zijn gestopt in 2020
Aantal vrijwilligers op 31 december 2020

73
37
31
79

Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er meer jongeren bereid waren om zich in te zetten als
vrijwilliger en dat waarderen wij zeer.
Ook hebben wij in het afgelopen jaar afscheid genomen van een coördinator. Dit houdt in dat
Vriendschappelijk Huisbezoek nu nog 3 coördinatoren heeft, die gemiddeld 8 uur per week per
persoon als vrijwillige coördinator werkzaam zijn
Verder hebben wij het afgelopen jaar zeven certificaten uitgereikt aan onze vrijwilligers, die langer dan
5 jaar bij onze activiteit actief zijn. Daarvan zijn er 4 personen 10 jaar of langer actief. Wij zijn enorm
blij met ons team vrijwilligers, omdat zij trouw zijn aan de organisatie en betrokken zijn bij hun
deelnemers en de activiteit. Wij beseffen steeds meer hoe dankbaar en noodzakelijk ons werk is.
Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus hebben wij dit jaar geen themabijeenkomsten kunnen organiseren.
5.4 KOPPELINGEN
Een koppeling houdt in dat de coördinator een maatje zoekt voor de aanvrager, door een vrijwilliger in
contact te brengen met de ouder / aanvrager. Als de match tot stand is gekomen wordt dit bewaakt
door de coördinator. Dit vraagt veelal maatwerk om de match te kunnen laten slagen.
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Aantal gemaakte koppelingen per 1 januari 2020
Nieuw gemaakte koppelingen in 2020
Aantal koppelingen die zijn afgesloten in 2020
Aantal gemaakte koppelingen per 31 december 2020

56
39
40
57

5.5 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
In het afgelopen jaar hebben wij als vrijwilligers moeten roeien met de riemen die de
coronamaatregelen met zich meebrachten. Dit houdt in veel telefonisch contact met onze deelnemers,
vrijwilligers, partners en verwijzers. Ook moesten wij met onze deelnemers en vrijwilligers op gepaste
afstand contact houden, wat soms heel erg moeilijk is.
Het afgelopen jaar gaf ook mogelijkheden om te bekijken hoe wij onszelf meer op de kaart kunnen
zetten. Daarvoor hebben wij het afgelopen jaar hard gewerkt om ervaringen op papier te zetten van
enkele deelnemers en vrijwilligers. Hoe ervaren zij het contact met de activiteit Vriendschappelijk
Huisbezoek? Voegen de contacten iets toe aan hun leven? Hun ervaringen met onze activiteit en de
contacten met hun deelnemer of vrijwilliger hebben wij weergegeven in een boekje, waar ook wij ons
onderscheiden door "de juiste match" te maken. Een exemplaar van het boekje mochten wij uitreiken
aan de wethouder Ingeborg ter Laak van Zorg, Welzijn en Sport & Verenigingen.

Coördinator Ivy George van Vriendschappelijk Huisbezoek (links op de foto) reikt het jubileumboekje
met de titel ‘De juiste match’ uit aan wethouder Ingeborg ter Laak (rechts op de foto) in het Forum
Zoetermeer.
Onze netwerkpartners, waar wij in het afgelopen jaar, in meer of mindere mate, contact mee hebben
gehad:
▪ ZoSamen
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Stichting Mooi
Palet Welzijn
Stichting Piëzo
Community tegen Eenzaamheid Zoetermeer
Andere Humanitas afdelingen in de regio
Unie Van Vrijwilligers Zoetermeer (UVV)
Buurtzorg
Vierstroom
Buddy Netwerk
GGZ
Parnassia
WMO
Visio
Plicare
Stichting MEE
Zonnebloem
Huisartsenpraktijken

In 2020 hebben een aantal studenten, te weten 2 mannen en 3 vrouwen, vanuit de mbo-opleiding in
de studierichting Maatschappelijk Werk of Maatschappelijke Dienstverlening stage bij
Vriendschappelijk Huisbezoek gelopen. Daarnaast heeft 1 HBO-student bij Vriendschappelijk
Huisbezoek stagegelopen.
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