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INLEIDING
Zoetermeer, april 2020
2019 kenmerkte zich als een jaar waarbij we verder hebben gebouwd op eerder genomen initiatieven.
Verder bouwen 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.
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” en “We are Family”.
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 en het door de gemeente
geïnitieerde platform Community tegen Eenzaamheid zijn daar mooie voorbeelden 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. Samenwerken, informeel en formeel, maakt iedereen beter.
Toekomst vergt het verschil
Het zijn momenteel bijzondere en soms onwerkelijke tijden en ik kan in dit voorwoord dan ook niet afsluiten
zonder de impact van het coronavirus te benoemen. Ineens mochten we een heleboel niet meer bij de
aankondiging van de ‘intelligente lockdown’ half maart 2020. Dit had uiteraard grote impact op onze
deelnemers en heel belangrijk de werkwijze van onze vrijwilligers. Iedereen heeft een enorme
wendbaarheid getoond in oplossingen en daadkracht, maar vooral ook in betrokkenheid. Niemand
uitgezonderd, of het nu was bij Home-Start, Thuisadministratie, Steun bij Verlies of Vriendschappelijk
Huisbezoek, we moesten vooral in contact blijven met onze deelnemers. Alles was en is hierop gericht.
Geweldig!
Naar hoe de toekomst er in ons werk precies uit gaat zien, kunnen we alleen maar gissen. Is dit het nieuwe
normaal of niet? 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, ons lerend vermogen
komende tijd verder versterken.
Komend jaar maken we ons opnieuw sterk voor het terugdringen van vraagstukken op het gebied van
armoede, eenzaamheid en opvoeden/opgroeien. We blijven het accent op preventie en vroegsignalering
leggen en hopen daar ons steentje aan bij te dragen. Onze denkkracht en ervaringen brengen we graag in
binnen de landelijke beweging “Wenkend Perspectief Humanitas”. 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 ons ook verder richten.
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 2019 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 zo’n 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 bijna 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.
1.2 BESTUUR
Het bestuur van de afdeling Zoetermeer is het jaar 2019 ingegaan in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – voorzitter
▪ Alexander Bruin – bestuurssecretaris
▪ Leo van Raad – portefeuillehouder financiën
▪ Marjan Sieben – bestuurslid communicatie / PR
▪ Paul Janssen – algemeen bestuurslid
▪ Rembrandt Zegers – algemeen bestuurslid
▪ Pien van den Eijnden – algemeen bestuurslid
In januari 2019 is het bestuur versterkt met Marian van Kempen, Johan van der Harst en Jelle van der
Werff. Jelle van der Werff heeft echter na enkele maanden zijn bestuurslidmaatschap weer
neergelegd. In augustus is het bestuur versterkt met Ernst Evelo. Eind augustus is Leo van Raad na
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een jarenlang verdienstelijk bestuurslidmaatschap als portefeuillehouder financiën teruggetreden uit
het bestuur. Johan van der Harst heeft zijn taken als portefeuillehouder financiën overgenomen. In
september is het bestuur versterkt met Irene Gunneweg. Per 1 december is Rembrandt Zegers na
bijna twee jaar bestuurslidmaatschap gestopt als bestuurslid.
Het bestuur heeft het jaar 2019 afgesloten in de volgende samenstelling:
▪ Marleen Teunissen – 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
▪ Marian van Kempen – algemeen bestuurslid
▪ Ernst Evelo – algemeen bestuurslid
▪ Irene Gunneweg – algemeen bestuurslid
Marleen Teunissen heeft haar taken als voorzitter en bestuurslid eind 2019 neergelegd na een
jarenlang verdienstelijk bestuurslidmaatschap. Per 1 januari 2020 is Marian van Kempen haar
opgevolgd als voorzitter van de afdeling Zoetermeer.

Op dinsdagavond 3 december 2019 hebben wij tijdens een etentje in restaurant Di Niente in de
Dorpsstraat in Zoetermeer afscheid genomen van de voorzitter van onze afdeling in Zoetermeer,
Marleen Teunissen (rechts op de foto). Zij was jarenlang het boegbeeld van onze afdeling. Op de foto
krijgt zij presentjes en een bos bloemen van bestuurslid Pien van den Eijnden. Marleen, hartelijk dank
voor alles!
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Ook hebben wij op dinsdagavond 3 december 2019 tijdens het etentje in het Italiaanse restaurant Di
Niente afscheid genomen van onze penningmeester Leo van Raad (rechts op de foto). Hij heeft zich
vele jaren op deskundige wijze verdienstelijk ingezet voor onze afdeling! Zijn taken als
penningmeester zijn inmiddels overgenomen door Johan van der Harst (in het midden op de foto).
1.3 DEELNEMERS
Humanitas Zoetermeer ondersteunde in het jaar 2019 het onderstaande aantal deelnemers:
Aantal deelnemers afdeling Zoetermeer

die zijn uitgestroomd in 2019

op 31-12-2019

214

196

die zijn uitgestroomd in 2019
41
9
7
91
18
48*
214

op 31-12-2019
24
11
1
66
2
92
196

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).

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 2019 rekenen op de inzet van het volgende aantal vrijwilligers.
Aantal vrijwilligers afdeling Zoetermeer in 2019

01-01-2019

31-12-2019

197

205

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 2019
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

01-01-2019
37
niet gespecificeerd
6
60
10
75
2
0
7
197

31-12-2019
32
17
5
58
6
75
2
1
9
205

Een verdere toelichting op het aantal vrijwilligers per activiteit is te vinden in de andere hoofdstukken
in dit jaarverslag over de specifieke activiteiten.

Op vrijdag 24 mei 2019 hebben wij een gezellige quizmiddag georganiseerd voor alle vrijwilligers,
coördinatoren en bestuursleden van de afdeling Zoetermeer in restaurant Class by Jofel in de
Dorpsstraat in Zoetermeer. Op de foto het winnende team dat de pubquiz heeft gewonnen.

