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INLEIDING
Zoetermeer, april 2019
Niemand heeft ooit het verschil gemaakt door te zijn zoals iemand anders…
2018 kenmerkte zich als een jaar van doorpakken. Doorpakken op 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. Dat de buitenwereld dit opmerkt
bleek op 29 maart jl. Het samenwerkingsproject van Jong Perspectief en Humanitas kreeg bezoek van
Koning Willem-Alexander en de directeur van het Oranjefonds. De koning toonde zich verrast over de
ondersteuning die door vrijwilligers wordt geboden en sprak zijn waardering uit.
Zelf het verschil maken
Dat onze vrijwilligers het verschil kunnen maken voor vele Zoetermeerders wordt bij lezing van het
jaarverslag al snel duidelijk. De wervingscampagnes gaven we afgelopen jaar een nieuw jasje met als
motto: “Jij maakt het verschil voor een ander”.
Daarnaast besloten 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.
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. Het project Samen Sterk is daar een
mooi voorbeeld van.
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. Van delen wordt niemand arm, zo leerde ik
al jong, en vanuit die gedachte maken we gezamenlijk de opmaat naar de toekomst.
Toekomst vergt het verschil
Naar hoe de toekomst er in ons werk precies uit gaat zien, kunnen we alleen maar gissen. Het is wel
duidelijk dat lokale vraagstukken op het gebied van armoede en eenzaamheid groot en complex zijn,
vrijwilligers zich liever verbinden aan tijdelijke opdrachten dan aan organisaties en de technologische
ontwikkelingen sneller gaan dan ooit. Om daarop te anticiperen zullen we, naast blijven doen waar we
goed in zijn, ons lerend vermogen komende tijd verder versterken.
Met het oog op meerwaarde, blijven we vernieuwen in onze werkwijze en werkprocessen. Dit doen we
stapsgewijs, vanuit de kracht van het coördinatorencollectief.
Komend jaar maken we ons opnieuw sterk voor het terugdringen van vraagstukken op het gebied van
armoede, eenzaamheid en opvoeden/opgroeien. Door het accent op preventie en vroegsignalering
hopen we daar ons steentje aan bij te dragen. Onze denkkracht en ervaringen brengen we graag in
binnen de landelijke beweging “Wenkend Perspectief Humanitas”.
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 2018 tot een waardevol jaar, waarvan de
resultaten in dit jaarverslag terug te vinden zijn. Veel leesplezier!
Marleen Teunissen
voorzitter
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1. AFDELING ZOETERMEER
1.1 WAT IS HUMANITAS ZOETERMEER?
Humanitas Zoetermeer biedt met bijna 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 meer dan
70 jaar belangrijke uitgangspunten.
1.2 BESTUUR
Het bestuur van de afdeling Zoetermeer is het jaar 2018 ingegaan in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris / coördinator PR
▪ Leo van Raad – portefeuillehouder financiën
▪ Marjan Sieben – algemeen bestuurslid
▪ Paul Janssen – bestuurslid externe relaties
Begin 2018 is het bestuur versterkt met Rembrandt Zegers en eind 2018 is het bestuur versterkt met
Pien van den Eijnden. Het bestuur heeft het jaar 2018 afgesloten in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris
▪ Leo van Raad – portefeuillehouder financiën
▪ Marjan Sieben – bestuurslid communicatie / PR / externe relaties
▪ Paul Janssen – algemeen bestuurslid
▪ Rembrandt Zegers – algemeen bestuurslid
▪ Pien van den Eijnden – algemeen bestuurslid
1.3 DEELNEMERS
Humanitas Zoetermeer ondersteunde in het jaar 2018 het onderstaande aantal deelnemers:
Aantal deelnemers afdeling Zoetermeer

die zijn uitgestroomd in 2018

op 31-12-2018

196

185

die zijn uitgestroomd in 2018
33
5
95
21
42*
196

op 31-12-2018
30
6
58
6
85
185

Hieronder volgt een onderverdeling per activiteit:
Aantal deelnemers per activiteit
Home-Start en Home-Start+
Steunouder
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).

Een verdere toelichting op het aantal deelnemers per activiteit is te vinden in de andere hoofdstukken
in dit jaarverslag over de specifieke activiteiten.
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1.4 VRIJWILLIGERS
Humanitas Zoetermeer kon in het jaar 2018 rekenen op de inzet van het volgende aantal vrijwilligers.
Aantal vrijwilligers afdeling Zoetermeer in 2018
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01-01-2018

31-12-2018

171

197
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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 2018
Home-Start en Home-Start+
Steunouder
Thuisadministratie
Steun bij Verlies
Vriendschappelijk Huisbezoek
PR-werkgroep
Bestuursleden afdeling Zoetermeer
TOTAAL

01-01-2018
35
5
57
6
61
2
5
171

31-12-2018
37
6
60
10
75
2
7
197

Een verdere toelichting op het aantal vrijwilligers per activiteit is te vinden in de andere hoofdstukken
in dit jaarverslag over de specifieke activiteiten.
1.5 LEDEN
Humanitas is een vereniging met leden. Het gaat hierbij om betalende leden en leden-vrijwilligers.
Leden-vrijwilligers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijstelling van contributiebetaling.
Op 1 januari 2018 had Humanitas Zoetermeer 101 leden. Het aantal leden van de afdeling
Zoetermeer is in 2018 gelijk gebleven en op 31 december 2018 uitgekomen op 101.
1.6 PR-WERKGROEP
De PR-werkgroep heeft zich in 2018 gericht op de reguliere PR-taken om de activiteiten onder de
aandacht te brengen en nieuwe vrijwilligers te werven. Hiervoor is gebruikgemaakt van de bekende
kanalen, zoals de nieuwsbrief voor vrijwilligers, coördinatoren, leden en externe relaties. Regelmatig
zijn artikelen aangeleverd aan de redacties van de lokale weekbladen Postiljon Zoeterneer,
Streekblad Zoetermeer, het AD Zoetermeer en lokale online nieuwssites zoals het Zoetermeers
Dagblad. Dit heeft geresulteerd in meer dan 33 daadwerkelijk geplaatste artikelen in deze kranten.
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Website
De PR-werkgroep heeft ook de website van de afdeling Zoetermeer (www.humanitaszoetermeer.nl)
beheerd, actueel gehouden en gevuld met nieuws. Om deze meer te laten aansluiten op de huidige
behoeften, hebben we informatie ingewonnen binnen ons netwerk. In 2019 wordt de website binnen
de mogelijkheden van het landelijke format verder doorontwikkeld en vernieuwd.

