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s pee graag. .a 
houdt eigenlijk nooit op. Spaar 

ja voor de spelende volwass 	delen, 

Naast de leden en donateurs van Huma-
nitas ontvangen ook alle vrijwilligers van 
Humanitas tien keer per jaar Van Mens tot 
Mens. Het is van belang dat iedereen op de 
hoogte wordt gehouden van alle activitei-
ten en al het nieuws van Humanitas. Elke 
afdeling van Humanitas kan de namen en 

adressen van haar vrijwilligers aan de 
redactie doorgeven. Alle vrijwilligers zullen 
dan zo spoedig mogelijk in het lezersbe-
stand worden opgenomen. Vrijwilligers die 
nog geen Van Mens tot Mens ontvangen 
kunnen hiervoor contact opnemen met 
hun afdeling. 

Humanitas 
C) Voor meer informatie 
redactie Van Mens Tot Mens 

020.5231100 

Humanitas Humanitas 



4  Hurnanitas Nieuws 
Rouwbegeleiding veel gevraagd in Limburg 

De campagne 

Eind van deze maand zal onze grote campag-

ne starten, die Humanitas breed onder de 

aandacht moet brengen. In veel districten, 

afdelingen en werkstichtingen is al veel ge-

praat over de vorm en de inhoud van deze 

campagne. Ik heb hoge verwachtingen van 

het resultaat van dit voorwerk. Wij gaan dus 

reclame maken voor onszelf. Dat zijn wij niet 

zo gewend in vrijwilligerskringen. Eigenlijk 

willen wij dat helemaal niet. Wij vinden het 

vanzelfsprekend dat ons werk goed, nuttig, 

noodzakelijk is. En dat het werkt zien we zelf 

echt elke dagwel. Maar we doen onszelf na-

tuurlijk wel tekort met zo'n houding. Recla-

me maak je niet alleen om jezelf aan te prij-

zen, maar ook om aan mensen die ons nog 

niet kennen te laten zien dat wij er zijn. Echte 

vrijwilligers denken vaak dat de behoefte aan 

vrijwilligerswerk bijna aangeboren is. Maar 

veel vaker is het met de paplepel ingegoten. 

Of je omgeving heeft je gestimuleerd. Wie 

dat niet heeft meegemaakt kan door reclame 

op het idee gebracht worden. Onlangs voor-

spelde trendwatcher Kees Klomp in de Volks-

krant het einde van de commercials zoals wij 

ze kennen. Recla-

me-uitingen zullen 

binnenkort aan drie 

criteria worden ge- 

, 	toetst: biedt de ui-

ting meerwaarde, is 

de uiting relevant, 

is zij interactief? La-

ten wij eens kijken 

of wij daaraan kun-

nen voldoen. De 

meerwaarde van 

het 'product' van Humanitas is overduidelijk. 

Onze dienstverlening kenmerkt zich door re-

spect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

De uiting is relevant omdat wij een nieuwe 

impuls aan het werk van vrijwilligers en be-

roepskrachten willen geven. Naast bewezen 

kwaliteit willen wij ook nieuwe manieren ont-

wikkelen om je in te zetten voor de samenle-

ving. En met het interactieve zit het ook wel 

goed: de opzet van de campagne is een 

schoolvoorbeeld van interactief werken. 

Daarnaast gebeurt alles bij Humanitas van 

mens tot mens, de meest interactieve ma-

nier van werken die ik ken. Onze campagne 

zal de toets der kritiek glansrijk doorstaan. 

Ineke van der Wel 
Voorzitter Humanitas 
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Van Mens Tot Mens 

is het tijdschrift van Humanitas, 

vereniging voor maatschappelijke dienst-

verlening en samenlevingsopbouw. 

ircifumainitas 

8 	'Plezier en  energie door 
vrijwilligerswerk' 
Interview Marjoleine Beers, vrijwilligster 

10 Vriendschap tegen  eenzaamheid 
VOC-Tandem wintJan Renkenprijs 

12  Dagboek van een vrijwilliger 
D. Drenth, begeleiding omgangsregeling 

13  Afdeling Almere/Zeewolde 
Humanitas vult witte gaten in het nieuwe land 

14  Zusters 
Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas. 

15  Mening 

Het verdoezelende effect van vrijwillige thuiszorg 

16 Agenda 

L'unhovicji, 

6 	'Ik wil geen maaltijd  overslaan' 
Verstandelijk gehandicapten te gast bij Humanitas. 

17  Organisatie 
Nieuws voor kaderen bestuurders. 

18 postbus 71 

Mr. Ton van de Brink beantwoordt brieven van lezers. 
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Bent u actief voor Humanitas? Vertel hier waar u mee bezig bent. 

Fotomateriaal 

N Humanitas bestaat dit jaar 55 jaar. Om 

dit in beeld te kunnen brengen zijn wij op 

zoek naar oud fotomateriaal van de activiteiten 

van Humanitas, met name uit de beginjaren. 

Kunt u ons hieraan helpen? Neemt u dan alstu-

blieft contact op met het landelijk bureau, tele-

foon 020 • 523 11 00 (Miranda Arendsen of 

Wanda van Doorne) 

Eén van de negentien 

•

Eén telefoontje naar het centrale 

Meldpunt Vrijwillige Thuishulp 

Rheden/ Rozendaal en een vrijwilliger van 

Humanitas is binnen handbereik. De afde-

ling Rheden/ Rozendaal van Humanitas 

heeft zich sinds begin dit jaar aangesloten 

bij een samenwerkingsverband met negen-

tien andere vrijwilligersorganisaties. 

Zij hebben hun krachten gebundeld in het 

Meldpunt. Wie daar naar toe belt om hulp 

wordt vanzelf doorverwezen naar de vrijwilli-

gersorganisatie die de vraag het beste kan 

beantwoorden. Het gaat daarbij niet alleen 

om hulp bij eenzaamheid of thuiszorg, maar 

ook om tuinonderhoud of het opknappen 

van een schuurtje. Die laatste steun wordt 

overigens niet door de plaatselijke afdeling 

van Humanitas verzorgd. 

Toch is de bundeling van krachten van de 

vrijwilligersorganisatie nuttig, meent de afde-

ling. Ook het Leger des Heils, de Zonne-

bloem, Hulpgroep bij de Hand, de Vrouwen-

raad en de Warme Maaltijdvoorziening 

hebben zich bij het Meldpunt aangesloten.  

Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp is een 

instrument om het vrijwilligerswerk beter 

bereikbaar te maken. Veel mensen kennen 

de vrijwilligersorganisaties niet allemaal of 

komen niet op het idee om voor bepaalde 

vormen van hulp vrijwilligers te vragen. 

Rouwbegeleiders veel gevraagd 
in Limburg 

•

In Zuid-Limburg is grote behoefte aan 

rouwbegeleiding. Dat is een probleem, 

want de professionele begeleiding is niet 

toereikend. 'Pastors hebben te weinig tijd en 

de RIAGG, de Regionale Instelling Geestelij-

ke Gezondheidszorg, begeleidt alleen spe-

ciale gevallen', meldt Saskia van der Linden. 

Zij werkt als enige vrijwilligster rouwbegelei- 

N 

IN De trompetboom 

van de gemeente 

Eindhoven werd 

onder luid trompet-

geschal geplant. 

ding in Limburg onder de vlag van Humani-

tas. In die hoedanigheid begeleidt zij nabe-

staanden als de eerste periode van steun 

door familie en omgeving voorbij is. Na uit-

voerige oriëntatie bij instanties heeft zij ge-

concludeerd dat er veel behoefte is aan indi-

viduele of groepsgesprekken. 

'Gespecialiseerde instanties zetten zich 

vooral in voor kinderen.' Mensen tijdelijk 

verlichting bieden in hun verdriet, dat is waar 

het Van der Linden om gaat. Met begrip en 

een luisterend oor is al veel bereikt. Als 

enige vrijwilligster kan zij echter niet aan de 

enorme vraag voldoen. Nog meer mensen 

met een goede intentie en levenservaring 

die zich als vrijwilligers willen inzetten, zijn 

welkom. Inmiddels hebben zich bij al vijf 

nieuwe vrijwilligers gemeld. 

Humanitas biedt hen een korte training 

door een ervaringsdeskundige. Van der 

Linden ziet graag meer nieuwe gezichten bij 

Humanitas in de regio om zo snel mogelijk 

aan de grote behoefte tegemoet te kunnen 

komen. 

Inlichtingen: Saskia van der Linden, 

telefoon 043 • 361 21 99 (tussen 10 en 

11 uur). 

Praatlijn voor Ouderen 
moderniseert 

•

De Praatlijn voor Ouderen van de afde-

ling Amsterdam is met ingang van dit 

jaar begonnen om ouderen zelf op te bellen. 

In de voorgaande vijftien jaar was het alleen 

mogelijk om náár de Praatlijn te bellen. 

Deze telefonische hulpdienst, die door 

vrijwilligers bemensd wordt, verschaft veel 

ouderen een luisterend oor. Professionele 

hulporganisaties kunnen nu ook cliënten 

Inloophuizen in Friesland 
Humanitas is met de Geestelijke Gezondheids Zorg Friesland in ge-

sprek over overname van inloophuizen en werkplaatsen voor psy-

chiatrische patiënten. De GGZ wil van deze voorzieningen af omdat zij van 

mening is dat het organiseren van dagbesteding en sociale contacten voor 

deze mensen heel goed aan andere organisaties overgelaten kan worden. 

Zij wil zich alleen op de behandeling richten. Het zou in Friesland gaan 

om vier inloophuizen in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heereveen en 

twee werkprojecten, een scheepswerf en een autowerkplaats. 