HUMANITAS ZOETERMEER

7/37

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 2019 had Humanitas Zoetermeer 101 leden. Het aantal leden van de afdeling
Zoetermeer is in 2019 gestegen en op 31 december 2019 uitgekomen op 111.
1.6 PR-WERKGROEP
De PR-werkgroep heeft zich in 2019 ingezet om Humanitas Zoetermeer onder de aandacht te
brengen en meer specifiek om nieuwe vrijwilligers te werven (zie hieronder). 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.
Website
De website van de afdeling Zoetermeer (www.humanitaszoetermeer.nl) is de plek waar informatie
over het werk van Humanitas Zoetermeer, het nieuws en onze vacatures centraal en actueel vindbaar
zijn. Communicatie via Facebook en Twitter leidt ook altijd naar informatie op de site. De site past
binnen de landelijke website van Humanitas.
Sociale media
Ook sociale media zijn ingezet. Zo zijn er in 2019 zo’n 57 berichten op het Twitter-account van de
afdeling Zoetermeer (www.twitter.com/humanitaszmeer) geplaatst of geretweet. Het account had op 1
januari 537 volgers en is het jaar 2019 geëindigd met 554 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 bijna 200 volgers.
Op de Facebook-pagina van Humanitas Zoetermeer (www.facebook.com/humanitaszoetermeer) zijn
in 2019 zo’n 91 berichten geplaatst. De pagina had aan het begin van 2019 ongeveer 204 likes en
heeft het jaar 2019 afgesloten met 309 likes. De bedrijfspagina van Humanitas Zoetermeer op
LinkedIn had eind 2019 78 volgers.
Humanitas Zoetermeer op social media

In 2019

01-01-2019

31-12-2019

91 posts

204 likes

309 likes

57 (re)tweets

537 volgers

554 volgers

24 posts

46 volgers

78 volgers

Actieplan werven vrijwilligers
Met als slogan ‘Jij maakt het verschil voor een ander!’ zijn in het najaar van 2019 tijdens een beperkte
campagne vrijwilligers geworven voor alle activiteiten. De aftrap was onder meer een halve pagina in
de Zorgkrant en een hele pagina met concrete vacatures in de Vacaturekrant (i.s.m. de afdeling
Lansingerland). Daarnaast is geworven via Facebook. Deze inzet was vooral gericht op de wat
jongere doelgroep. De inzet heeft geleid tot een aantal nieuwe coördinatoren en vrijwilligers.
Jong Perspectief en Home-Start hebben een campagne ontwikkeld voor het werven van vrijwilligers
onder de noemer ‘We are family’.
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Op zaterdag 9 februari 2019 waren bestuursleden en coördinatoren aanwezig in Het Dorpslab in de
Dorpsstraat in Zoetermeer om Humanitas te promoten en nieuwe vrijwilligers te werven voor de
verschillende activiteiten van de afdeling Zoetermeer.
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App voor impuls interne communicatie
Binnen de landelijke Humanitas app heeft de afdeling Zoetermeer de kans gepakt om een app te laten
maken voor de interne communicatie met vrijwilligers, met het accent op het delen van informatie en
kennis, vindbaarheid voor elkaar en het organiseren van bijeenkomsten of vergaderingen. In 2019 is
de app opengesteld voor vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie, het bestuur en de
coördinatoren. Home-Start heeft in 2019 voorbereidingen getroffen om de app te gaan gebruiken.
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. ACTIVITEIT HOME-START

Opvoeden? U staat er niet alleen voor
2.1 WAT IS DE ACTIVITEIT HOME-START?
Met ingang van 1 januari 2019 worden Home-Start en Home-Start+ onder één naam gevoerd,
namelijk Home-Start. Vanaf deze datum is er ook een wijziging voor wat betreft de leeftijd van de
kinderen binnen het gezin. Deze is aangepast van 14 naar 18 jaar. In 2019 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.
In 2019 is er onderscheid gemaakt in hoeveel gezinnen zijn ondersteund met kinderen tot 7 jaar en
hoeveel gezinnen zijn ondersteund met kinderen van 7 tot 18 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 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 DEELNEMERS
Het is in 2019 gelukt om het met de gemeente Zoetermeer afgesproken aantal van 60-75 bereikte
gezinnen te behalen. In 2019 zijn er 65 gezinnen bereikt met Home-Start in Zoetermeer. Er zijn 45
gezinnen bereikt met ten minste één kind tussen de 0-7 jaar en er zijn 20 gezinnen bereikt met ten
minste één kind tussen de 7 en 18 jaar.
Het valt op dat het aantal niet gestarte gezinnen hoger ligt. De verklaring hiervoor loopt vrij uiteen: in
enkele gevallen had het te maken met een voor het gezin te lange wachttijd. In deze gevallen hebben
gezinnen het of zelf al opgelost dan wel heeft een verwijzer hen al naar iets anders doorverwezen. In
de tussentijd hebben wij wel contact met de gezinnen/verwijzers gehad. Voor een aantal van deze
gezinnen hebben we meer inspanningen geleverd, er hebben zelfs koppelingsgesprekken plaats
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gevonden maar dan bleek het toch niet passend te zijn. De ouder heeft uiteindelijk de mogelijkheid om
aan te geven of ze willen starten. De duur van de ondersteuning is gemiddeld tussen de 6 en 12
maanden.
In Pijnacker-Nootdorp zijn in 2019 20 gezinnen bereikt. Dat is minder dan voorgaande jaren. Er waren
minder aanmeldingen van verwijzers. Wel waren van deze gezinnen 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 in het gezin.
2.3 VRIJWILLIGERS
In 2019 zijn er in totaal 15 nieuwe vrijwilligers getraind. Er zijn in totaal 24 vrijwilligers uitgeschreven.
Het merendeel had geen tijd meer o.a. door het vinden van een baan. Drie mensen hebben de
training afgerond maar hebben bij het eindgesprek aangegeven dat ze andere verwachtingen hadden
over het vrijwilligerswerk. Er zijn ook vrijwilligers uitgeschreven nadat bleek dat zij al een lange tijd niet
inzetbaar waren vanwege privé omstandigheden. Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden nu de
economie blijft aantrekken en er steeds meer professionele organisaties ook vrijwilligers inzetten. In
dat kader wordt samengewerkt met andere organisaties, zoals Jong Perspectief en Jeugdformaat.
Voor het schooljaar 2018/2019 hadden we 4 stagiaires en voor het schooljaar 2019/2020 hebben we 2
stagiaires. Op 31 december 2019 waren 32 vrijwilligers actief voor Home-Start Zoetermeer.
Voor Pijnacker-Nootdorp waren er eind december 17 vrijwilligers actief. Door de trainingen samen te
geven met omliggende Home-Start vestigingen kan deze vaker worden aangeboden. Ook is
samenwerking gezocht met Jong Perspectief.