Themabijeenkomst over communicatieplan
Dinsdagavond 28 augustus 2018 heeft de afdeling Zoetermeer een themabijeenkomst gehouden met
het bestuur en de coördinatoren om over het communicatieplan van de afdeling Zoetermeer te
praten. Tijdens deze bijeenkomst gaf marketing- en communicatiespecialist Frank van Wijngaarden
een inspirerende presentatie over de #JijBent campagne van zijn werkgever Jeugdformaat.

Sociale media
Ook sociale media werden ingezet. Zo zijn er in 2018 zo’n 122 berichten op het Twitter-account van
de afdeling Zoetermeer (www.twitter.com/humanitaszmeer) geplaatst of geretweet. Het account had
op 1 januari 523 volgers en is het jaar 2018 geëindigd met 537 volgers. Het Twitter-account van
Home-Start Zoetermeer (www.twitter.com/homestartzoeter) heeft zo’n 375 volgers. Home-Start
Zoetermeer heeft sinds eind 2017 ook een eigen pagina op Instagram met inmiddels meer dan 100
volgers.
Op de Facebook-pagina van Humanitas Zoetermeer (www.facebook.com/humanitaszoetermeer) zijn
in 2018 zo’n 71 berichten geplaatst. De pagina had aan het begin van 2018 ongeveer 185 likes en
heeft het jaar 2018 afgesloten met 204 likes. De bedrijfspagina van Humanitas Zoetermeer op
LinkedIn had eind 2018 46 volgers.
Humanitas Zoetermeer op social media

In 2018

01-01-2018

31-12-2018

71 posts

185 likes

204 likes

122 (re)tweets

523 volgers

537 volgers

35 posts

21 volgers

46 volgers
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Actieplan werven vrijwilligers
Met als slogan ‘Jij maakt het verschil voor een ander!’ zijn in het najaar van 2018 tijdens een
campagne vrijwilligers geworven voor alle activiteiten. De aftrap was onder meer een halve pagina in
de Zorgkrant en een column van de voorzitter in het Zoetermeers Dagblad. Het slotstuk van de
campagne was een inloop op een zaterdag in december in de Dorpsstraat. Voorafgaand daaraan zijn
kleine advertenties ingekocht op de voorpagina in de Postiljon en het Streekblad, en een paginagrote
advertentie in de Vacaturekrant van de streekbladen. Het actieplan bevat een eigenstandig plan voor
de werving via de sociale media. Uiteindelijk is ervoor gekozen de uitvoering van het actieplan op te
schuiven naar begin 2019.
Alle PR-inspanningen hebben geleid tot een aantal nieuwe vrijwilligers, coördinatoren en
bestuursleden voor de invulling van openstaande vacatures en versterking van de teams.
App voor impuls interne communicatie
Eind 2018 heeft de afdeling Zoetermeer de kans gekregen om tegen geringe kosten een app te laten
maken voor de interne communicatie met vrijwilligers, met het accent op het delen van informatie en
kennis, en het organiseren van bijeenkomsten of vergaderingen. Er is besloten dat de activiteit
Thuisadministratie, het bestuur en de coördinatoren gaan ‘proefdraaien’ met de app. De ontwikkeling
vindt plaats onder de vlag van de landelijke Humanitas 2025-app.
1.7 CONTACTGEGEVENS
Humanitas, afdeling Zoetermeer
Croesinckplein 26b
2722 EA Zoetermeer
Website: www.humanitaszoetermeer.nl of www.humanitas.nl/afdeling/zoetermeer/
E-mail algemeen: zoetermeer@humanitas.nl
E-mail bestuur: secretaris@humanitaszoetermeer.nl
Twitter: www.twitter.com/humanitaszmeer en www.twitter.com/homestartzoeter
Facebook: www.facebook.com/humanitaszoetermeer
Instagram: www.instagram.com/homestart.zoetermeer/
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/humanitas-zoetermeer
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2. ACTIVITEITEN HOME-START EN HOME-START+