Inloophuizen en werkplaatsen bieden psychiatrische patiënten hulp bij 

het aanknopen van sociale contacten en zorgen voor een nuttige invulling 

van de dagen. Deze taken passen goed bij de aandacht die Humanitas 

op tal van manieren al schenkt aan (ex-)psychiatrische patiënten. Veel af-

delingen, ook in Friesland, organiseren maatjesprojecten. Vrijwilligers 

knopen vriendschappelijke contacten aan met mensen met een psychia-

trische achtergrond, die behoefte hebben aan georganiseerde vriend-

schap. 
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'Home-Start in  0111111  .) Vanaf 1 juni vorig jaar zijn in het dis- 

trict Zuid vier nieuwe projecten 

ome-Start van start gegaan. 

In Helmond, Eindhoven en Brunssum 

lukte dit vorig jaar en in Tilburg was het op 

1 januari prijs. Alle projecten zijn in gang 

ezet door Humanitas. HomeStart Til-

g zal, in tegenstelling tot de  overige, 

worden uitgevoerd door een  alge 	
•

orga-

nisatie: de stichting Contour. 

 

El Corrie Courtens van de Praatlijn geeft uitleg 

aan de vrijwilligers. 

aanmelden bij de Praatlijn. De vrijwilligers 

nemen daarna zelf contact op met deze 

mensen. Uiteraard pas nadat deze cliënten 

de betrokken hulporganisaties daarvoor toe-

stemming hebben gegeven. 

Deze nieuwe werkwijze hoort bij een aan-

tal andere vernieuwende maatregelen die de 

Praatlijn heeft genomen. Zo is het voortaan 

mogelijk om een telefonische boodschap 

achter te laten op tijden dat de Praatlijn ge-

sloten is. Ook is een wisselgesprek moge-

lijk. Dit houdt in dat bellers ondanks een be-

zette lijn toch antwoord krijgen en op een 

later tijdstip teruggebeld worden. 

Met deze aanpassingen hoopt de Praat-

lijn toegankelijker te worden. Al jaren schom-

melt het aantal bellers op 3000 per jaar. De 

afdeling Amsterdam wil dat aantal opvoeren. 

Mede met het oog daarop zoekt de Praatlijn 

nieuwe vrijwilligers.  

■ Het Maatjesproject van de afdeling 

Utrecht  zoekt een bestuurslid dat minimaal 

een dagdeel per week beschikbaar is. Het 

project heeft tot doel het sociaal isolement 

van daklozen in Utrecht te doorbreken en hun 

deelname aan het maatschappelijk verkeer 

te bevorderen. Vrijwilligers van het maatjes-

project ondernemen samen met daklozen 

activiteiten, zoals koffie drinken, naar de film 

gaan of kleren kopen. 

Inlichtingen en aanmelding: dhr. B. van der 

Kamp, telefoon 030 • 271 50 90. 

II In  Eindhoven  zoekt het nieuwe project 

Home-Start vrijwilligers die zelf kinderen heb-

ben opgevoed en vanuit die ervaring moeders 

van kleine kinderen een steuntje in de rug kun-

nen geven. Begrip en gezelligheid kan ouders 

helpen ernstige gezinsproblemen te voorko-

men Inlichtingen: Margreet Steeghs, telefoon 

040.213 0711. 

■ De afdeling  Den Helder  heeft werk voor 

vrijwilligers die hulp willen bieden aan hulpbe-

hoevende ouderen, chronisch zieken, demen-

terende mensen, thuiswonende gehandicap-

ten en terminale patiënten die thuis willen 

sterven. Onkosten worden vergoed en men is 

verzekerd bij ongevallen. Onderlinge uitwisse-

ling van ervaringen door de vrijwilligers ge-

beurt tijdens contactdagen en ontspannings-

avonden. Meer informatie: afdeling Den 

Helder, telefoon 0223 • 617422 tussen 8.00 

en 12.00 uur. Langskomen kan ook: PMTge-

bouw De Duif, Binnenhaven 76-77 in Den Hel-

der. 

■ De afdeling  't Hogeland  (gemeenten Be-

dum,Winsum, De Marne) zoekt een secreta-

ris voor het afdelingsbestuur. De afdeling 

heeft projecten als Home-Start (opvoedings-

ondersteuning), de Oppascentrale, kinderva-

kanties, Sinterklaas-speelgoedactie en ster-

vensbegeleiding. Ook is er een project voor  

bewoners van de Bedumer zorginstelling Op-

maat. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 

voorwaarden en voortgang van de projecten 

en actief bij de werving van vrijwilligers. Taken 

van de secretaris zijn onder andere verslag-

legging van de maandelijkse bestuursverga-

deringen verzorgen van in- en uitgaande post. 

Meer inlichtingen: voorzitter mevr. A. van Riel, 

telefoon 0595 • 441 004. 

El De afdeling  Zuid-Limburg  zoekt voor haar 

project Home-Start enthousiaste vrijwilligers, 

mensen die met beide benen op de grond 

staan, met gevoel voor humor en talent voor 

luisteren en aandacht geven aan ouders met 

kleine kinderen. Het doel is het voorkomen 

van ernstige en langdurige problemen. Vrijwil-

ligers proberen ouders te helpen hernieuwd 

zelfvertrouwen te vinden. In de praktijk bete-

kent het dat een vrijwilliger regelmatig bij de 

ouder thuiskomt voor persoonlijke aandacht. 

Voor informatie en aanmelding: Home-Start 

telefoon 045 • 527 20 17 (coordinator Moni-

que Prins). 

■ In Voorschoten is bij de afdeling plaats 

voor vrijwilligers die tijd, zin en gelegenheid 

hebben om regelmatig mensen thuis te be-

zoeken, met name degenen die lijden aan 

eenzaamheid. De aard van het contact en de 

regelmaat ervan worden in overleg geregeld. 

Een warme belangstelling voor de medemens 

is het enige wat gevraagd wordt. Meer infor-

matie: T. Pols, telefoon 071.579 07 55. 

■ Het bestuur van de afdeling  Almere/ 

Zeewolde  zoekt automatiseringsdeskundi-

gen die bestuursleden, coordinatoren en vrij-

willigers wegwijs willen maken in het gebruik 

van Microsoft Access 97. Inlichtingen: Olga 

Keijser, telefoon 036 • 534 21 22. 

Ook zoekt het bestuur nieuwe en ervaren 

bestuursleden. Inlichtingen: Maria Zaal, tele-

foon 036 • 538 64 24. 

Trompetboom in district Zuid 

•

Onder luid trompetgeschal werd op 7 de-

cember voor alle vrijwilligers van Huma-

nitas in het zuiden van het land een trompet-

boom geplant. 'Vrijwilligers zijn het cement van 

de samenleving, daarom spelen wij voor hen 

de loftrompet', legde Jeanne van Beers, dis-

trictsmanager Zuid, uit tijdens de happening. 

De gemeente Eindhoven bood de boom aan 

omdat zij waardering heeft voor mensen die 

zich onbetaald inzetten voor anderen. Vrijwilli-

gers, bestuursleden en beroepskrachten trot-

seerden de regen en namen gezamenlijk de 

schop ter hand om de boom stevig in de grond 

te planten. Koffie en appeltaart vormden een 

waardige afsluiting van dat gedenkwaardige 

moment. 
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chotelen vrijwilligers van 

Rijd voor aan mensen met 

lijke handicap. In eetcafé 

at het echter niet alleen 

e avonden leiden tot 

rouwen en eigenwaarde.' 

BAMBER DELVER 

In Drachten 

'  Hu  Aill, itasi an j  e 

gebreideii ma.  

een  verstab
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Het Druifje  1+ 

om eten. 'De 

meer zelfver 

EETCAFÉ VOO 

'Ik  wil  geen 

VANAVOND OPENT EETCAFÉ HET Druifje in 
Drachten voor de eerste maal in het nieu-
we jaar haar deuren. Elke veertien dagen 
komen mensen met een licht verstande-
lijke handicap er lekker eten. Vrijwilligers 
van de afdeling Smallingerland/Opster-
land van Humanitas koken, dekken de ta-
fel, serveren, ruimen af en doen de afwas. 
De gasten komen niet alleen uit Drachten 
maar ook uit Heerenveen, Burgum en 
Sneek. 'Als je ietsje anders dan een ander 
bent, kom je vaak niet aan de bak in de 
maatschappij', zegt vrijwilligster Aly Me-
ijer. Zij is deze avond de cordinator. 'Hier 
kun je jezelf zijn en hoefje je niet beter en 
slimmer voor te doen dan je bent, in de 
hoop geaccepteerd te worden.' 

De afdeling richtte in 1993 Het Druifje 
op. De bedoeling is om mensen met een 
verstandelijke handicap een eigen uit-
gaansgelegenheid te bieden. De doel-
groep bestaat uit degenen die zichzelf 
redelijk kunnen redden in de maat-
schappij. Zij werken bij bijvoorbeeld een 
sociale werkvoorziening of zijn bezoe-
kers van een dagverblijf voor ouderen. 

Uitgaanssfeer 
Vrijwilligers van Humanitas zorgen voor 
een sfeervolle omgeving en een verfijnde 
keuken, zodat een echte uitgaanssfeer 
wordt bereikt. Daarmee proberen zij de 
drempel te verlagen om een echt restau-
rant te bezoeken. Het eetcafé biedt niet 
alleen lekker eten, ook wordt er door de 
vrijwilligers aandacht geschonken aan 
algemeen geldende omgangsvormen, 
waaronder tafelmanieren. 