Nieuwe Home-Start vrijwilligers ontvangen in april 2019 hun certificaat na afronding van de opleiding.
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2.4 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 de respons
marginaal te zijn, datzelfde geldt voor de jaren 2018 en 2019.
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
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/gedeeltelijk niet behaald, omdat:
▪ Ouders zonder hulp van de vrijwilliger al tot actie over zijn gegaan;
▪ De ouders bleken toch niet op alle hulpvragen gemotiveerd te zijn;
▪ De vrijwilliger soms onvoldoende op de vraag aansloot.
Bij de eindevaluaties geven gezinnen Home-Start gemiddeld een 9,1.
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.
2.5 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 2019 zijn verricht om de zichtbaarheid te vergroten
voor zowel partners als toekomstige vrijwilligers, dan wel vraaggezinnen.
Verrassingsbezoek koning Willem-Alexander
Sinds september 2018 neemt Humanitas Zoetermeer samen met Stichting Jong Perspectief deel aan
het Oranje Fonds programma Vrijwillige zorg in het gezin. De vrijwilligers van Humanitas Zoetermeer
en Jong Perspectief bieden via het gezamenlijke programma Samen Sterk gezinnen in complexe
situaties ondersteuning.
Het programma Samen Sterk zorgt ervoor dat ouders even ontlast worden in de opvoeding en dat
kinderen een maatje krijgen die ze een steuntje in de rug biedt en de aandacht geeft die ze thuis
missen. In complexe gezinssituaties is hulp op maat cruciaal, omdat het kind vaak andere behoeftes
heeft dan de ouders. Vrijwilligers gaan bijvoorbeeld een leuke activiteit doen met een kind om zo de
thuissituatie te verlichten. De inzet van vrijwilligers richt zich op het voorkomen van zwaardere vormen
van hulpverlening en uithuisplaatsing.
Op wachtlijsten staan steeds vaker kinderen en gezinnen waarbij men twijfelt of de situatie niet te
complex is voor een vrijwilliger. Binnen het programma Samen Sterk wordt bekeken waar vrijwilligers
en professionele zorg elkaar kunnen aanvullen. Om diverse vrijwilligers te kunnen inzetten wordt

HUMANITAS ZOETERMEER

13/37

vanuit het programma Samen Sterk samengewerkt met Vitalis, betrokken bij het begeleiden van
kinderen, en Jeugdformaat, een organisatie die hulp biedt bij opvoeden.
Het programma Samen Sterk wordt ondersteund door het Oranje Fonds, waarvan koning WillemAlexander beschermheer is.
In dat kader werd onze locatie op vrijdagmiddag 29 maart 2019 als verrassing bezocht door koning
Willem-Alexander voor een werkbezoek. Hij heeft gesproken met de projectleider, besturen en ook de
gemeente. Daarna sprak hij met vrijwilligers van Humanitas Zoetermeer en Jong Perspectief die
gezinnen ondersteunen over hun uitdagingen en samenwerking met mensen van professionele
zorgorganisaties. De koning sprak zijn waardering uit over de ondersteuning die door vrijwilligers
wordt geboden.
Tot slot ging de koning in gesprek met een aantal deelnemende gezinnen over de impact die het
programma Samen Sterk op hun leven heeft en hoe belangrijk de vrijwilligers voor hen zijn. ‘Vanuit het
programma Samen Sterk is er zorg voor de kinderen en voor de ouders en daarmee vallen alle
puzzelstukjes voor ons als gezin in elkaar’, zei één van de aanwezige ouders.
Er zijn opnames van het bezoek gemaakt door het tv-programma Blauw Bloed en die uitzending werd
in 2019 drie keer herhaald. Het item van Blauw Bloed over het werkbezoek is terug te zien via de
volgende link: https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2019/03/video-koning-verrast-vrijwilligers-in-zoetermeer.
Verder heeft ook het Algemeen Dagblad in de editie Zoetermeer een artikel over het werkbezoek
geschreven, dat aan het eind van dit hoofdstuk is na te lezen.

Coördinator Inti Schutte van Samen Sterk en Humanitas Zoetermeer heet koning Willem-Alexander
van harte welkom bij het kantoor van Humanitas en Jong Perspectief in Zoetermeer.
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Er zou een gast komen, dat wisten de vrijwilligers van Samen Sterk in Zoetermeer wel. Maar dat het
koning Willem-Alexander was, dat had niemand durven voorspellen.

Afdelingsvoorzitter Marleen Teunissen (rechts op de foto) van Humanitas Zoetermeer aan het woord.
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Koning Willem-Alexander in gesprek met vrijwilligers die gezinnen ondersteunen over hun
uitdagingen en samenwerking met mensen van professionele organisaties.

Groepsfoto koning Willem-Alexander (midden) met onder ander vrijwilligers en initiatiefnemers van
Samen Sterk. Links op de foto coördinator Inti Schutte van Humanitas Zoetermeer. Rechts op de foto
wethouder Jakobien Groeneveld van de gemeente Zoetermeer en directeur Peter Douwes van het
Oranje Fonds.