2.1 WAT ZIJN DE ACTIVITEITEN HOME-START EN HOME-START+?
Home-Start(+) biedt ondersteuning aan gezinnen met minimaal één kind in de leeftijd van 0 tot 14 jaar.
Bij Home-Start gaat het om kinderen tot 7 jaar, bij Home-Start+ om kinderen van 7 tot 14 jaar. In de
gezinnen met kinderen onder de 7 jaar staat de vrijwilliger vooral naast de ouder om te ondersteunen
bij vragen rond de opvoeding of gezinssituatie. Bij gezinnen met oudere kinderen kan een vrijwilliger
ook, naast de ouder, een kind ondersteunen. Humanitas Zoetermeer biedt Home-Start(+) niet alleen
aan in de gemeente Zoetermeer, maar ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Met ingang van 1 januari 2019 worden Home-Start en Home-Start+ onder één naam gevoerd,
namelijk Home-Start. Vanaf die datum is er ook een wijziging voor wat betreft de leeftijd van de
kinderen binnen het gezin. Deze wordt aangepast tot 18 jaar.
2.2 DEELNEMERS HOME-START EN HOME-START+
Het is in 2018 gelukt om het met de gemeente Zoetermeer afgesproken aantal van 60-75
ondersteuningen te behalen. Wat opvalt is dat het aantal aanmeldingen voor Home-Start(+) ten
opzichte van voorgaande jaren (sterk) terugloopt. In gesprek met een aantal netwerkpartners is samen
gekeken of hier een verklaring voor is. Mogelijke redenen zijn dat ouders hun voorkeur geven aan
professionele zorg, of dat ze wel het nummer van Humanitas krijgen, maar uiteindelijk zelf niet bellen.
De duur van de ondersteuning is gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden.
2.3 VRIJWILLIGERS
In 2018 zijn in totaal 13 vrijwilligers gestopt en 14 nieuwe vrijwilligers getraind. Voor het schooljaar
2017/2018 waren 4 stagiaires inzetbaar en voor het schooljaar 2018/2019 gaat het om 2 stagiaires. In
2018 is een aantal vrijwilligers vanwege privéomstandigheden een langere tijd niet inzetbaar geweest.
Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden nu de economie blijft aantrekken en er steeds meer
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professionele organisaties ook vrijwilligers inzetten. In dat kader wordt samengewerkt met andere
organisaties, zoals Jong Perspectief en Jeugdformaat. Op 31 december 2018 waren 37 vrijwilligers
actief voor Home-Start(+).

Marleen Teunissen (voorzitter) en Inti Schutte (coördinator) zijn namens Humanitas Zoetermeer in
overleg met een bestuurlijke vertegenwoordiging van Jong Perspectief over het gezamenlijke project
‘Samen Sterk’ voor gezinsondersteuning door vrijwilligers.
2.4 TRENDS
▪ 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;
▪ 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 verwacht werd. Indien nodig worden deze beëindigd;
▪ Gezinnen zijn tevreden met Home-Start(+);
▪ De coördinatoren kijken positief aan tegen de samenwerking met diverse netwerkpartners. Met
sommige netwerkpartners kost het meer moeite om elkaar te vinden.
2.5 RESULTATEN
Landelijk is Humanitas sinds 2017 gestart met een onderzoek tot effectmeting. Er wordt na afronding
van de ondersteuning een digitaal formulier gezonden (indien er een mailadres bekend is). Deze
vragenlijsten zijn anoniem. De coördinator vraagt expliciet om dit formulier in te vullen en geeft daarbij
de uitleg wat voor Home-Start de toegevoegde waarde van dit onderzoek is. In 2017 bleek het
respons marginaal te zijn, datzelfde geldt voor 2018.
De coördinatoren hebben verschillende momenten tijdens en na de ondersteuning waarin zij in
gesprek gaan met de ouder(s) en eventueel de kinderen om te vragen hoe de ondersteuning ervaren
wordt, hoe er met de ondersteuningsvragen omgegaan wordt en in hoeverre de ondersteuningsvragen
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al beantwoord zijn. Dit wordt gedaan door tussenevaluaties, een eindevaluatie en nazorg na de
ondersteuning, door te vragen hoe het gaat met het gezin en of er nog 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.
In het gesprek kunnen ouders zelf aangeven in welke mate deze doelen behaald zijn (helemaal niet
behaald, gedeeltelijk behaald of volledig behaald). Ouders stellen zelf de doelen vast en de
vrijwilligers werken vraaggericht. Bepaalde doelstellingen worden niet behaald, omdat:
▪ De situatie soms veranderd is en de vrijwilliger is ingesprongen op de veranderde situatie;
▪ De kinderen binnen het gezin wat ouder zijn geworden en op sommige punten zelfstandiger zijn
geworden;
▪ De ondersteuning vanuit de professionele hulp ouders heeft geholpen om beter met een situatie
om te gaan.
Sommige doelen worden deels behaald omdat een vraag langere aandacht nodig heeft. Daarbij geeft
een ouder wel aan tevreden te zijn met de geboden ondersteuning. Ouders hebben niet aangegeven
dat één van hun vragen helemaal niet behaald is. Bij de eindevaluaties geven gezinnen Home-Start(+)
een 8,8.
Home-Start staat in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) te boek als effectieve
interventie. Inmiddels is bekend geworden dat Home-Start in 2019 opnieuw daarin is opgenomen als
een bewezen effectieve interventie.
2.6 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Home-Start(+) werkt nauw samen met lokale partners om hulpvragen van gezinnen van een passend
aanbod te voorzien. Home-Start(+) participeert in verschillende netwerken en presenteert het
programma aan lokale partners ter bevordering van de samenwerking.
Hieronder een weergave van de activiteiten die in 2018 zijn verricht om de zichtbaarheid te vergroten
voor zowel partners als toekomstige vrijwilligers, dan wel vraaggezinnen.
High tea
Ter gelegenheid van 25 jaar Home-Start Nederland is voor verwijzers een kennismaking met de
vrijwilligers van Home-Start georganiseerd. Onder het genot van een high tea hebben vrijwilligers
verteld over de vier uitgangspunten van Home-Start.
Stichting Jeugdformaat afdeling Pleegzorg
In 2018 heeft Humanitas Zoetermeer een intentieverklaring getekend met de afdeling Pleegzorg van
Stichting Jeugdformaat, Jong Perspectief en Vitalis Den Haag. Het is een pilot. Enerzijds
ondersteunen we pleeggezinnen met het aanbod van één van de partijen. Anderzijds verwijst
Jeugdformaat mensen door die niet in aanmerking komen voor het pleegouderschap, maar wel een
maatschappelijke bijdrage willen leveren (potentiële vrijwilligers). Aan het eind van het jaar heeft
Jeugdformaat na een gesprek met Vitalis geconcludeerd dat zij voorlopig alleen potentiële vrijwilligers
willen doorzetten. Jeugdformaat heeft eind augustus een thema-avond voor het bestuur en de
coördinatoren van Humanitas Zoetermeer verzorgd met als thema de campagne Jij bent.org.
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Taalakkoord
In 2018 hebben de coördinatoren Opvoedondersteuning een train-de-trainer-cursus gekregen van
Stichting Lezen en Schrijven. Ook heeft Stichting Lezen en Schrijven een themabijeenkomst
Laaggeletterdheid verzorgd voor de vrijwilligers.
Het materiaal dat ontwikkeld is ten behoeve van taal in huis wordt ter beschikking gesteld aan
vrijwilligers, als daar behoefte aan is.
Aan het eind van het jaar is het materiaal samen met Stichting Lezen en Schrijven geëvalueerd. De
conclusie was dat de vrijwilligers van Home-Start(+) wel in aanraking komen met taalarme gezinnen,
maar dat het materiaal alleen gebruikt wordt om de vrijwilliger op ideeën te brengen om ‘taal in huis te
brengen’. De afspraak is om het op deze manier te blijven gebruiken en dat de coördinatoren het in
2019 actief onder de aandacht blijven houden tijdens de reflectiebijeenkomsten.
Actie: Geef een prentenboek cadeau
Om het lezen en (voor)lezen te stimuleren hebben we gezinnen een prentenboek cadeau gedaan.
Buurtwerk
In 2018 heeft Buurtwerk een themabijeenkomst verzorgd voor de vrijwilligers. Deze bijeenkomst is een
eerste aanzet geweest om te kijken wat beide organisaties voor elkaar kunnen betekenen.
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Stichting MOOI
Een samenwerking met Stichting MOOI heeft vier stagiaires opgeleverd die bij Home-Start(+) als
vrijwilliger in een gezin aan de slag konden. De studenten van Stichting MOOI hebben zo een
leerzame en afwisselende stageplek.
Speeltuinmiddag voor gezinnen
In 2018 is opnieuw een speeltuinmiddag georganiseerd bij Speeltuin Westerpret. Het Meerpunt is
uitgenodigd om kennis te maken met de gezinnen. Het doel daarvan was om de drempel naar het
Meerpunt te verlagen.