Het initiatief heeft inmiddels flink 
wortel geschoten in Drachten. 'Gemid-
deld komen er zo'n veertig mensen per 
avond', vertelt Meijer. 'Het is prachtig om 
te zien hoe bezoekers de eerste maal ver-
legen binnenkomen en na een paar 
avonden met hun rug recht op hun stoel 
zitten. Deze avonden leiden tot meer 
zelfvertrouwen en eigenwaarde.' 

'Hier hoefje je niet 
beter en slimmer  uooi" 
te doen dan  je  bent in 
de koop  geaccepteerd 
te waiden' 

Het diner wordt voorafgegaan door een 
nieuwjaarsgroet namens alle medewer-
kers: 'Maak er wat van'. Na een minuut 
stilte begint de maaltijd. Iedereen klapt 
als het voorgerecht wordt rondgebracht: 
kerriesoep. 'Daar kun je ook een saus van 
maken', weet Gerrit. Hij begint een ge-
animeerd gesprek met zijn tafelgenoten: 
over lasagne, zijn favoriete gerecht, een 
Italiaanse avond en BZN. 'Ik heb alle cd's 
van BZN, met Annie en met Carola. Ook 
van Jantje Smit. Wist je dat hij ook al in 
het Duits zingt?' 

Wendy herinnert zich nog de eerste 
keer dat zij in Het Druifje kwam. 'Ik vond 
het een beetje eng omdat ik niemand 
kende en er nooit eerder was geweest. 
Maar al bij de soep vond ik het gezellig.' 
Ook Maurice geniet van zijn bezoeken 
aan Het Druifje. 'Het eten is altijd lekker, 
die mensen kunnen koken, joh!'  

De vrijwilligers komen langs om na te 
vragen of iemand nog wat soep wil. 'Wat 
er van het eten over is geven we mee. 
Lekker voor morgenavond, als sommi-
gen alleen eten.' 

Zuurkool, vlees  en  salade 
Het hoofdgerecht bestaat uit zuurkool-
schotel, verschillende soorten vlees en 
een frisse salade. Wendy wil opscheppen 
voor haar disgenoten: 'Dat kan ik goed 
dus geef de borden maar'. Wiebe neemt 
extra jus. Maurice vindt het eten niet 
duur: 'Het kost maar een tientje maar dat 
is wel zonder drinken, daar betaal je 
apart voor. Maar als je dat niet wilt, kun je 
water drinken, dat is gratis' Wendy 
neemt een pilsje, Wiebe bestelt spa: 'Ik 
moet nog rijden. Ik kom op de brommer 
en moet ook weer op de brommer naar 

huis.' 

1 
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'Regel-matig MC21k2H de 
gasten na het diner 
afspraken om de 
avond elders voort te 
zetten' 

Ondanks de losse sfeer zorgen de vrij-
willigers voor een degelijke organisatie, 
vertelt Meijer. De gasten worden serieus 
genomen. 'Wij weten altijd hoeveel 
mensen er komen. Iedereen geeft zich 
na afloop van de avond voor de volgen-
de keer op of ze kunnen een dag van 
tevoren bellen. Het eten moet altijd 
goed zijn, geen afdankertjes of blik-
voedsel. Wij zorgen ervoor dat er lekker 
gegeten kan worden en dat het er mooi 
uitziet. Het is een avondje uit, een res-
taurant zonder dat iemand op hoeft te.  
zitten en pootjes moet geven. We zijn 
als vrijwilligers niet alleen met het eten 
bezig, maar willen ook aandacht schen-
ken aan de gasten.' 

Het nagerecht is een traktatie: een 
grand dessert met ijs, pudding, vla, cho-
colade en koek. Op geen enkel bord blij- 

maal d 97ieslcian' 
mEetcafé Het Druifje is in Drachten en omstreken 

een geliefde uitgaansgelegenheid geworden voor 

mensen met een verstandelijke handicap. 

Sommige bezoekers wonen thuis bij hun 
ouders, anderen op zichzelf of in een ge-
zinsvervangend tehuis. Maar lekker eten 
is niet het enige doel. Humanitas wil met 
Het Druifje ook mensen met een lichte 
verstandelijke handicap met elkaar in 
contact brengen. Maurice heeft zich bij-
voorbeeld gemeld voor het videoclubje: 
'We komen bij elkaar en huren een leuke 
video. Lekker tv kijken, wat drinken en 
pinda's eten. Zonder het eetcafé was ik 
nooit bij het clubje gekomen.' 

Mensen met een handicap hebben 
vaak moeite met het leggen van contac-
ten. Daarom voelen zij zich vaak niet 
thuis in reguliere verenigingen en voor-

zieningen. Regelmatig maken de gasten  

na het diner in Het Druifje afspraken om 
de avond elders voort te zetten of om 
avondjes uit te gaan. Onder elkaar voelen 
zij zich opperbest. 

Aan tafel worden roddels en praatjes 
uitgewisseld. Men heeft het over dege-
nen die zelfstandig wonen. 'Dan kun je 
alles doen watje wil', zegt Maurice. 

Verliefd 
Gerrit vult aan: 'Er zijn ook mensen die 
verliefd op elkaar zijn en met z'n tweetjes 
wonen. Zonder leiding erbij.' Hij wijst 
naar het naburige tafeltje waar twee jon-
geren stralend bij elkaar zitten. 'Die zijn 
verliefd', lacht hij. 'Toch?', schreeuwt hij 
het stel toe. 'Jullie doen het toch met el-
kaar!' Dat laat het stel zich geen tweede 

keer zeggen: `Ja, wij wel!' Gejoel aan de ta-
fels. Wiebe grijpt zijn kans om een twee-

de keer op te scheppen. 

ven restjes liggen. De acht vrijwilligers 
hebben er weer een dankbare avond op 
zitten. 'De avonden zijn ook voor ons be-
langrijk', zegt Meijer. 'Wij voelen ons 
dankbaar dat wij dit kunnen doen. Wij 
gaan allemaal moe naar huis en ver-
schrikkelijk voldaan. Het is een genot om 
de blijde gezichten te zien. Als de bezoe-
kers ons in het dorp tegenkomen worden 
we uitgebreid toegezwaaid.' 

Verschillende gasten bieden na afloop 
aan om te helpen afruimen. Hun hulp 
wordt met een bedankje afgewezen. Ie-
dereen aan tafel heeft zich opgegeven 
voor het volgende etentje, over veertien 
dagen. Gerrit wil geen dineetje over-
slaan. 'Ik kom altijd. Wij weten altijd wat 

er wordt gekookt, maar ook als het eten 

niet lekker is kom ik. Andijvie lust ik niet, 

maar hier eet ik het toch. Het is hier veel 

te gezellig om weg te blijven.' 
	

0 
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Marjoleine Beers is een 

dag in de week minder 

gaan werken om vrijwilli-

gerswerk voor Humanitas 

te kunnen doen. Voor de 

afdeling Leeuwarden 

houdt zij zich bezig met de 

publiciteitscampagne. 

`Voor mij staat het vast dat 

wij ook druk bezette men-

sen als vrijwilligers kun-

nen werven.' 

FRANS VAN ROOIJEN 

CAMPAGNEMEDEWERKSTER LEEUWARDEN 

'TOT VOOR TWEE JAAR KENDE IK alleen de 

naam Humanitas maar ik wist niet wat 

de organisatie deed. Door mijn man, die 

bestuurslid is bij de afdeling Leeuwarden 

van Humanitas, ben ik in contact geko-

men met Humanitas. Zijn verhalen en- 

thousiasmeerden me. Ik bood in de zo-

mer van 1998 het bestuur van de afdeling 

Leeuwarden aan om een taak op mij te 

nemen. Het bestuur vroeg of ik iets voel-

de voor het voorbereiden van de pr-cam-

pagne, public relations om meer bekend- 

® Vrijwilligster Marjoleine Beers werkt met 

tomeloze inzet aan ledenwerving en naams-

bekendheid van Humanitas in Leeuwarden. 

heid te geven aan Humanitas en nieuwe 

leden en vrijwilligers te werven. 

von mens tot mens 
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Ik zei: 'Oké, noem mij maar de pr-me-
vrouw'. Dat is een taak die ik tussen mijn 
gewone werk door kan doen en waarbij 
niemand op mij zit te wachten op vaste 
tijden. Vrijwilligerswerk waarbij ik op ge-
zette tijden cliënten moet bezoeken, zou 
ik niet kunnen combineren door mijn 
veeleisende baan. 

Eigenlijk heb ik het altijd druk. Maar 
als ik iets echt belangrijk vind, zoals Hu-
manitas, kan ik er tijd en ruimte voor ma-
ken. Het leuke is dat ik bij veel vrijwilli-
gers zie dat zij het ook druk hebben, maar 
gewoon tijd maken voor Humanitas. 
Voor mij staat nu vast dat we ook drukbe-
zette mensen als vrijwilligers kunnen 
werven. Ik ben zelf een voorbeeld van 
een bezet mens die tijd vrij maakt. Al 24 

jaar werk ik bij een bedrijf dat koelinstal-
laties en keukenapparatuur levert aan 
bedrijven en instellingen. Een leuke 
baan waarvoor ik heel Nederland door 
reis. Maar ik wilde op een gegeven mo-
ment iets anders dan vijf dagen per week 
koelkasten verkopen. Nu ben ik vier da-
gen per week gaan werken, mede om tijd 
te maken voor Humanitas. 