HUMANITAS ZOETERMEER

16/37

Stichting Jeugdformaat afdeling Pleegzorg
In 2018 heeft Humanitas Zoetermeer een intentieverklaring getekend met Stichting Jeugdformaat
afdeling Pleegzorg, Jong Perspectief en Vitalis Den Haag. Vanwege interne aangelegenheden bij
Jeugdformaat, is er het afgelopen jaar niet iets concreets gebeurd qua aanmeldingen van vrijwilligers.
Jeugdformaat heeft wel voor vrijwilligers van Home-Start en Jong Perspectief de themabijeenkomst
Trauma en Hechting bij Kinderen verzorgd. Dit hebben ze ook voor alle vrijwilligers in Zoetermeer
aangeboden en heeft plaatsgevonden in het Forum. In 2020 worden de afspraken met Jeugdformaat
herzien.
Taalakkoord
We hebben het Taalakkoord getekend. We hebben materiaal beschikbaar van Stichting Lezen en
Schrijven en zo nodig kunnen vrijwilligers daar gebruik van maken. Vrijwilligers die in aanraking
komen met taalarme gezinnen, besteden hier altijd aandacht aan door de taal in huis te brengen. Dit
kan zijn door voor te lezen, liedjes te zingen en gewoon gesprekken te voeren.
Actie: Geef een prentenboek cadeau
Om het lezen en (voor)lezen te stimuleren heeft heel Humanitas meegedaan aan de actie Geef een
prentenboek cadeau. In 2019 betekende dit dat alle vrijwilligers een boek weg konden geven aan
gezinnen met kinderen in verschillende leeftijden (peuter/kleuter en groep 7/8).
Campagne: Verder vertellen
Humanitas heeft via de HEMA Foundation beschikking gekregen over 2.000 exemplaren van Kijk en
lees mee met Nijntje boeken. In Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp zijn en worden deze boeken aan
gezinnen geschonken die dat kunnen gebruiken.
Stichting MOOI
Een samenwerking met Stichting MOOI heeft ons twee stagiaires opgeleverd die als vrijwilliger in
gezinnen aan de slag konden. De studenten van Stichting MOOI hebben zo een leerzame en
afwisselende stageplek.
Landelijke vlaggetjes actie 25 jaar Home-Start
Landelijk was er een actie opgezet in samenwerking met Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes om
aandacht te vragen voor beide initiatieven. In het land werden er vlaggetjes gemaakt die verzameld
werden om uiteindelijk aan te bieden aan minister Hugo de Jonge. In oktober nam hij de lange
vlaggenlijn in ontvangst. Partijen die ons hierbij hebben geholpen zijn Stichting Piëzo, Jong
Perspectief en de gezinnen zelf. De grootste partij was kinderopvang en BSO De Drie Ballonnen.
Wethouder Jakobien Groeneveld heeft namens Zoetermeer alle vlaggetjes in ontvangst genomen.
Actie Pepernoot
We hebben in Zoetermeer 13 kinderen aangemeld voor Actie Pepernoot, in Pijnacker-Nootdorp 12.
Ouders hebben hierdoor Sinterklaas cadeautjes voor hen kunnen kopen.
Overig:
▪ Samenwerking met de Opvoedpoli;
▪ Samenwerking met In Verbinding (ggz);
▪ Preventieve opvoedagenda;
▪ Stagemarkten Hogeschool Leiden en Den Haag;
▪ Opvoedmarkt in het Forum;
▪ Contactpunt Piëzo voor pilot huiswerkbegeleiding in Seghwaert;
▪ Samenwerking met Jong Perspectief in het programma van het Oranje Fonds;
▪ Bijdrage aan het programma Voor de Jeugd Dag in Amsterdam;
▪ In Pijnacker-Nootdorp samenwerking met Kernteam, Vluchtelingenwerk en Taalpunt bibliotheek
Oostland en Young Connection.
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2.6 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 verwacht werd. 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.
Quotes deelnemers / gezinnen:
▪ ‘’Home-Start voelde als een warm bad, ik vind het lastig om jullie los te laten, alsof er dan een
stukje warmte uit mijn leven gaat.’’
▪ ‘’De Drievliet dag was geweldig, de kinderen vonden het park heel groot en leuk. Bedankt voor dit
cadeau!’’
▪ ‘’Ik ben vol lof over Home-Start en de vrijwilliger. Ze was echt betrokken, had veel interesse en ze
bood me een luisterend oor. Daarbij was ze verschrikkelijk lief, ik zou haar aan iedereen
aanraden.’’
▪ ‘’De vrijwilliger deed veel leuke activiteiten met de kinderen, ze zat vol met ideeën. Ze heeft mijn
dochters goed geholpen met schoolwerk. En ze heeft ervoor gezorgd dat er meer Nederlands bij
ons in het gezin wordt gesproken.’’
▪ ‘’Fijn om iemand te hebben die er elke week voor je is, ze was een maatje voor mij.’’
Quotes vrijwilligers:
▪ ‘’Ik ben samen met het gezin naar de apotheek gegaan, dat was voor mij heel gewoon. Bleek dat
moeder al de hele week had gewacht op mij, omdat ze het spannend vond om alleen met haar
kindje naar buiten te gaan.’’
▪ ‘’Het was een fijne en leerzame tijd bij mijn laatste gezin, ik heb vooral zo genoten van de kleine
dreumes, ik heb haar in mijn hart gesloten.’’
▪ ‘’Ik zit zelf tijdelijk zonder werk, maar door mijn vrijwilligerswerk bij Home-Start voel ik mij weer
onderdeel van de maatschappij.’’
▪ ‘’Het is een fijn gevoel dat je altijd op de coördinatoren kunt terugvallen, ze zijn zo betrokken en
deskundig.’’
▪ ‘’Ook als vrijwilliger moet je soms je ei kwijt kunnen, bij Humanitas voel ik de ruimte en de vrijheid
om mij te kunnen uiten zonder dat iemand daar een oordeel over heeft.’’
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3. ACTIVITEIT KIND AAN HUIS