Overig
De coördinatoren van Home-Start(+) hebben in 2018:
▪ Geparticipeerd in de organisatie van het vrijwilligersfeest Zoetermeer;
▪ Een workshop gegeven op het vrijwilligersfestival;
▪ Deelgenomen aan het ontbijt van Humanitas Zoetermeer met raadsleden, met een vrijwilligster en
een ouder die ondersteuning ontvangt;
▪ Preventieve opvoedagenda gemaakt;
▪ Samenwerking met Jong Perspectief opgestart in het programma van het Oranje Fonds.
2.7 OVERIG
Tot slot enkele quotes van deelnemers en vrijwilligers aan de activiteiten Home-Start en Home-Start+:
Deelnemers / gezinnen:
▪ “Wanneer de vrijwilliger er was, voelde ik rust bij mijzelf.”
▪ “De steun en hulp bij het schoolwerk was heel fijn en heeft goed geholpen!”
▪ “Ik weet niet hoe ik het anders had gedaan, ik had het niet volgehouden.”
Vrijwilligers:
▪ “Als het kindje lacht, dan breekt de zon door!”
▪ “Alleen aanwezig zijn is soms al belangrijk.”
▪ “Het is nog leuker dan ik dacht!”
▪ “Ik vind het een zinnige besteding van mijn vrije tijd. Het is mooi dat anderen daar iets aan
hebben.”
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3. ACTIVITEIT STEUNOUDER

Een steunouder geeft steun aan de
ouder en plezier aan het kind!
3.1 WAT IS DE ACTIVITEIT STEUNOUDER?
Deze activiteit wordt sinds 1 januari 2017 in Zoetermeer aangeboden door Humanitas. Steunouder is
er voor gezinnen waarvan de ouder of ouders overbelast zijn met één of meer kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 14 jaar. Steunouders vangen kinderen op als de ouders het door omstandigheden tijdelijk
niet meer aankunnen. Zo geven we ze de mogelijkheid om ‘even op adem te komen’. De
ondersteuning is vraaggericht en wordt afhankelijk van de behoefte van de ouder(s) ingezet. Met
ingang van 1 januari 2019 gaat Steunouder verder onder de naam Kind aan Huis.
3.2 DEELNEMERS STEUNOUDER
In 2018 zijn 11 gezinnen bereikt met Steunouder. Er zijn 5 ondersteuningsvragen afgesloten. Van de
afgesloten ondersteuningsvragen is er één doorverwezen. Die doorverwijzing is naar Home-Start
geweest, omdat deze ondersteuning in overleg met ouders en verwijzer het meest passend leek te
zijn. Het gezin dat elders hulp gezocht heeft, is teruggevallen op aanbieders van zorg die al bekend
waren met hen. De deelnemer heeft aangegeven tevreden te zijn over de aanpak en wil zo nodig bij
afbouw van de professionele zorg een nieuwe aanvraag doen. Eén deelnemer bleek niet meer
bereikbaar, waardoor we deze hulpvraag hebben afgesloten.
Ouders geven aan dat ze zich gesteund voelen door de inzet van de vrijwilliger. Ze gebruiken de tijd
om afspraken te plannen die nodig zijn om te werken aan het vergroten van hun eigen kracht.
Daarnaast krijgen ze tijd om even op adem te komen.
Quote kind: “Eerder was mama alleen maar chagrijnig. Nu is ze weer gezellig en kunnen we samen
lachen.”
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Quote moeder: “Na een tijdje merkte ik dat ik weer mijn kinderen om mij heen kon hebben.”
Voor de deelnemende gezinnen is er in de zomer samen met Home-Start(+)-gezinnen een middag
georganiseerd bij de speeltuin in het Westerpark in Zoetermeer.
3.3 VRIJWILLIGERS
Dit jaar zijn op verschillende manieren vrijwilligers geworven. Dit heeft helaas niet geleid tot een grote
groep nieuwe vrijwilligers. Er zijn 4 nieuwe vrijwilligers getraind. Deze zijn echter niet allemaal direct
inzetbaar als vrijwilliger voor Steunouder. De nieuwe vrijwilligers hebben de keus voor welke activiteit
ze in eerste instantie inzetbaar zijn. In 2018 waren er 6 vrijwilligers beschikbaar voor de activiteit
Steunouder. De vacature staat standaard vermeld op de website van ZoSamen. Verder wordt
geworven via de lokale kranten en ook op social media besteden we aandacht aan de werving.
3.4 RESULTATEN
De afspraken met de gemeente Zoetermeer om 5 tot 10 gezinnen te ondersteunen, is behaald. Het
eerste halfjaar was het nog onzeker of deze doelstelling behaald zou worden. In het tweede halfjaar is
alsnog een inhaalslag gemaakt. Aan het eind van het jaar is het doel behaald.
Steunouder in Zoetermeer is vaker benaderd door verschillende netwerkpartners om casuïstiek te
bespreken. Enkele gesprekken zijn omgezet in een concrete aanvraag bij Steunouder. In tegenstelling
tot het eerste jaar, heeft ook Jeugd en Gezinshulp de coördinator van Steunouder vaker benaderd.
3.5 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
▪ Jeugdformaat: In 2018 is er een intentieverklaring getekend met de afdeling Pleegzorg van
Stichting Jeugdformaat, Jong Perspectief en Vitalis Den Haag. De ondertekening van deze
intentieverklaring had als doel om elkaar te versterken. We hebben gekeken of Humanitas meer
gezinnen vanuit Pleegzorg kan ondersteunen, en of we potentiële vrijwilligers doorverwezen
kunnen krijgen. In het najaar werd duidelijk dat de focus van deze intentieverklaring meer zou
liggen op het doorverwijzen van potentiële vrijwilligers. In de praktijk kan het voorkomen dat een
pleegouder alsnog een beroep wil doen op Humanitas. Dit is in het verleden al voorgekomen bij
Home-Start. Humanitas kan dit ook vanuit dit aanbod aanbieden.
▪