Bij Humanitas kom ik directer in con-
tact met mensen. Dat is voor mij altijd 
heel belangrijk geweest. Ook in het fami-
liebedrijfje dat mijn man en ik vroeger 
hadden, was de directe band met de per-
soneelsleden essentieel voor mij. Ik ken-
de alle personeelsleden goed en hielp 
hen bij hun persoonlijke problemen. Ik 
heb geen kinderen maar voor hen was ik 
als een moeder. Later is ons bedrijf opge-
gaan in het grote bedrijf waar ik nu werk. 
Ik kwam in de directie, maar dat beviel 
steeds minder. Ik stond te ver van de 
mensen af. Uit eigen beweging ben ik uit 
de directie gestapt en op de afdeling ver-
koop gaan werken om dichter bij de 
mensen te staan. Zelf heb ik het altijd 
goed gehad en geen grote crises doorge-
maakt, maar ik kan mij goed inleven in 
de situatie van cliënten van Humanitas. 

"ik wilde meer dom 

alleen koelkasten. 

oerkopen" 

Velen van hen zijn vaak op zichzelf aan-
gewezen en hebben weinig contacten. 
Zij kampen met armoede en verdriet of 
zijn neerslachtig. Soms ben ik door hun 
problemen dagen van slag als ik een keer 
met een vrijwilliger meega naar cliën-
ten. 

Maar ik probeer ook energie en plezier 
uit het vrijwilligerswerk te halen, want 
daarvoor doe ik het. In het begin had ik 
dat plezier niet, maar dat lag aan mijzelf. 
Ik kwam met allerlei communicatie-
plannen bij het bestuur en liep te hard 
van stapel. Men wist niet wat men met 
me aan moest. Voor mijn vrijwilligers-
taak bestond geen profielschets, waar-
door het onduidelijk was wat ik zou 
moeten doen. Ik heb een gesprek aange-
vraagd met het bestuur en wij hebben 
elkaar gezegd wat ons op het hart lag. 
Het was niet allemaal leuk wat wij zei-
den, maar het maakte veel helder. Eén 
van de problemen die bleek te spelen 
was dat ik wel veel met het bestuur 
moest overleggen, maar niet bij be-
stuursvergaderingen mocht zijn omdat 
ik geen bestuurslid was. Ik ben toen be-
stuursadviseur geworden zodat ik bij 
een deel van de bestuursvergaderingen 
aanwezig kan zijn. Nu loopt de samen-
werking prima. 

Mijn taak is helder. Ik stel in de afde-
ling het pr-plan op voor ledenwerving en 
meer naamsbekendheid van Humani-
tas. Hartstikke trots was ik toen het plan 
uit de computer kwam. Ik heb het be-

stuur gevraagd om een formulier met  

een profielschets van de gevraagde be-
stuurder of vrijwilliger. Wij hebben ook 
een folder gemaakt: Alleen... hoe nu ver-
der?. Hier in Leeuwarden werven wij 
vooral van mens tot mens, onder vrien-
den, familie, buren en kennissen. Huma-
nitas dat ben ik! Die uitstraling, dat is onze 
grootste kracht. Met name onder allocht-
onen zoeken wij vrijwilligers die willen 
werken met asielzoekers. Vooral min-
derjarige asielzoekers vragen steeds 
meer aandacht. Leeuwarden wordt snel 
een multiculturele samenleving. Daar-
naast hebben wij als doel om negentig 
nieuwe leden te werven. Iedereen is na-
tuurlijk welkom, maar wij richten ons 
nadrukkelijk op jongeren, allochtonen 
en mensen die net in de stad zijn komen 
wonen. 

Onze afdeling organiseert veel voor le-
den en vrijwilligers: een dank je wel-
avond, toneelvoorstellingen, een boot-
tocht, noem maar op. Vier keer per jaar 
gaat ons blad naar alle leden en vrijwilli-
gers.Voor een optimale inzet van vrijwil-
ligers is onderling contact belangrijk. 

`Soms ben ik  delgen 
uan slag door de 

problemen uan 
cliënten 

Vrijwilligers hebben nog wel eens de nei-
ging om zichzelf weg te cijferen in con-
tacten met beroepskrachten of cliënten. 
Maar dat hoeft niet. Doet een vrijwilliger 
in het maatjesproject alleen wat zijn 
maatje wil, of komt hij ook met zijn eigen 
wensen? Pas als je ook voor jezelf op-
komt ben je een goede vrijwilliger. 

Ik zal voldaan zijn als de pr-campagne 
aanslaat. Ik wil zo graag dat we meer be-
kendheid krijgen. Daarvoor is het be-
langrijk om deuren naar andere organi-
saties te openen. Voor mijzelf zou ik Ed 
Nijpels, commissaris van de koningin, 
niet durven vragen om een nieuwjaars-

boodschap op band in te spreken. Maar 

met een Humanitas-pet op doe ik dat 
wel.' 
	

O 
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BIJ HET PROJECT voc-Tandem meldde zich 
een tijdje geleden een man met een 
vraag om hulp. Maar voc-Tandem zag 
meer in hem dan alleen een hulpvrager. 
'Tijdens het kennismakingsgesprek 
bleek dat hij beter vrijwilliger dan deel-
nemer aan ons project kon zijn', vertelt 
Thea Veldhuis. Zij is coordinator van 
voc-Tandem. 'Hij is iemand die een deel-
nemer aan het project veel te bieden 
heeft. Zo dicht liggen vraag en aanbod 
soms bij elkaar in dit vrijwilligerswerk.' 

voc-Tandem biedt vriendschap door 
vrijwilligers aan mensen die dat drin-
gend nodig hebben. Niet iedereen kan op 
eigen kracht vrienden maken, ook al 
heeft iedereen wel eens een maatje no-
dig als steun en toeverlaat. Dat kan het 
gevolg zijn van een gecompliceerd verle-
den: een verblijf in een psychiatrisch zie-
kenhuis of een gevangenis. Soms is het 
een gevolg van vereenzaming na het  

overlijden van een geliefde. Het ontbre-
ken van een maatje kan een sociaal isole-
ment tot gevolg hebben. Alleen met hulp 
van buiten is daar nog een oplossingvoor 
te vinden. 

Maatjesprojecten bestaan weliswaar 
al langer, ook buiten Humanitas. Maar in 
het geval van voc-Tandem gaat het om 
een breed maatjesproject. Dat betekent 
dat de aandacht niet uitgaat naar een 
enkele categorie hulpvragers, zoals al-
leen ex-psychiatrische patiënten, ex-
verslaafden of Hiv- geïnfecteerden, maar 
dat iedereen die behoefte heeft aan 
vriendschap en ondersteuning een 
maatje kan krijgen. 

Wederzijds respect 
De vrijwilligers helpen de deelnemers 
een nieuw sociaal netwerk te bouwen 
door op basis van wederzijds respect sa-
men activiteiten te ontplooien. Van een  

partijtje dammen tot een middagje fiet-
sen. De behoefte aan deze vorm van ge-
organiseerde vriendschap valt af te lei-
den uit de groei van het project. 
voc-Tandem breidt haar activiteiten 
flink uit. Het project heeft vestigingen in 
Hengelo, Almelo en Enschede. Een vesti-
ging in Oldenzaal opent binnenkort haar 
deuren. 

Door contacten van voc-Tandem met 
professionele hulpverlers blijft het pro-
ject op de hoogte van waar zich de be-
langrijkste problemen afspelen. Zo werd 
duidelijk dat ex-cliënten van een TBs-kli-
niek in aanmerking kwamen voor een 
maatje. Die verscheidenheid is voor vrij-
willigers vaak een uitdaging. 

Wvitwinigerswerk is 
niet uyijbliivend' 
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amheid 
■ Thea Veldhuis en Hannie Pellen van het pro-

ject VOC-Tandem met de Jan Renken-prijs. 

Veldhuis: 'Het gebeurt wel eens dat vrij-
willigers reserves hebben om maatje te 
worden van een ex-verslaafde of een ex-
delinquent. Wij vragen alle vrijwilligers 
deel te nemen aan een introductietrai-
ning en aan groepsavonden. Door het on-
derlinge contact en de uitwisseling van 
ervaringen gebeurt het dat vrijwilligers 
alsnog enthousiast worden om maatje te 
worden van een ex-delinquent.' 

Het initiatief van voc-Tandem past in 
de kijk die de overheid tegenwoordig 
heeft op de hulpverlening. Hulp uit de ei-
gen omgeving wordt gestimuleerd. Eigen 
sociale netwerken moeten maatschap-
pelijke problemen in eerste instantie 
helpen voorkomen en verhelpen. voc-
Tandem speelt daar op in. André Hude-
pohl, manager van district Oost van Hu- 

'Soms hebben 
urijwilligers yeseiues 
om maatje te worden 
uan  een  ex-uerrsaafde' 

manitas, nam het initiatief. Hij kreeg sig-
nalen van de professionele hulpverle-
ning, waaronder de maatschappelijke 
opvang van Humanitas, dat de terugkeer 
in de maatschappij van bijvoorbeeld 
ex-gedetineerden, ex-psychiatrische of 
dak- en thuisloze patiënten te wensen 
overliet. Ruim twee jaar geleden liet hij 
daarom een enquête uitvoeren onder 
een groot aantal hulpverlenende instan-
ties in TWente naar de wenselijkheid van 
een breed maatjesproject. De uitslag be-
vestigde het vermoeden dat er grote be-
hoefte is aan breed georganiseerde 
vriendschap op vrijwillige basis. 

Wachtlijsten en budgetten 
Beroepskrachten in de zorg kunnen niet 
aan die vraag voldoen. Zij zijn gericht op 
de aanpak van zware problemen. Zij ver-
lenen de benodigde hulp en laten 
onder druk van lange wachtlijsten en 
beperkte budgetten de cliënten weer 
(te) snel op eigen benen staan. Bij grote 
groepen mensen, waaronder verslaaf-
den of voormalige gedetineerden, ont-
breekt nazorg. Zij worden aan hun lot 
overgelaten en lopen daardoor de kans 
geisoleerd te raken. De kans op terugval 
naar het leven waarin juist de problemen 
zijn ontstaan is daarom groot. 