Een vrijwilliger van Kind aan Huis geeft
steun aan de ouder en plezier aan het kind!
3.1 WAT IS DE ACTIVITEIT KIND AAN HUIS?
Deze activiteit wordt sinds 1 januari 2019 onder deze naam in Zoetermeer aangeboden door
Humanitas. Medio 2018 heeft Humanitas Zoetermeer namelijk de samenwerking met Stichting
Steunouder stopgezet, die op 1 januari 2017 was gestart. Dit omdat er onvoldoende balans was
tussen de verwachte meerwaarde van Steunouder en de jaarlijkse financiële investering die hiervoor
door Humanitas gedaan moest worden. Het aanbod van Kind aan Huis is bedoeld voor gezinnen die
tijdelijk ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op orde te krijgen. Een vrijwilliger biedt
ondersteuning aan door de kinderen op te vangen binnen hun eigen gezinsleven. Ouders zijn dan in
de gelegenheid om in die tijd te werken aan het verbeteren van hun omstandigheden. De kinderen
komen even los van hun eigen omgeving en krijgen daarmee de ruimte, zorg en aandacht die zij nodig
hebben.
Het kunnen gezinnen betreffen die eerder Home-Start ondersteuning hebben gehad en waarbij
gebleken is dat dit nog niet voldoende heeft kunnen bijdragen. Ook kunnen het statushouders zijn die
hun leven op orde proberen te krijgen maar waar nog het één en ander voor geregeld moet worden.
Verder is het aanbod ook bedoeld voor gezinnen waar sprake is van GGZ-problematiek, fysieke
problemen, financiële problemen, verslaving, echtscheiding/relatieproblemen, negatieve beïnvloeding
door woonomgeving en allerhande andere situaties die kunnen voorkomen bij een gezin.
3.2 DEELNEMERS
In 2019 zijn 8 gezinnen bereikt met de activiteit Kind aan Huis. Er zijn 7 ondersteuningsvragen
afgesloten. Van de afgesloten ondersteuningsvragen is er één doorverwezen. Andere redenen voor
de afsluiting van de ondersteuningsvraag betroffen dat de deelnemer inmiddels zelfredzaam bleek te
zijn, elders hulp heeft gezocht of om verschillende redenen niet gestart is aan het traject.
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Ouders geven aan dat ze zich goed ondersteund voelen door de inzet van de vrijwilliger. Ze ervaren
het echt als een cadeau dat iemand hen speciaal komt ontlasten. Het geeft hen lucht en ruimte.
Verder ervaren ouders het ook als prettig dat er iemand extra met hen meekijkt en hen daarbij wel in
hun waarde laat.
Quote ouder: “Eerder had en voelde ik de ruimte niet om over mijn leven na te denken. Door de inzet
van de vrijwilliger heb ik die ruimte gehad en heb ik andere keuzes gemaakt.”
Quote andere ouder: “Ik ben er nog niet maar zonder de vrijwilliger weet ik zeker dat ik mij nog
slechter had gevoeld, met alle gevolgen van dien.”
3.3 VRIJWILLIGERS
Dit jaar zijn op verschillende manieren vrijwilligers geworven. Helaas hebben we maar twee nieuwe
vrijwilligers kunnen trainen. Hiervan is uiteindelijk één vrijwilliger overgebleven omdat de andere een
nieuwe baan accepteerde die niet te combineren bleek met het vrijwilligerswerk. Nieuwe vrijwilligers
hebben de keus voor welke activiteit ze in eerste instantie inzetbaar zijn. Wij bieden nieuwe
vrijwilligers een extra trainingsmodule aan speciaal gemaakt voor Kind aan Huis.
In 2019 waren er vijf vrijwilligers beschikbaar voor de activiteit en hebben vier andere vrijwilligers
afscheid genomen. De vacature voor vrijwilliger staat via verschillende kanalen uit, waaronder via de
lokale kranten en ook op social media.

3.4 RESULTATEN
De afspraken met de gemeente Zoetermeer om 5 tot 10 gezinnen te ondersteunen, is behaald. In
totaal zijn in 2019 acht gezinnen bereikt.
We zijn met enige regelmaat door verwijzers benaderd om casuïstiek te bespreken. Dit jaar was het
moeilijk om daadwerkelijke koppelingen te maken omdat we geen groot aanbod aan vrijwilligers
hadden. Daarbij blijft het maatwerk en zijn we afhankelijk van welke vrijwilliger goed aansluit bij het
gezin / kind.
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De verwijzingen die wij hebben geregistreerd zijn binnen gekomen via:
Verwijzers
Jeugd en Gezinshulp
Eigen initiatief
Ipse de Brugge
De Jutters
POH-jeugd (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de jeugd
Schoolmaatschappelijk werk

Aantal
1
3
1
1
1
1

Daar waar de vragen meer afstemming vereisen met professionals, worden deze gezinnen
meegenomen in het programma Samen Sterk, een samenwerkingsprogramma van Humanitas
Zoetermeer en Stichting Jong Perspectief dat wordt ondersteund door het Oranje Fonds. In 2019
hebben er in totaal twee gezinnen onder dit programma kunnen meedraaien. De verantwoording vindt
plaats vanuit Jong Perspectief.
3.5 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Kind aan Huis is betrokken bij de samenwerking van de activiteit Home-Start met Stichting
Jeugdformaat afdeling Pleegzorg, Jong Perspectief en Vitalis Den Haag en bij het programma Samen
Sterk met Jong Perspectief, dat wordt ondersteund door het Oranje Fonds.
Daarnaast is in 2019 actief de samenwerking opgezocht met Youz en de Opvoedpoli. We zijn er met
z’n allen van overtuigd dat we met ons aanbod elkaar kunnen aanvullen. Ze weten ons te vinden en
wij hen.
Andere activiteiten zijn het afgelopen jaar meer in samenwerking geweest met Home-Start en ook
Jong Perspectief.
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4. ACTIVITEIT HULP BIJ THUISADMINISTRATIE

Voor wie orde wil scheppen in de chaos
4.1 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 in het sociaal welbevinden van de 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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4.2 DEELNEMERS
De activiteit Thuisadministratie is in 2019
gestart met 55 deelnemers in portefeuille.
Gedurende 2019 zijn hier 102 hulpvragen
bijgekomen en zijn er 91 dossiers
afgesloten. In totaal is door onze
vrijwilligers
aan
157
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 91 afgesloten dossiers is 44%
zelfredzaam (34% in 2018). Helaas is 25%
van de deelnemers uiteindelijk niet gestart
(35% in 2018). Dit laatste zien we
regelmatig bij ‘gedwongen doorverwijzing’ waarbij de motivatie bij deelnemer schijnbaar ontbreekt.
Ondanks herhaalde pogingen komt er in dergelijke situaties geen contact tot stand met de deelnemer.
Grafiek 1: afgesloten dossiers 2019