Jong Perspectief en het Oranje Fonds: Naast dat Humanitas samen met Jong Perspectief de
intentieverklaring met Jeugdformaat heeft ondertekend, zijn de twee organisaties in 2018 ook op
een ander gebied intensiever met elkaar gaan samenwerken. Jong Perspectief heeft als
hoofdaanvrager een projectplan ingediend bij het Oranje Fonds voor het programma “Vrijwillige
zorg in complexe gezinssituaties”. In voorbereiding op deze aanvraag heeft Jong Perspectief het
bestuur van Humanitas Zoetermeer benaderd om samen met gezinsondersteuning (Home-Start
en Steunouder) deze aanvraag te doen. Hierop was het bestuur positief. De aanvraag is in de
zomer van 2018 door het Oranje Fonds geaccordeerd en per 1 september 2018 werken de
organisaties samen. Het betreft een traject van 3 jaar, waarbij elk jaar opnieuw geëvalueerd wordt
of er voldoende basis is om door te gaan. We onderzoeken of we ondersteuning kunnen bieden
door middel van vrijwillige inzet bij gezinnen in complexe gezinssituaties. Dit sluit aan bij de
signalen van Humanitas over de toename van aanvragen waarbij al verschillende professionele
hulpverleners aanwezig waren. Met het aanbod van Steunouder leken deze vragen nog meer voor
de hand te liggen. Bij Home-Start komen ze ook voor. Daarom wilden we door middel van
onderzoek kunnen onderbouwen waarom de betrokken organisaties ook deze doelgroep iets aan
willen bieden. Op deze manier valt niemand tussen wal en schip.
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4. ACTIVITEIT HULP BIJ THUISADMINISTRATIE

4.1 WAT IS DE ACTIVITEIT THUISADMINISTRATIE?
Bij de activiteit Thuisadministratie schept een vrijwilliger 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 of haar financiën op een rijtje te
zetten en administratieve vaardigheden te verbeteren. Bijvoorbeeld door samen de post van de
deelnemer te openen en te archiveren, de administratie te ordenen en tijdig de betalingen te doen.
Samen kunnen zij een bestedingsplan opstellen en afspraken maken om financiële problemen in de
toekomst te voorkomen. Mocht het nodig zijn, kan de vrijwilliger de deelnemer doorverwijzen naar
andere hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente
Zoetermeer.
4.2 DEELNEMERS
De activiteit Thuisadministratie is het jaar 2018 gestart met 52 deelnemers in portefeuille. In 2018 zijn
er 101 hulpvragen bijgekomen en 95 dossiers afgesloten. Het jaar 2018 is afgesloten met 58
deelnemers in portefeuille. In 2018 werd door de vrijwilligers aan 153 deelnemers begeleiding
aangeboden. De soorten hulpvragen van deelnemers zijn erg divers. Hieronder volgt een klein
overzicht:
▪ Een deelnemer inzicht geven en structuur aanbrengen in zijn of haar (chaotische financiële)
administratie;
▪ Overzicht maken van inkomsten en uitgaven (maandbudget);
▪ Overzicht maken van schulden;
▪ Assisteren bij het maken van bezwaarschriften en/of afbetalingsafspraken met schuldeisers;
▪ Een deelnemer begeleiden naar de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer en
het bewaken van de stabiliteitsfase.
Een voorbeeld van een casus:
Een echtpaar, begin 60, klopte bij de activiteit Thuisadministratie aan voor hulp. Een van de partners
had door een voortschrijdende ziekte zijn hoog aangeschreven, goed betaalde baan verloren.
Hierdoor had het echtpaar een flinke inkomensval gemaakt. Als noodoplossing hadden zij in de vorm
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van leningen lease-koopovereenkomsten gesloten. Langzaamaan waren zij echter het overzicht en de
grip op de financiële administratie kwijtgeraakt.
De vrijwilliger van Thuisadministratie heeft met veel geduld en doorzettingsvermogen het echtpaar
gecoacht in het opruimen van de administratie en het in kaart brengen van de inkomsten, uitgaven en
uitstaande schulden. Er is een budget gemaakt en het echtpaar heeft alle uitstaande posten bij hun
bank kunnen onderbrengen in een lening met lage kosten. Hierdoor zijn de maandelijkse rentelasten
zeer sterk gedaald. Door het verkregen inzicht in inkomsten en vooral uitgaven gaat het echtpaar nu
veel bewuster om met de mogelijkheden, maar vooral ook onmogelijkheden binnen hun budget.
Bij het afscheid van de vrijwilliger was duidelijk dat er een last van de schouders van het echtpaar was
gevallen. De zorgen waren sterk verminderd en er was weer ruimte om aandacht te geven aan het
optimaliseren van de leefomgeving van de zieke partner.