Ook al gaat het om een vrijwilligers - 
project, de band met de betaalde zorg is 
nauw en de organisatie deskundig. 'Wij 
zijn het project gestart met een werkbij-
eenkomst met professionele instellin-
gen', vertelt coordinator Thea Veldhuis 
van voc-Tandem. 'Daar bleek dat ver-
schillende hulpverleners met hetzelfde 
probleem te maken hadden: cliënten die 
door te weinig nazorg uit het vizier raken 
en terugvallen naar hun oude proble-
men. Zij zijn vaak niet in staat een eigen 
leven met sociale contacten op te bou-
wen.' 

Soms zijn de problemen van potentië-
le deelnemers echter te zwaar voor vrij-
willigers. Dan attendeert voc-Tandem 

hen op de mogelijkheid van professione- 

le hulpverlening, die daarvoor is uitge-
rust. Eén van de taken van de projectlei-
ding is om goed in de gaten te houden 
waar het vrijwilligerswerk stopt en de 
fakkel moet wor-den overgedragen aan 
beroepskrachten. Soms is de scheidslijn 
dun. 

'Het vrijwilligerswerk bestaat welis-
waar uit gewoon werk, uit een praatje 
een uitstapje of een telefoontje, maar het 
werk is niet vrijblijvend', waarschuwt 
Hannie Pellen. Als vrijwilligster is zij 
coordinator van het project in Hengelo 
en Enschede. 'De vrijwilliger moet inle-
vingsvermogen en geduld hebben en 
moet betrouwbaar zijn. Gemiddeld ben 
je toch wel vier uur per week met dit werk 
bezig.' 

De eerste resultaten zijn er al en 
dat motiveert. Ook om die reden is het 
enthousiasme onder medewerkers groot. 
Er zijn al deelnemers uit het project ge-
stapt omdat zij weer in staat waren hun 
sociale leven zelf op te pakken. 'Wij mer-
ken dat wij ons enthousiasme op de vrij-
willigers overbrengen', vertelt Hannie 
Pellen. Haar enthousiasme voor het pro-
ject groeit nog steeds.'Na één informatie-
avond gebeurt het vaak dat mensen zich 
meteen willen aanmelden als vrijwilli- 
ger.' 
	

O 

.Jan  Renkenprijs voor 
iVOC-Tandem 

•
VOC-Tandem, een initiatief van het district Oost 

van Humanitas, won vorig najaar de Jan Reken-

prijs 1999, een onderscheiding van Humanitas voor ver-

nieuwende projecten binnen de vereniging. voc staat 

voor Vrijwillig Ondersteunend Contact. Het bestuur van 

VOC-Tandem wordt gevormd door vertegenwoordigers 

van 5 hulpverlenende instanties, waaronder Humani-

tas. Op diverse plaatsen in Twente zet VOC-Tandem 

maatjesprojecten op. Vrijwilligers bieden als maatjes 

vriendschap en ondersteuning aan mensen die in een 

sociaal isolement verkeren of dreigen te geraken. De 

vrijwilligers variëren in leeftijd van 18 tot bijna 70. Sinds 

de oprichting van het project zijn al 47 vrijwilligers actief 

en nog eens vijftien mensen hebben zich aangemeld. 

Sommige vrijwilligers zijn maatje van twee of drie deel-

nemers. Het geld van de Jan Renken-prijs besteedt het 

bestuur van VOC-Tandem om een resultatenonderzoek 

te laten doen. 
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Gescheiden ouders kunnen via het Humanitas-project BOR. (Begelei-

de Omgangs Regeling) een beroep doen op bemiddeling voor een om-

gangsregeling met hun kind(eren). Het belang van het kind staat in dit 

project voorop. 0. Brenth is sinds 1998 vrijwilliger bij BOR. 

IN MIJN VROEGERE WERK als reclasserings-
ambtenaar heb ik vaak gezien hoe een 
scheiding van de ouders kan ingrijpen in 
het leven van een kind. Het kind kan op la-
tere leeftijd de narigheid met zich mee 
blijven dragen. Ik heb mij tijdens mijn 
werk wel eens bedacht hoe belangrijk on-
dersteuning is als er omgangsregelingen 
worden getroffen zodat de ouders hun 
kinderen kunnen blijven zien. Nu, een-
maal gepensioneerd, ben ik vrijwilliger 
geworden bij het Box-project. Dat geeft 
ondersteuning aan zowel ouders als kin-
deren bij een omgangsregeling. Door een 
wetswijziging blijven tegenwoordig na 
een scheiding beide ouders verantwoor-
delijkheid dragen voor de algehele op-
voeding van hun kind(eren). 

Ouders worden 
door de kinderrech-
ter, de Raad voor de 
Kinderbescherming of 
een advocaat op het 
Box-project gewezen. 
Meestal zijn het de va-
ders die een beroep op 
ondersteuning doen. 
Een vrijwilliger kan be-
middelen, in principe 
gedurende zes maanden. 
Daarna verwachten wij 
dat de ouders weten wat 
zij willen. 

Maandag 
Onlangs heeft een vader een aanvraag in-
gediend bij Humanitas. Vader en moeder 
hebben een jongetje van 6 en willen on-
danks hun onderlinge moeilijkheden dat 
hun zoon het zo fijn mogelijk heeft bij bei-
de ouders. Een goed uitgangspunt, maar er 
zijn problemen. Vader is aan de drugs ge-

weest en woont weer zelfstandig. Moeder 
vindt het belangrijk dat haar zoon zijn va-
der blijft zien, maar vindt het eng. Ze kan 
moeilijk inschatten of haar ex-echtgenoot  

inderdaad van de drugs af is. Toch wil zij 
dat hij een rol in het leven van hun zoon 
blijft spelen. De bemiddeling vanuit Hu-
manitas is dan wel gevraagd door vader, 
maar moeder is er ook blij mee. Beiden 
vinden het een geruststellende gedachte 
dat een buitenstaander mee loopt. Eigen-
lijk doe ik als vrijwilliger weinig spectacu-
lairs. Ik breek het ijs tussen vader en zoon, 
wat zeker bij de eerste ontmoetingen be-
langrijk is. Ik zorg dat de sfeer goed blijft, ik 
praat mee, zorg voor koffie en limona- 
de en probeer vader en zoon op hun 
gemak te stellen. Het gaat beter 
dan vader verwacht had. Hij 
heeft een speelgoedje 
mee voor zijn zoon, 
die er meteen mee 

gaat spelen. 

De eerste ontmoeting vindt 
plaats in de speciale ruimte op het kantoor 
van Humanitas, die voor het project is in-

geruimd. Het ziet er gezellig uit zodat ie-
dereen zich thuis kan voelen. Eerst spelen 
we met z'n drieën, later trek ik me terug 
zodat vader en zoon met elkaar spelen. 
Leuk om te zien. Als de tijd om is bedankt 
de vader mij. Hij is opgelucht en blij dat hij  

zijn zoon weer heeft gezien. Het jongetje 
praat honderduit als ik hem naar huis 
breng.Thuis vertelt hij hoe leuk het was en 
zijn moeder hoort met een glimlach de 
verhalen aan. De basis voor volgende con-
tacten is er. Vader en kind zullen elkaar om 
de twee dagen ontmoeten. Ik rijd met een 
goed gevoel naar huis. Zulk vrijwilligers-
werk is vaak hartverwarmend. 

Zaterdag 
Vandaag ontmoet ik een meisje van 3 met 
haar vader. Met hen heb ik al een paar 
maanden contact. De twee waren altijd al 
gewend om de stad in te gaan, rond te lo-
pen en een ijsje te eten. Vandaag gaan we 
met z'n allen naar het zwembad. Daar 
loop ik op mijn sokken in het overdekte 
speelgedeelte. Ik combineer mijn profes-

sionele met mijn persoonlijke erva-
ring: als grootvader geniet ik altijd 
van mijn kleinkinderen. Af en toe 

komt mijn oude vak boven, tegelijk met 
mijn voorliefde voorkinderen. Om dit 

werk te kunnen doen moetje kinde-
ren wel leuk vinden. Het meisje 

heeft pret voor tien als zij ravot met 
haar vader. Na het zwembad stap-

en we naar MacDonald's om wat te 
eten. Een feest en ik mag daar 

bij zijn. 
Eenmaal thuis ben ik 

moe maar voldaan. Ik her-
inner me een ander kind 
met wie ik maanden con-
tact heb gehad. Hoe zou 
het met hem en zijn ou-
ders gaan? Ik besluit te 
bellen. Zijn moeder 
klinkt niet verrast als'zij 
mijn stem hoort: 'U 

hoort er gewoon bij', 
zegt zij. Zij vertelt 

hoe goed het gaat en 
hoe blij ze is dat 

zoon en vader weer leuk contact hebben. 
Ik besef weer eens hoe belangrijk het is 
dat kinderen goed opgroeien. Na jaren als 
beroepskracht te hebben gewerkt heb ik 
weer direct contact met mensen die hulp 
kunnen gebruiken. Het is heerlijk dat ik, 
nu als vrijwilliger, een bijdrage kan leve-
ren in een mensenleven. 
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Almere/Zeewolde umM 	egeeH 
'MOET JE DE STRATEN VAN ALMERE eens 
zien: vaak moet je zoeken om iemand te-
gen te komen. Overdag loopt er bijna nie-
mand. Als je aangewezen bent op thuis 
kan het hier behoorlijk eenzaam zijn. Ze-
ker als je in de winter naar Almere ver-
huist, is het moeilijk om contacten te leg-
gen. Zo werkt sociaal isolement.' 