Grafiek 2: afgesloten dossiers 2018

Ten opzichte van 2018 is in 2019 het aantal mannelijke aanmelders fors toegenomen. Er is geen
informatie beschikbaar die deze toename verklaart. Wel ligt de verhouding nu dichter bij de
Zoetermeerse verhouding mannen/vrouwen, deze in namelijk ongeveer gelijk in de leeftijdsgroep 2070 jarigen.
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Grafiek 3: aanmeldingen 2019

Grafiek 4: aanmeldingen 2018

Er is in 2019 een grote mate van terughoudendheid geweest in het registreren van de geboortedatum
van de deelnemers. Dit maakt het lastig om een goede vergelijking met 2018 te maken.
Grafiek 5: leeftijd bij aanmelding 2019

Grafiek 6: leeftijd bij aanmelding 2018

Als ‘Niet-geregistreerd’ buiten beschouwing wordt gelaten en naar de percentages wordt gekeken, zijn
de grootste veranderingen zichtbaar in de leeftijdscategorieën 51-60 () en 22-30 ().
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Grafiek 7: % o.b.v. geregistreerde leeftijd 2019

Grafiek 8: % o.b.v. geregistreerde leeftijd 2018

4.3 VRIJWILLIGERS
De activiteit Thuisadministratie is in 2019 gestart met 59 vrijwilligers. Gedurende 2019 mocht de
activiteit 14 nieuwe vrijwilligers begroeten en zijn 15 vrijwilligers om hen moverende reden gestopt met
het vrijwilligerswerk. Het jaar 2019 is afgesloten met 58 vrijwilligers.
De verhouding man / vrouw bij de vrijwilligers is 71% / 29%. De leeftijd van de vrijwilligers ligt tussen
de 27 en 81 jaar. Bijna de helft (48%) van de vrijwilligers bestaat uit zestigers.
Grafiek 9: vrijwilligers naar geslacht

Grafiek 10: vrijwilligers naar leeftijdscategorie

Training
Onze vrijwilligers krijgen een goede opleiding op basis van blended learning. De basisopleiding start
middels e-learning en wordt aangevuld met 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, oordeel loos luisteren, grenzen aan vrijwilligerswerk en de basis van administreren.
Begin 2019 is de workshop “Voor 1 dag arm” gevolgd – quote: “Het inleven heeft impact en geeft een
andere kijk op de financiën.”
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Vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie in Zoetermeer nemen deel aan een workshop van het
Nibud in februari 2019.
De budgettraining is gegeven door het Nibud. 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.
De coaching training is 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.
Daarnaast zijn er twee thema-avonden georganiseerd. Deze bijeenkomsten staan niet alleen voor de
Humanitas vrijwilligers open maar voor een ieder die hier belangstelling voor heeft.
1e thema-avond voorjaar 2019
Deze is verzorgd door het Scheidingspunt Zoetermeer. Zij informeerden ons over alle (financiële)
aspecten rondom een echtscheiding: waar komt men voor te staan, hoe om te gaan met aanwezige
schulden en hoe een inkomensval te beperken.
2e thema-avond najaar 2019
Dit betrof een lezing van Nadja Jungmann, lector bij het lectoraat Schulden en Incasso van
Hogeschool Utrecht. “Hoe coach ik richting hetgeen ik mijn deelnemer gun of richting het doel dat de
deelnemer zelf graag wil bereiken.” Deze avond is bezocht door ruim 80 deelnemers.
Werving
Het hele jaar door is er aandacht geweest voor de werving van vrijwilligers. Zoals een ludieke actie in
de Dorpsstraat om bij het winkelend publiek aandacht te vragen voor het vrijwilligerswerk, artikelen in

HUMANITAS ZOETERMEER

27/37

het blad “Mijn Zaak” en tot slot een paginagrote advertentie in het Streekblad. Uiteindelijk hebben
deze acties een prima resultaat opgeleverd, namelijk de eerder genoemde 14 nieuwe vrijwilligers.

Elf vrijwilligers van de activiteit Thuisadministratie in Zoetermeer ontvingen in april 2019 een certificaat
na het succesvol afronden van een Nibud-budgettraining ‘Helpen grip op geld te krijgen’.
Diversen
Als bedankje voor de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers en die van SchuldHulpMaatje heeft
de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer een gezellige middag georganiseerd
met een quiz en een hapje en een drankje.
Begin 2019 hebben wij 8 jubilarissen in het zonnetje mogen zetten tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Ruim 30 vrijwilligers hebben we mogen bedanken voor hun inzet tijdens het uitje waar we cocktails
mochten proberen te maken en hebben afgesloten met een hapje en een drankje.
4.4 COÖRDINATOREN
Het coördinatorenteam heeft bijna geheel 2019 een krappe bezetting gekend. De noodzaak was er
dan ook om nieuwe coördinatoren aan te trekken, enerzijds omdat coördinator Cees van Stijn na 6
jaar is gestopt met zijn werkzaamheden en anderzijds omdat coördinator Marleen van Noortwijk na
een kort ziekbed is overleden.
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In memoriam – Na een kort ziekbed is op 23 november 2019 coördinator Marleen van Noortwijk
van de activiteit Thuisadministratie overleden. Zij heeft zich als coördinator altijd met hart en ziel
voor Humanitas in Zoetermeer ingezet en was tot kort voor haar overlijden nog de drijvende kracht
achter de organisatie van een themabijeenkomst voor de vrijwilligers en coördinatoren voor de
activiteit Thuisadministratie. Wij zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor Humanitas heeft
betekend.