4.3 VRIJWILLIGERS
De activiteit Thuisadministratie is het jaar 2018 gestart met 57 vrijwilligers. In het lopende jaar 2018
mocht de activiteit 12 nieuwe vrijwilligers begroeten en 9 vrijwilligers zijn om hen moverende reden
gestopt met het vrijwilligerswerk. Eén van onze vrijwilligers is na een ziekteperiode overleden. Het jaar
2018 is afgesloten met 60 vrijwilligers.
Onze vrijwilligers krijgen een goede opleiding; middels e-learning en plenaire sessies wordt de
basistraining gegeven. De basistraining is in 2018 in het voor- en najaar georganiseerd. Tevens is ook
in deze periode de budgettraining van het Nibud en de coachingstraining gegeven.
Daarnaast organiseerden we de training “Hoe herken ik laaggeletterdheid” voor alle vrijwilligers van
Thuisadministratie in Zoetermeer. Hieraan hebben tevens de consulenten van de afdeling
Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer en de collega-vrijwilligers van SchuldHulpMaatje
deelgenomen.
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Hierbij enkele quotes van vrijwilligers:
▪ “Het geeft mij veel voldoening en plezier om de opluchting te zien als er bij de deelnemer weer
overzicht en grip is op de administratie;”
▪ “Voor mij is het vrijwilligerswerk bij Humanitas een fijne manier om mensen te helpen.”
In november 2018 zijn de vrijwilligers van Thuisadministratie gastvrij ontvangen bij Kledingbank
MEVE! In Zoetermeer. Naast een boeiend verhaal over het ontstaan van de kledingbank en een
rondleiding, is de avond afgesloten met een hapje en een drankje.
Net zoals in andere jaren zijn ook in 2018 intervisiebijeenkomsten georganiseerd. Op die goed
bezochte avonden werd door vrijwilligers onderling veel informatie uitgewisseld en ervaringen
gedeeld.

4.4 COÖRDINATOREN
Na ongeveer 10 jaar als coördinator werkzaam te zijn geweest heeft coördinator John van Alphen het
besluit genomen om te stoppen met het vrijwilligerswerk. De coördinatoren van de activiteit
Thuisadministratie zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage. Onder het genot van een hapje
en een drankje hebben de coördinatoren en de vrijwilligers afscheid van hem genomen.
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Coördinator John van Alphen (midden) wordt toegesproken tijdens zijn afscheidsreceptie.
Het blijkt lastig te zijn deze vacature in te vullen, ondanks verschillende advertenties en
promotieartikelen in o.a. het magazine Mijn Zaak Zoetermeer.
Alle coördinatoren hebben een opfriscursus “Motiverende gespreksvoering” van Nadja Jungmann
gevolgd. Zij is lector Armoede en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast hebben zij ook de
workshop “Herken laaggeletterdheid” en de workshop “Mensen met autisme” bij ZoSamen gevolgd.
Eén van de Thuisadministratie-coördinatoren heeft de training “Grip op Geld” gegeven aan de
Ouderkamer van de basisschool De Trinoom en een aantal MBO-SPD-stagiaires bij Stichting MOOI
Zoetermeer.
4.5 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);
▪ Daarnaast is er in 2018 vanuit de activiteit Thuisadministratie overleg geweest met het Sociaal
Leenfonds, Wijkzorgnetwerk, het Jongeren Informatiepunt (JIP), SchuldHulpMaatje, de afdeling
Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer en het werkoverleg van Buurtwerk Meerzicht;
▪ Coördinatoren en vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie hebben deelgenomen aan een
studiemiddag over geldzaken, georganiseerd door een team vanuit het BOAZ;
▪ In 2018 is er overleg geweest met de Adviesraad Sociaal Domein, zodat de adviesraad kennis
kan nemen van Thuisadministratie;
▪ Het voorbereiden van de jongerenmarkt “Life skills event”.
▪ Deelname aan twee events van het Wijkzorgnetwerk: (1) Kijk op GGZ in Zoetermeer en (2) Veilig
Thuis.
▪ Deelname aan de Conferentie “Samenspraak”, georganiseerd door de gemeente Zoetermeer ter
voorbereiding op de komende nota Armoede.
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4.6 MELDPUNT EMMA
▪ In 2018 is de nieuwe stuurgroep “Vroegsignalering” opgestart. Deelnemers hieraan zijn de
gemeente Zoetermeer en de crediteuren Dunea, Vestia, De Goede Woning, Vidomes, Emma /
Kwadraad, Eneco, Zorg en Zekerheid, Menzis en Humanitas Thuisadministratie als afvaardiging
van de projectgroep “Samen Doen”.
▪ De stuurgroep vergadert 1x per 4 – 6 weken ter voorbereiding op het tekenen van het convenant
en om af te spreken welke huishoudens aangemeld worden aan Vindplaats Schulden.
▪ In augustus 2018 is het convenant door alle partijen getekend. In september zijn de eerste
aanmeldingen door de crediteuren gedaan.
▪ De evaluatie van deze pilot zal in het eerste kwartaal 2019 plaatsvinden.
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5. ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES

5.1 WAT IS DE ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES?
De activiteit Steun bij verlies van Humanitas Zoetermeer biedt deelnemers de mogelijkheid om het
verdriet vanwege het verlies van een dierbare te uiten. Dit kan bij een vrijwilliger of in een
lotgenotengroep. Ook kan het dat een deelnemer eerst aan een vrijwilliger wordt gekoppeld in
afwachting van de start van een nieuwe lotgenotengroep. Een coördinator doet eerst een intake en
bepaalt of de problematiek van de deelnemer door een vrijwilliger kan worden begeleid, of de
deelnemer geschikt is voor een lotgenotengroep. Wellicht moet de deelnemer worden doorverwezen
naar professionele hulpverlening. Door vroegtijdige, preventieve hulp van Humanitas kan
eenzaamheid worden voorkomen.
Als ondersteuning worden lotgenotengroepen aangeboden. Er is geen leeftijdsgrens voor deelname.
In de gespreksgroep ontmoet de deelnemer mensen in een vergelijkbare situatie. Deelnemers vinden
begrip bij elkaar en geven elkaar steun. Onderwerpen van gesprek zijn de verwerking van het verlies
en hoe nu verder te gaan met het leven. Hierbij zit de kracht in het luisteren naar elkaar. Een
lotgenotengroep komt zeven keer samen onder begeleiding van twee ervaren vrijwilligers. Deelnemers
betalen hiervoor een bijdrage van 25 euro.
Als een deelnemer liever één-op-één over zijn of haar rouw wil praten, bezoekt een vrijwilliger de
deelnemer thuis. Een individueel traject bestaat uit 5-10 bezoeken. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Het streven is dat een deelnemer aan het einde van het traject zelfredzaam is en in staat
is om de draad van het leven weer op te pakken.
5.2 DEELNEMERS
De activiteit Steun bij verlies heeft in 2018 in totaal 24 deelnemers begeleid, tegenover 41 deelnemers
in 2017. In totaal is er in 2018 door 28 mensen ondersteuning aangevraagd. Vier mensen hebben er
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uiteindelijk voor gekozen elders hulp te zoeken. Vierentwintig deelnemers hebben individuele
ondersteuning en begeleiding gekregen, of krijgen deze nog van een vrijwilliger. Vanwege het vertrek
van de eerdere coördinatoren per 31-12-2017 zijn er in 2018 geen lotgenotengroepen georganiseerd.
Enkele van de 24 deelnemers hadden zich in eerste instantie aangemeld voor een lotgenotengroep.
Zij konden geholpen worden met één-op-één-contact. In een aantal gevallen zijn zij doorverwezen
naar een lotgenotengroep elders in de regio. Bij de evaluatie hebben alle 24 deelnemers een positieve
terugkoppeling gegeven.
5.3 VRIJWILLIGERS
In 2018 zijn in totaal 10 vrijwilligers actief geweest voor de activiteit Steun bij verlies. Acht vrijwilligers
zijn actief geweest met het bieden van individuele begeleiding. Twee vrijwilligers hebben de
mogelijkheden bekeken voor het opzetten van een nieuwe lotgenotengroep, die in het voorjaar van
2019 moet starten. Drie vrijwilligers hebben met succes de basistraining afgerond. Ieder kwartaal zijn
de vrijwilligers bij elkaar geweest om ervaringen te delen. Alle vrijwilligers zijn zeer betrokken en
gemotiveerd.
5.4 OVERIG
Ondanks verschillende publicaties op o.a. de website van Humanitas Zoetermeer en in de huis-aanhuis-vacaturekrant en het aanspreken van verschillende netwerken, is het nog niet gelukt een nieuwe
coördinator voor de activiteit Steun bij Verlies te vinden. In 2018 zijn de meeste taken waargenomen
door een vrijwilliger die fungeert als coördinator ad interim.
In 2018 is er een Ontmoetingspunt Verlies (voor verlies in de breedste zin) geopend in het Forum
Zoetermeer. De waarnemend coördinator is daar de meeste keren bij aanwezig geweest. Het
ontmoetingspunt is iedere twee weken en wordt goed en naar tevredenheid bezocht.

Steun voor nieuw Ontmoetingspunt Verlies in Forum
Bibliotheek Zoetermeer, Monuta en
lokale
organisaties,
waaronder
Humanitas Zoetermeer, hebben de
handen ineen geslagen om in het
Forum een Ontmoetingspunt Verlies
te ontwikkelen. Op vrijdag 17
augustus 2018 om 13:00 uur werd in
het Forum Café een cheque van
€1.000 overhandigd, waarmee Monuta
dit initiatief ondersteunt.
De Zoetermeerse Nancy, sinds drie
jaar weduwe, gaf bij de bibliotheek aan dat er in de stad behoefte is aan een laagdrempelige, prettige
plek om lotgenoten te ontmoeten. Weliswaar was zij lid van verschillende online lotgenotengroepen,
maar een fijne ontmoetingsplek ontbrak nog. Zou het mogelijk zijn dit in het Forum te organiseren?
Het Forum, de nieuwe hoofdvestiging van Bibliotheek Zoetermeer en ruim 45
samenwerkingspartners, is bij uitstek de plaats in de stad waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten
en in contact kunnen komen met ondersteunende organisaties. De bibliotheek ging dan ook graag in
op dit voorstel.
Op basis van een brainstormsessie met rouwconsulenten is besloten een Ontmoetingspunt Verlies te
ontwikkelen waar lotgenoten elkaar tweemaal per maand kunnen ontmoeten. Verlies kan betrekking
hebben op het overlijden van een naaste, maar ook op echtscheiding, verlies van gezondheid of
werkloosheid. Aanvullend zullen activiteiten plaatsvinden. De wensen en behoeften van de doelgroep
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zijn hierbij leidend, maar gedacht kan worden aan creatieve activiteiten, leeskringen over verlies,
samen eten, muziek maken, maar ook aan juridisch advies. De bibliotheek zorgt daarbij voor een
passende collectie boeken.
In het nieuwe Ontmoetingspunt Verlies zal de bibliotheek samenwerken met professionele
verliesconsulenten en ondersteunende vrijwilligers.
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6. ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK

Voor ouderen die gezelschap of
een luisterend oor zoeken
6.1 WAT IS DE ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK?
De activiteit Vriendschappelijk huisbezoek van Humanitas Zoetermeer is erop gericht om ouderen
te ondersteunen die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken. Dit door middel van de
inzet van een vrijwillig(st)er, die één keer per week of eens in de veertien dagen bij de oudere / senior
langs gaat. Soms is er behoefte aan een goed gesprek, een andere keer aan gezellig kletsen. Een
ander wil er graag op uit, samen de natuur intrekken. Als er gezamenlijke hobby’s zijn, dan
vergemakkelijkt dit het contact.
6.2 DEELNEMERS
Het aantal deelnemers is in 2018 toegenomen ten opzichte van 2017 van 72 naar 127. Dit is nog altijd
een relatief klein gedeelte van de ouderen die zich eenzaam voelen in Zoetermeer. Daarnaast krijgen
de coördinatoren nog altijd aanvragen voor een vrijwilliger van mensen die na een psychische
behandeling op zoek zijn naar een maatje. In deze gevallen wordt de aanvraag meestal doorverwezen
naar REAKT, omdat zij meer gespecialiseerde hulp kunnen bieden aan mensen met psychische
problemen of een verslavingsachtergrond. Ook merken de coördinatoren dat steeds meer jongere
deelnemers de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek weten te vinden. Hier hebben de coördinatoren
echter niet altijd een antwoord op en hen kunnen zij ook niet altijd doorverwijzen.
Uit gesprekken met diverse verwijzers blijkt dat de behoefte aan vrijwilligers heel erg groot is. Helaas
kunnen de coördinatoren niet alle deelnemers direct koppelen aan een vrijwilliger. Enerzijds omdat er
nog altijd sprake is van een tekort aan vrijwilligers. Anderzijds omdat een koppeling van een vrijwilliger
aan een deelnemer maatwerk is. Zorgvuldigheid is uitermate van belang! Het zijn meestal contacten
voor het verdere leven van de deelnemer.
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6.3 VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017 van 61 naar 75. De coördinatoren
merken dat de pool van vrijwilligers, waaruit nieuwe vrijwilligers worden geworven, steeds kleiner
wordt. Meer mensen moeten in hun eigen privésituatie bijspringen, zoals oppassen op (klein)kinderen,
optreden als mantelzorger voor een naaste, enz.
In 2018 hebben de coördinatoren met de vrijwilligers de volgende thema’s behandeld:
▪ Inzicht krijgen in wat (on)afhankelijkheid betekent en waar de grenzen liggen voor wat betreft de
inzet en taken van de vrijwilliger van Vriendschappelijk Huisbezoek. Ook hebben de coördinatoren
en de vrijwilligers met elkaar leren ontdekken op welke momenten je actie onderneemt naar
bijvoorbeeld je coördinator. Daarnaast is de vraag behandeld ‘Wat betekent
onafhankelijkheid/vrijheid voor jou?’ De antwoorden zijn divers: zelfstandig overal heen kunnen
gaan, eigen boodschappen kunnen doen (mobiel zijn), vrijheid van handelen, eigen prioriteiten
kunnen stellen.
▪ Omgaan met lastige vragen van de deelnemers. Als vrijwilliger kom je in aanraking met mensen
die in meer of mindere mate afhankelijk zijn. Men stelt jou als vrijwilliger soms voor lastige keuzes.
Hoe ga je daarmee om?
▪ Er is aandacht besteed aan de werking van de telefooncirkel in Zoetermeer en het nut hiervan.
Een deskundige op dit gebied heeft de coördinatoren en vrijwilligers hierover geïnformeerd.
▪ Verder is ook aandacht besteed aan en discussie gevoerd over hoe de coördinatoren en
vrijwilligers in de omgang met eenzame ouderen anders naar hen kunnen leren kijken. Het
omdenken, meer in mogelijkheden dan beperkingen leren denken.
▪ Twee ergotherapeuten hebben een presentatie gehouden over het werk van de ergotherapeut,
wanneer zij ingezet worden en wat er allemaal bij komt kijken.
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In het kader van het binden en boeien van vrijwilligers is een ochtend voor hen georganiseerd met
aansluitend een lunch. Dit als dank voor hun inzet en enthousiasme in het afgelopen jaar. Het thema
voor deze ochtend was een schrijfworkshop en het maken van een collage. Vervolgens moesten zij de
collage en het geschrevene passend aan elkaar maken. Deze ochtend werd door de vrijwilligers als
leerzaam ervaren. De vrijwilligers gaven aan, elementen uit de workshop te kunnen halen, die zij in
hun werk bij Humanitas kunnen gebruiken.
6.4 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Net als in voorgaande jaren, kreeg Vriendschappelijk Huisbezoek veel verwijzingen via ZoSamen / het
Vrijwilligers Informatiepunt (VIP), wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners van huisartsen, Palet
Welzijn en MEE.
In 2018 heeft een viertal studenten (2 mannen en 2 vrouwen) vanuit de MBO-opleiding in de
studierichting van Maatschappelijk Werk of Maatschappelijke Dienstverlening stage gelopen bij
Vriendschappelijk Huisbezoek.
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