Hillie Ensink is sinds 1997 voorzitter 
van de afdeling Almere/Zeewolde. Een 
groeiende afdeling. Een jaar of vijf gele-
den was Humanitas in Almere nog maar 
een dreumes, maar het aantal projecten 
groeit als kool. Recent zijn Home-Start 
(opvoedingsondersteuning door vrijwil-
ligers) en SUST (nazorg kindervakantie-
weken) van start gegaan. Het ledental 
blijft stabiel, maar dat maakt de rol van 
Humanitas in de nieuwe stad niet min-
der groot. 

'Toen ik in 1997 voorzitter werd, had 
de afdeling 5o vrijwilligers. Dat zijn er nu 
95', zegt Ensink. 'Pas hebben wij er nog elf 
bijgekregen voor Home-Start en SUST. 

Onze vrijwilligers werven wij via adver-
tenties en mond-tot-mond reclame.' De 
toenemende bedrijvigheid van Humani-
tas in Almere is geen toeval. Er is genoeg 
te doen in deze jonge stad, mede omdat 
er nog zo weinig gevestigde sociale ver-

banden bestaan. 
'Jonge vrouwen in nieuwe wijken zijn 

bijvoorbeeld gericht op het vinden van 
scholen voor hun kinderen of het op orde 
brengen van hun huizen', vervolgt de 

voorzitter. 

Kansen voor iedereen 
'Maar als je kinderen de leeftijd bereiken 
dat zij naar de basisschool gaan, is de 

El Het afdelingsbestuur, v.l.n.r. Hillie Ensink, 

Piet Engelsman, Maria Zaal en Cor van Erk. 

kans groot dat je in een gat valt. Met na-
me in de nieuwste wijken zijn er weinig 
buurthuizen. Alleen de school is buurt-
gericht. In principe heeft een stad als Al-
mere wel kansen voor iedereen. Maar als 
je om wat voor reden dan ook zelf niet in 
staat bent om de kansen te pakken, 
dreigt gauw een sociaal isolement. Juist 
hier kan Humanitas de helpende hand 
bieden. In Zeewolde, een dorp van 16.000 
inwoners, schijnen mensen het nog 
moeilijker te vinden om toe te geven dat 
zij er niet meer uitkomen. Sociale plan-
vorming door gemeenten gebeurt niet 
veel meer. Daarom kan Humanitas juist 
in de vinex-locaties, waar veel nieuw-
bouw is, veel doen.' 

Veel werk aan de winkel betekent ech-
ter niet dat een afdeling dat automatisch 
ook uitvoert. Daar is een gelikte organi-
satie voor nodig. Gelukkig is die er in Al-
mere. Alle aandachtsgebieden van de af-
deling zijn keurig verdeeld onder de 
bestuursleden. Die onderhouden con-
tact met de projectcoiirdinatoren, die op 
hun beurt weer de relatie met de uitvoe-
rende vrijwilligers warm houden. Ook 
onderhoudt het bestuur nauwe contac-
ten met de gemeente, zowel met de wet-
houder als het ambtelijk apparaat. 

De sterke groei van Humanitas in Al-
mere en Zeewolde heeft echter ook een 
keerzijde. De vier bestuursleden dreigen 
verzwolgen te worden door het vele 
werk. Ensink: 'Maria Zaal, onze secreta-
ris, is ook beleidsverantwoordelijk voor 

rouwprojecten, activerend huisbezoek  

voor ouderen en vriendschappelijk huis-
bezoek. Piet Engelman is behalve pen-
ningmeester ook coordinator gedeti-
neerdenbezoek en ikzelf heb naast mijn 
voorzitterschap de portefeuille jeugd-
zorg en welzijn. Dat is veel en daar moe-
ten wij continu genoeg energie voor heb-
ben. Daarom willen wij graag een 
verbreding van ons bestuur. Als bestuur 
heb je een andere missie dan je bezig-
houden met uitvoerend werk. 

Twintig projecten 
Wij ontwikkelen ideeën en gaan met 
voorstellen naar de politiek. Wanneer 
onze plannen passen in het gemeente-
lijk beleid, krijgen wij subsidie om pro-
jecten uit te voeren. Stel je voor dat wij 
twintig projecten zouden hebben. Het 
mooiste zou dan zijn om twee bestuurs-
leden per aandachtsgebied te hebben. 
Die kunnen dan de coordinatoren op die 
gebieden aansturen' 

De voorzitter realiseert zich echter 
dat bestuurlijke versterking vooral ge-
stalte krijgt als Humanitas duidelijk 
aanwezig is in Almere. De afdeling heeft 
al plannen voor een eigen onderkomen 
dat haar meer gezicht kan geven. In de 
nieuw te bouwen wijk Tussen de Vaar-
ten, met vijfduizend woningen, mikt de 
afdeling op een eigen aanspreekpunt, 
gevestigd in een school, het enige buurt-
gebonden gebouw in de wijk. Ensink: 
'Ook de werkstichtingen van Humanitas 
zouden in die wijk een plek kunnen krij-
gen. Wij krijgen alleen meer bestuurska-

der als het werk van Humanitas goed 

zichtbaar wordt. Resultaat trekt nu een-
maal mensen aan.' 
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Nieuws van zusterorganisaties van Humanitas 

Vernieuwde cursus 
humanisme 

O
Een stagiaire van de Universiteit voor 

Humanistiek werkt bij het Humanis-

tisch Verbond aan het ontwikkelen van een 

vernieuwde cursus humanisme. Deze cur-

sus richt zich op leden en vrijwilligers van 

organisaties binnen de humanistische be-

weging. De bedoeling van de cursus is om 

mensen te laten kennismaken met huma-

nisme of om hun visie hierop aan te scher-

pen. In zes dagdelen komt de eigen visie 

van de deelnemers en kennisoverdracht in 

workshops aan bod. Vrijwilligers van het 

Humanistisch Verbond tonen praktisch hu-

manisme door te vertellen over hun werk. 

De cursus wordt op meerdere plaatsen in 

het land gegeven. 

Voor meer informatie: Humanistisch Ver-

bond (afdeling regionale activering) telefoon 

020 • 521 9000. 

Humanistisch wansielen 

•
Geïnteresseerden kunnen sinds kort 

een humanistische wandeling in Brus-

sel maken. In de Belgische hoofdstad zijn 

vier wandelingen mogelijk onder de naam 

het vrijzinnig en humanistisch patrimonium 

te Brussel vanaf 1830. De routes en de be-

zienswaardigheden onderweg staan uitvoe-

rig beschreven op een cd-rom, die rijk geïllu-

streerd is met foto's en gedetailleerde 

stadskaarten. De opkomst van de arbeiders-

beweging en kunststromingen zoals Cobra 

en Art-nouveau vinden een plek op deze cd- 

rom. 

Humanistisch wandelen is al langer mo-

gelijk in Deventer en Utrecht. De cd-rom 

over Brussel is te bestellen bij het Humanis-

tisch Vrijzinnig Vormingswerk, Schietschijf-

straat 50, 1030 Schaarbeek, telefoon/fax 

0032 • 2742 0323 (kosten 400 Bfr). 

jiikune  
mpagne umanistisch 

erbond  ' 

•
Op de algemene ledenvergadering 

van 20 november is het Humanis-

tisch Verbond een twee jaar durende cam-

pagne gestart onder de naam zelf denken 

samen leven. Levenskunst, multiculturali-

teit/diversiteit en vrijwilligerswerk zullen  Bil 

de thema's zijn die regelmatig in de activi-

teiten naar voren komen. De geestelijk 

verzorgers, HVO-docenten, relatievierders 

en sprekers bij uitvaarten zullen ook hier-

'over geïnformeerd  w.c.trlfgh.  Het is de be-

doeling om pakketjes samen te stellen 

met informatie over e4 	en spre-

kers, waardoor afdelingen  zelf aan de slag 

kunnen met de thema's. Een volgende 

stap in de campagne is het uitzetten van 

activiteiten voor ledenwerving waar de af-

delingen zich bij kunnen aansluiten. Meer 

informatie: landelijk bureau van het HV, te-

li siion  020  •  521 9000. 

Bezinning in de 
uitvaartrede 

•
Vanwege grote belangstelling wordt de 

training Bezinning in de uitvaartrede 

van het Humanistisch Verbond komend voor-

jaar nogmaals aangeboden. In een training 

van twee dagdelen wil John Brobbel, oud-do-

cent aan de Universiteit voor Humanistiek, 

de deelnemers aan het werk zetten met hun 

eigen waarden en met creatieve mogelijkhe-

den om die te verbinden met hun eigen tek-

sten. Het woord bezinning kent vele beteke-

nissen. Voor uitvaartbegeleiders is het vaak: 

betekenis geven, beschouwen, bespiegelen 

en ook afstand nemen en in relatie tot de 

overledene een element in de schijnwerpers 

plaatsen. Veel filosofische en literaire ele- 

menten lenen zich daarvoor. Zaterdag 19 fe-

bruari en 1 april is de training van 10.30 tot 

16.00 uur in Amersfoort. Belangstellenden 

kunnen zich opgeven bij het Humanistisch 

Verbond, telefoon 020 • 521 90 00 (Bea 

van Berkel). 

Humanistisch  Verbond 
laakt doodstraf 

•
Het hoofdbestuur van het Humanis-

tisch Verbond (HV) heeft zich achter 

een oproep geschaard van Amnesty Interna-

tional om actie tegen de doodstraf te onder-

nemen. Mogelijk wordt het HV ook vermeld 

op een petitielijst van Amnesty International. 