Na ongeveer 6 jaar als coördinator werkzaam te zijn geweest heeft coördinator Cees van Stijn 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 op woensdag 15 mei 2019 afscheid van
hem genomen. Op de foto wordt hij bedankt voor zijn hulp, inzet en bijdrage door afdelingsvoorzitter
Marleen Teunissen.
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Training
De coördinatoren hebben de navolgende trainingen en/of workshops of congressen gevolgd.
▪ Lezing Nadja Jungmann georganiseerd door Humanitas Lansingerland;
▪ Ontwikkeling van de AVG;
▪ Jaarcongres Schuldinfo;
▪ Training georganiseerd door SchuldHulpMaatje over Jongeren en Schulden;
▪ Congres Humanitas Thuisadministratie;
▪ Jaarcongres “Aanpak Problematische Schulden “.
Werving
In de acties voor het werven van vrijwilligers is gelijk de vacature voor coördinator meegenomen. Het
is namelijk gebleken dat deze zeer lastig was om die te vervullen. Gelukkig hebben na de laatste
advertentie twee nieuwe coördinatoren zich aangemeld en was ook een van onze vrijwilligers bereid
om deze taak op zich te nemen.
Voorlichting
In het lopende jaar hebben we de workshop “Grip op Geld“ mogen geven aan mbo-studenten van
Stichting MOOI en dezelfde workshop is gegeven voor de ouderkamer van de Trinoom.
Samen met een van de coördinatoren van SchuldHulpMaatje is voorlichting gegeven aan onder
andere de gemeente Utrechtse Heuvelrug en een woningbouwcorporatie over het ontstaan en
ontwikkeling van het project Vroegsignalering EMMA (‘Eerder Melden, Minder Achterstanden’).
Informatief
Coördinatoren hebben een aantal informatie middagen/avonden bezocht over de volgende
onderwerpen:
▪ Kennis café “De nieuwe inburgeringswet”;
▪ Netwerk café Binden en werven vrijwilligers;
▪ Netwerklunch georganiseerd door Stichting Piëzo over de ontwikkelingen binnen de Zoetermeerse
wijk Palenstein;
▪ Bezoek aan de Rabobank over Geldfit;
▪ Workshop Werkgevers Service Punt;
▪ Wijziging zorgverzekering 2020;
▪ College Tour Wijkzorgnetwerk (WZN) – Politie Zoetermeer;
▪ Informatie overdracht van Stichting Piëzo over het inschakelen van bezoekmannen en/of vrouwen voor deelnemers die de Nederlandse taal slecht beheersen ter ondersteuning.

HUMANITAS ZOETERMEER

30/37

4.5 PROJECTEN
Mede door de krappe bezetting binnen ons coördinatorenteam hebben wij als Thuisadministratie ons
in 2019 teruggetrokken uit het project fiKks.
Gedurende 2019 heeft Humanitas Thuisadministratie zitting genomen in het ontwerpteam “Vrijwilligers
Ondersteuning” van de gemeente Zoetermeer.
Het gehele jaar is deelgenomen aan de vergaderingen van het project Vroegsignalering EMMA.
Helaas is de Workshop Administratie & Financiën door te weinig deelnemers gestopt. De vrijwilligers
hebben een bedankje gehad.
4.6 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).
Ook in 2019 is er vanuit onze activiteit overleg geweest met het Sociaal Leenfonds (22 aanvragen
behandeld), Wijkzorgnetwerk (WZN), overleg Samen Doen, Stichting Urgente Noden Zoetermeer
(SunZ), Adviesraad Sociaal Domein en ondernemersvereniging RVOZ.
Coördinatoren en vrijwilligers hebben deelgenomen aan de studiemiddag over geldzaken. Eén van de
coördinatoren heeft dit mede georganiseerd.
Eenmaal per 2 maanden is er overleg met de coördinatoren van SchuldHulpMaatje en daarnaast is er
ieder kwartaal overleg met de manager Schuldhulpverlening van de gemeente Zoetermeer over de
ontwikkelingen binnen de organisaties.
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5. ACTIVITEIT STEUN BIJ VERLIES

Begrip en herkenning bij het rouwen
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 2019 in totaal 20 deelnemers begeleid, tegenover 24
deelnemers in 2018. Er is in 2019 in totaal één lotgenotengroep georganiseerd. Twee vrijwilligers
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hebben deze groep met acht deelnemers zeven dagdelen begeleid. Hier zijn positieve reacties op
gekomen. De zes koppelingen tussen deelnemer en vrijwilliger voor individuele begeleiding die in
2018 zijn gestart zijn in 2019 beëindigd. Ook de zes koppelingen die in 2019 zijn gestart zijn voor het
einde van dat jaar afgerond en beëindigd. De deelnemers hebben na afloop positieve evaluaties
gegeven. Daarnaast is met 14 mensen telefonisch contact geweest, waarna een gesprek volgde.
Maar uiteindelijk is voor deze mensen geen koppeling gestart, o.a. omdat ze zijn doorverwezen of
omdat de persoon ervoor koos te wachten of hij/zij als deelnemer naar het Ontmoetingspunt Verlies in
het Forum kon.
5.3 VRIJWILLIGERS
In 2019 zijn in totaal 7 vrijwilligers actief geweest voor de activiteit Steun bij Verlies. Eén vrijwilliger is
in 2019 gestopt en er is in 2019 één nieuwe vrijwilliger bijgekomen, die de basistraining alvast
gedeeltelijk heeft gevolgd. Er zijn regelmatig bijeenkomsten met de groep vrijwilligers geweest. Het
delen van ervaringen wordt als zinvol ervaren.
De vacature voor coördinator is in 2019 ingevuld. De vrijwilliger die het coördinatorschap tot dat
moment op ad interim basis heeft ingevuld is op verzoek nog aangebleven. Er is regelmatig contact
geweest met coördinatoren van andere afdelingen binnen het district Zuidwest van Humanitas.
5.4 OVERIG
Er is in 2019 een interview met twee ervaren vrijwilligers geplaatst in het lokale weekblad Streekblad
Zoetermeer.
Het Ontmoetingspunt Verlies in het Forum, waar Humanitas Zoetermeer een partner van is, is in 2019
goed bezocht door voornamelijk mensen met partnerverlies.
Er is een jaarlijkse subsidie van CUVO Uitvaartzorg toegezegd.
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6. ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK

Voor senioren die gezelschap
of een luisterend oor zoeken
6.1 WAT IS DE ACTIVITEIT VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK?
De activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek van Humanitas Zoetermeer richt zich op ondersteuning
van senioren in onze stad, die in een sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken. 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 nog mogelijk is, 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 en gevoel voor
intermenselijke verhoudingen.
6.2 DEELNEMERS
Het aantal deelnemers is in 2019 toegenomen ten opzichte van 2018, zoals blijkt uit het volgende
overzicht:
Aantal deelnemers per 1 januari 2019
Aantal nieuwe deelnemers in 2019
Aantal trajecten met deelnemers die zijn afgesloten in 2019
Aantal deelnemers per 31 december 2019
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Onze verwijzers zijn over het algemeen professionals in het sociaal domein. Uit gesprekken met
diverse verwijzers blijkt dat de behoefte aan een vrijwilliger heel erg groot is. Helaas is onze activiteit
nog altijd een druppel op een gloeiende plaat in Zoetermeer.
Bij deze een aantal quotes van deelnemers:
▪ “Ik zag eerst tegen het contact met een vrijwilligster op, maar door die wekelijkse bezoeken, geeft
het mijn leven meer kleur”
▪ “Ik had nooit gedacht dat ik zo een hechte vertrouwensband zou krijgen met de vrijwilliger”.
▪ “Het doet zo enorm goed, als iemand naar jouw levensverhaal wil luisteren en niet ongeduldig
wordt als je iets meerdere keren vertelt”
6.3 VRIJWILLIGERS
Het aantal vrijwilligers is in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen. Van de 43 nieuwe vrijwilligers zijn er
9 stagiaires die tijdelijk voor zes maanden tot anderhalf jaar inzetbaar zijn.
Aantal vrijwilligers op 1 januari 2019
Aantal nieuwe vrijwilligers in 2019
Aantal vrijwilligers die zijn gestopt in 2019
Aantal vrijwilligers op 31 december 2019

54
43
22
75

Via een grote gezamenlijke advertentie van Humanitas Zoetermeer in het Streekblad zijn 2 inzetbare
vrijwilligers geworven. Het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) verwees regelmatig vrijwilligers naar de
activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek. Ook wisten vrijwilligers ons te vinden via de site van
Humanitas. Het blijkt dat er in onze huidige samenleving een groot beroep op vrijwilligers wordt
gedaan. De coördinatoren merken dat de vijver van waaruit nieuwe vrijwilligers worden geworven,
steeds kleiner wordt.
In 2019 is het team van coördinatoren versterkt met twee nieuwe coördinatoren. Dit houdt in dat
Vriendschappelijk Huisbezoek momenteel vier coördinatoren heeft, die gemiddeld 8 uur per week, als
vrijwillige coördinator werkzaam zijn. Ook hebben wij afscheid genomen van coördinator Nestha MayElmont, die ruim tien jaar zeer verdienstelijk actief is geweest voor deze activiteit.
Verder hebben wij het afgelopen jaar negen certificaten uitgereikt aan onze vrijwilligers, die langer dan
5 jaar bij onze activiteit actief zijn. Daarvan zijn er drie 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.
Want wij krijgen meer aanvragen dan wij vrijwilligers hebben. Ook het feit dat je niet zonder meer een
vrijwilliger kan koppelen aan een aanvrager/deelnemer, maakt dat je meer vrijwilligers beschikbaar
dient te hebben. Wij blijven nog altijd op zoek naar vrijwilligers en dat zal ook in 2020 een belangrijk
aandachtspunt blijven.
De thema's die wij behandeld hebben met de vrijwilligers in 2019 zijn:
▪ Dementie, die ingeleid werd door een casemanager van Vierstroom;
▪ Gerontologie, die door 2 praktijkverpleegkundigen van een huisartsenpraktijk werd verzorgd;
▪ Aan het eind van het jaar hebben wij, onder professionele begeleiding, een workshop Boomschijf
Decoratie aangeboden aan onze vrijwilligers met een lunch. Dit ter afsluiting van het jaar en als
dank voor hun inzet.
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Het team van coördinatoren van de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek tijdens een etentje op
dinsdag 3 december 2019 in restaurant Di Niente in de Dorpsstraat in Zoetermeer, met van links naar
rechts Inge Funcken, Pauline Visse-Linders, Nestha May-Elmont, Ivy George en Heleen Corneth.
Nestha May-Elmont heeft in december 2019 afscheid genomen van Humanitas Zoetermeer, na ruim
tien jaar zeer verdienstelijk actief geweest te zijn voor de activiteit Vriendschappelijk Huisbezoek.
Een aantal quotes van vrijwilligers:
▪ “Als vrijwilliger heb ik een leuke middag wanneer ik mijn deelnemer/oudere bezoek en ook merk
dat ik gewaardeerd word. Dit maakt dat ik dit vrijwilligerswerk met veel plezier doe.”
▪ “Ik heb er een vriend bij voor de rest van mijn leven”. Door het bezoeken van een
deelnemer/oudere, geef je als vrijwilliger niet alleen aandacht aan de ander, maar je krijgt er ook
wat voor terug. Namelijk: prettige contacten en soms diepgaande gesprekken.
6.4 KOPPELINGEN
Een koppeling houdt in dat de coördinator een maatje zoekt voor de aanvrager, door een vrijwilliger in
contact te brengt met de ouder/aanvrager. Als de match tot stand is gekomen wordt dit bewaakt door
de coördinator.
Aantal gemaakte koppelingen per 1 januari 2019
Nieuw gemaakte koppelingen in 2019
Aantal koppelingen die zijn afgesloten in 2019
Aantal gemaakte koppelingen per 31 december 2019

50
45
37
58

6.5 SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Wij constateren dat een aanvraag van een eenzame oudere, veelal wordt ingediend door o.a. een
ouderenadviseur, het maatschappelijk werk, GGZ, Parnassia, assistenten van huisartsen,
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wijkverpleegkundigen, WMO en thuiszorg. Ongeveer 10 procent van de aanvragen komt van de
aanvrager/deelnemer zelf.
Ook hebben wij een breed scala aan netwerkpartners, waar wij in het afgelopen jaar, in meer of
mindere mate, contact mee hebben gehad:
▪ ZoSamen
▪ 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
▪ Netwerk Informele Zorg
▪ Visio
▪ Plicare
▪ Stichting MEE
▪ Zonnebloem
In 2019 hebben een aantal studenten, te weten 2 mannen en 7 vrouwen, vanuit de mbo-opleiding in
de studierichting Maatschappelijk Werk of Maatschappelijke Dienstverlening stage bij
Vriendschappelijk Huisbezoek gelopen.
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