Deze organisatie streeft samen met andere 

organisaties die anti-doodstraf zijn naar een 

wereldwijd einde van alle executies vanaf 

het jaar 2000. Dit initiatief is in Zuid-Ameri-

ka, de Verenigde Staten en Italië overgeno-

men door andere organisaties, en nu dus 

ook door het HV. Amnesty International roept 

eigen groepen en andere organisaties op om 

handtekeningen te verzamelen en die op 10 

december 2000 aan te bieden aan de Alge-

mene Vergadering van de Verenigde Naties. 

Meer informatie: het Humanistisch Verbond 

(Loes Thewissen), telefoon 020 • 521 9000. 

Toezicht verzorgingshuizen 

•
Afgelopen maanden zijn de statuten 

van de HSHB (Humanistische Stich-

ting voor Huisvesting van Bejaarden) gewij-

zigd. De HSHB is een fonds geworden dat 

vernieuwende initiatieven in de ouderenzorg 

financieel gaat ondersteunen. Voorheen had 

de HSHB onder andere een toezichthouden-

de rol op de humanistische verzorgingshui-

zen. Bij fusie en statutenwijziging van de 

aangesloten huizen was de goedkeuring van 

de HSHB nodig was. Die is nu komen te ver-

vallen. Daardoor is het des te belangrijker 

dat in de besturen van de HSHB-huizen de 

statutair vastgelegde bestuurszetels voor 

Humanitas en het Humanistisch Verbond 

ook door vertegenwoordigers van deze orga-

nisaties worden bezet. Op hen kan een be-

roep worden gedaan wanneer de geestelijke 

verzorging op de tocht komt te staan. Het 

HSHB verzoekt lokale bestuurders van 

zowel Humanitas als het Humanistisch Ver-

bond om in de eigen omgeving de verzor-

gingshuizen te volgen in hun beleid. Zonodig 

kan bij Elly Vreeburg (Humanistisch Ver-

bond) of Michael Kerkhof (Humanitas) aan 

de bel worden getrokken. 

Telefoon Humanitas: 020 • 523 1100: 

telefoon HV: 020 521 9000. 

El Een humanistische 

wandeling in 

Deventer. Utrecht of 

Brussel voert langs 

interessante plekjes. 
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Reacties op een veelgehoorde maatschappelijke stelling 

Vidjuglalike thuniszovg verdoezelt de gevolgen  van 
de bezmfr dgffg en 71:n de pTrofessonele thldszeve 

Lange wachtlijsten voor 

thuiszorg en voor een 

plaats in een verzor-

gingscentrum. Een 

schreeuwend tekort aan 

arbeidskrachten in de 

betaalde zorg. Ondertus-

sen dragen duizenden 

vrijwilligers hun steen-

tje bij in soms schrijnen-

de situaties. Wat vinden 

de direct betrokkenen 

ervan? 

Mevrouw 1. Pompstra, algemeen 
coordinator vrijwillige thuishulp 
Kennemerland. 

'Ik vind de stelling te sterk uitge-
" drukt. De vrijwillige thuiszorg heeft 
een eigen waarde. De activiteiten van 
de professionele thuiszorg zijn duide-
lijk omschreven, die van vrijwillige 
thuiszorg ook. We begeven ons op ver-
schillende terreinen. Wij noemen ons 
werk trouwens thuishulp. Onze vrijwil-
ligers nemen die taken op zich die tijd 
kosten, het gaat bij ons werk om het 
menselijke contact en niet zozeer om 
de praktische verzorging.' 

C. Coomans, bezoekt eens per week zijn 

oudoom. 
'Ik denk dat ik wel een deel van de 
stress van de professionele verzorg-

sters wegneem, dus wat dat betreft 
klopt de stelling wel. Zij weten dat mijn 
oom in de gaten wordt gehouden. Ik 
geef vaak door wanneer hij iets nodig  

heeft. Het verschil is dat ik geen verzor-
gende taken doe. Ik stop hem bijvoor-
beeld niet in bad of zo. Ik ben er vooral 
voor het wandelingetje en een gesprek.' 

Bart Schenke, secretaris synergieberaad 
Humanitas 
■ 'Wanneer er meer geld zou komen 

zou vrijwillige thuiszorg overbodig 
worden? Ik ben het daar hartgrondig 
mee oneens. Ik vind dat beide vormen 
van zorg bestaansrecht hebben. Er zijn 
niet alleen verantwoordelijkheden tus-
sen burgers en overheden, maar ook 
tussen burgers onderling.' 

Filia Kramp, lid hoofdbestuur Humanitas en 
directeur Kraamzorg Delfland. 

'Ik ben het eens met de stelling. 
Zorg is zo vanzelfsprekend, wan-

neer de professionals het laten afweten 

vallen hulpbehoevenden terug op hun 

omgeving. Er zijn maar weinig mensen  

die dan een ander laten stikken. Maar 
die vrijwillige zorg komt vaak op vrou-
wen neer. Ook professionele thuiszorg 
wordt trouwens meestal door vrouwen 
gedaan. Laagbetaald, zwaar werk waar 
je geen gezin van kunt onderhouden. 
Voor de verbetering van de positie van 
vrouwen zou het anders geregeld moe-
ten worden in de thuiszorg. 

Mevrouw M. Wild, herstellende van een 
herseninfarct 
• 'Ik ben blij dat ik altijd Silvia kan 

bellen. Zij is vrijwilligster. Ik ben na 
mijn ziekte vergeetachtig. Ik weet soms 
niet meer waar ik heb opgeschreven 
wanneer ik voor controle moet. Silvia 
weet dan nog waar het briefje ligt. Ze 
komt elke week even koffie drinken. En 

mijn kinderen komen in het weekend. 

Ik heb ook huishoudelijke hulp van de 

thuiszorg. Maar elke keer komt er weer 

iemand anders. Daar krijg je dan toch 

niet zo'n band mee.' 
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kipenda 
Introductiedag  voor nieuwe en aanstaande vrijwilligers en betaalde krachten van Humanitas. Plaats: Landelijk Bureau van 

Humanitas in Amsterdam. Inlichtingen: landelijk bureau 020 523 11 00 (Ton van den Brink) 

Aftrap imago-campagne Humanitas. De Jaardagvrijwilliger maakt de pers attent op het werk van Humanitas. Inlichtingen 

over de campagne kan bij het eigen districtskantoor of bij het Landelijk Bureau van Humanitas, telefoon 020 523 11 00 

(Jacqueline Kenkel/Hellen Kiihler) 

Regionale ontmoeting Zuid door het Humanistisch Verbond met als thema In dialoogin Vormingscentrum SBI te Oisterwijk. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond, afdeling Regionale Activering, telefoon 020 • 521 90 00. 

Regionale ontmoeting  Noord door het Humanistisch Verbond met als thema In dialoog in Vormingscentrum SBI in 

Kortehemmen. Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond, afdeling Regionale Activitering, telefoon 020 • 521 90 00. 

Regionale ontmoeting Noordwest door het Humanistisch Verbond met als thema In dialoog in de Volkshogeschool in 

Bergen (N-H). Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond, afdeling Regionale Activering, telefoon 020 • 521 90 00. 

Regionale ontmoeting  Oost door het Humanistisch Verbond met als thema In dialoog in Buitenhotel Alfa in Lochem. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond, afdeling Regionale Activering, telefoon 020 • 521 90 00. 

Regionale ontmoeting Zuidwest door het Humanistisch Verbond met als thema In dialoogin Olaertsduyn in Rockanje. 

Inlichtingen en aanmelding: Humanistisch Verbond, afdeling Regionale Activering, telefoon 020 521 90 00. 

• Bij de start 

van de campag-

ne wordt de 

naam van 

Humanitas 

breed onder de 

aandacht van 

de mensen 

gebracht. 



Niet" de PR- mpagtie   

Jaardagvrijwilliger 

•
De aftrap van de campagne is dichtbij. Veel afdelingen zullen de 

campagne starten met de actie Jaardagnijwilliger. Bij deze acti-

viteit zijn (plaatselijk) bekende mensen benaderd met de vraag of zij 

een dag vrijwilliger willen zijn voor Humanitas. 

Het idee achter deze actie is om de pers attent te maken op het 

werk van Humanitas en om te laten zien dat het mogelijk is dat iemand 

zijn deskundigheid één keer per jaar voor Humanitas kan inzetten. En 

wel als vrijwilliger. In januari hebben alle districten hun laatste cam-

pagnebijeenkomst georganiseerd om alle betrokkenen in de regio vol-

doende te informeren voor de aftrap. 

De campagnemiddelen zijn getoond en het aangepaste logo met 

slogan wordt geïntroduceerd. In de volgende nummers van Van Mens 

tot Mens zullen de activiteiten van de afdelingen aangaande de cam-

pagne nog ruim aan bod komen. 

Meer informatie: Helpdesk campagne, landelijk bureau Humani-

tas,telefoon 020 • 523 11 00. (Jacqueline Kenkel/Hellen Kéhler) 
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ig  Personalia 
■ De afdeling Eemland heeft afscheid genomen 

van Corrie Metzger. Jarenlang is zij in Baarn en om-

streken onder de paraplu van Humanitas actief ge-

weest als ombudsvrouw voor gehandicapten. Zij 

bouwde een reputatie op als een vakkundig per-

soon die zich de kaas niet van het brood liet eten. 

Vooral mensen met een handicap die vast liepen in 

de bureaucratie van de zorg, stond zij bij met raad 

en daad. Zij is vertrokken naar ANGO (Algemene Ne-

derlandse Gehandicapten Organisatie). 

■ Op 1 januari 2000 was Michael Kerkhof 25 jaar 

in dienst van Humanitas. Hij is hoofd afdeling Ont-

wikkeling en Ondersteuning van het Landelijk Bu-

reau, waar zijn jubileum feestelijke aandacht heeft 

gekregen. 

• Mevr. R. Paulissen, consulent Home-Start van 

het district Zuid, neemt afscheid. Zij heeft verschil-

lende projecten Home-Start in het zuiden in gang 

gezet. Bij de gemeente Eindhoven wordt zij project-

leider Kinderopvang. 

■ Cees Maas, bestuurslid van de afdeling Breda, 

verlaat het bestuur. Na jaren grote inzet voor Hu-

manitas gaat hij zich wijden aan het schrijven van 

een kinderboek. 
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Nieuws voor kader en bestuurders 

Burendag 2000 

•
De Nationale Burendag zal, zoals in een 

brief aan de afdelingen bekend ge-

maakt, in 2000 een andere aanpak krijgen 

dan in voorgaande jaren. Er is, gelet op de 

kanttekeningen bij de afgelopenen burendag, 

gekozen voor een lichtere en lossere opzet. 

Er zal geen strak aanvoelend keurslijf zijn en 

het competitie-karakter verdwijnt. 

Dat betekent dat de afdelingen en woning-

corporaties vrij zijn in de keuze van thema, 

aard en tijdstip van de lokale activiteiten. Het 

kan gaan om een lokale verkiezing, maar dat 

is geen voorschrift. Ook allerlei andere initia-

tieven die iets met buren te maken hebben, 

kunnen in het zonnetje worden gezet. Bijvoor-

beeld een buurtkrant, activiteiten van of voor 

jongeren of initiatieven die de buurteconomie 

versterken. 

Humanitas vraagt wel van de lokale organi-

satoren om opvallende initiatieven voor te 

dragen voor een presentatie op de landelijke 

manifestatie op 17 juni. De nadruk ligt op aan-

sprekende presentaties van lokale activitei-

ten, waarbij een beeld wordt gegeven van de 

diversiteit qua inhoud en samenwerkingsvor-

men. 

Die diversiteit kan tevens de opmaat zijn 

voor het jaar 2001, waarin het honderdjarig  

bestaan van de Woningwet en het interna-

tionale jaar voor de vrijwilligers samenvallen 

en waarin dus een bredere opzet van de Na-

tionale Burendag past. Er zal geen verkie-

zing plaatsvinden van een Beste Buur van 

Nederland. Voor plaatselijke activiteiten kan 

gebruik worden gemaakt van het draaiboek 

en het werkmateriaal van vorig jaar. Sinds 

eind januari is een Burendagaffiche be-

schikbaar met ruimte voor plaatselijke acti-

viteiten. 

Meer informatie: Sandra Wst, telefoon 

06.512 91981, e-mail: sandra@concern.nl  

Stichting Humanitas 
WoonZinnig 

•
Een van de nieuwste initiatieven van 

Humanitas krijgt al behoorlijk vorm. Het 

gaat om de Stichting Humanitas WoonZinnig, 

die het afgelopen najaar haar deuren opende. 

Helemaal nieuw is het niet, want de stichting 

bundelt de kennis die Humanitas al heeft over 

de combinatie van wonen en zorg. Die is er vo-

lop, ontleend aan jarenlange ervaring met le-

vensloopbestendige woningen in Rotterdam 

en talrijke Humanitas-projecten OWOG en 

OVOG. 

Levensloopbestendige woningen kunnen 

worden aangepast aan de zorgbehoefte van 

de bewoners. OWOG en OVOG bieden Huma-

nitas een werkwijze waarmee men de woon-

voorzieningen en het veiligheidsniveau in hun 

leefomgeving te verbeteren. 

Het projectbureau OWOG/OVOG is geïnte-

greerd in de stichting. WoonZinnig is een ex-

pertisebureau dat organisaties met vragen 

over wonen en zorg adviseert en begeleidt. 

Ook assisteert zij woningcorporaties en ver-

pleeg-en verzorgingshuizen bij het ontwikke-

lingen opzetten van levensloopbestendige 

woningen. WoonZinnig heeft de intentie om 

nauw samen te werken met afdelingen en dis-

tricten van Humanitas. 

De Stichting WoonZinnig is gehuisvest in 

het hoofdkantoor van Stichting Humanitas 

Rotterdam, Achillesstraat 290. Meer informa-

tie: Elly de Heus en Lucette Houweling, 

telefoon 010 • 461 51 22. 

■ Corrie Metzer komt nog steeds op voor de 

belangen van gehandicapten. 
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!mi Ingezonden brieven, reacties, (juridische) vragen kunt u opsturen naar Humanitas, 
Postbus 71 1000 AB Amsterdam ow. 'Postbus 71 vraag' 

El Juridisch medewerker mr. Ton van den Brink 

Onkostenvergoeding voor 
vrijwilligers 
Mijn man krijgt voor zijn vrijwilligerswerk 

een vergoeding. Moeten wij daarover be-

lasting betalen? 

Vrijwilligers ontvangen geen loon voor 
hun werkzaamheden maar soms wel 
een vergoeding. Voor de belastingdienst 
geldt zo'n vergoeding niet als loon of in-
komen, maar dan moet het bedrag wel in 
verhouding staan tot de omvang en het 
tijdsbeslag van het vrijwilligerswerk en 
het karakter hebben van een onkosten-
vergoeding. In de Regeling onkostenvergoe-
ding vrijwilligerswerk staat tot welk be-
drag deze vergoedingen zijn vrijgesteld 
van belasting- en premieheffing. Deze 
urijstellingsgrens bedroeg vanaf i januari 
1999 f 4r per week met een maximum-
j aarbedrag van f 1435. Als gevolg van de 
jaarlijkse indexering wordt het nieuwe 
weekbedrag per r januari 2000 gesteld op 
f 42 (maximum jaarbedrag: f 1470). Het 
aantal weken waarin het maximale 
weekbedrag mag worden uitgekeerd is 
35. Bij vergoedingen tot de genoemde be-
dragen neemt de belastingdienst aan dat 
deze bedoeld zijn ter bestrijding van de 
uitgaven die de vrijwilliger in verband 
met het vrijwilligerswerk moet doen. Is 
de vergoeding echter hoger, dan moet 
volgens de belastingdienst van geval tot 
geval worden beoordeeld of de vrijwilli-
ger al dan niet in dienstbetrekking werk-
zaam is. In de praktijk is dat moeilijk vast 
te stellen. Daarom gaat de belasting-
dienst er om praktische redenen van uit 
dat de arbeidsverhouding van de vrijwil-
liger ook in dat geval niet als een dienst-
betrekking wordt beschouwd. Er is echter 
één voorwaarde: de vrijwilligersorgani- 

satie moet de vergoeding jaarlijks opge-
ven aan de inspecteur. Zo niet, dan ver-
valt de goedkeuring en beoordeelt de in-
specteur per geval of er sprake is van een 
dienstbetrekking. Zo'n dienstbetrekking 
is er in ieder geval wèl als de vrijwilliger 
werkzaamheden verricht op doorgaans 
tenminste twee dagen in de week tegen 
een bruto-inkomen dat doorgaans ten-
minste 2/5  maal het wettelijk minimum-
loon bedraagt. 

eioning van vrijwilligers 
Kan ik naast mijn uitkering ook zonder pro-

blemen vrijwilligerswerk doen? Ik heb ge-

hoord dat ik daarmee mijn huursubsidie 

kan verspelen. 

Een aantal zogenaamde experimen-
teergemeenten mag bijstandsgerech-
tigden toestaan vrijwilligerswerk te ver-
richten met behoud van hun uitkering 
(de Melken 3-regeling). De gemeente 
kan zo'n vrijwilliger een stimulerings-
premie geven van ten hoogste f r5o per 
maand. Dat bedrag wordt vrijgelaten bij 
het vaststellen van de bijstandsuitke-
ring. Maar die vrijlating blijkt niet te gel-
den voor de belastingdienst en voor het 
bepalen van de hoogte van de huursub-
sidie. Belastingdienst en ministerie van 
VROM beschouwen de premie namelijk 
als inkomen waarover gewoon belas-
ting moet worden betaald en waarmee 
ook rekening wordt gehouden bij het 
toekennen van huursubsidie. De ge-
meente Landgraaf, een van de experi-
menteergemeenten, deed een poging 
om dat probleem op te lossen door de 
stimuleringspremie om te zetten in een 
onkostenvergoeding. Een vergoeding 
van werkelijk gemaakte kosten wordt 
namelijk niet beschouwd als inkomen 
en er hoeft dus geen belasting over te 
worden betaald. Ook de vergoeding telt 
niet mee bij het vaststellen van huur-
subsidie. Maar de belastingdienst 
maakt in dit geval geen verschil tussen 
een stimuleringspremie en onkosten-
vergoeding. In beide gevallen moet over 
het uitgekeerde bedrag belasting be-
taald worden. Ook kan het bedrag nade-
lige gevolgen hebben voor de huursub-
sidie. Volgens minister De Vries (Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) heeft het 
dan ook geen zin om de stimulerings-
premie om te zetten in een onkosten-
vergoeding. De minister komt binnen-
kort met een wetsvoorstel om 
ongewenste effecten van de stimule-
ringspremie op te heffen. 

Van Melkertbaan naar ander werk 
Mijn zoon heeft een Melkertbaan. Hoe 

groot is de kans dat hij ooit nog eens een 

echte baan krijgt? Helpt de overheid daar-

bij? 

De ministerraad heeft onlangs maatre-
gelen getroffen die de uitstroom moeten 
bevorderen van werknemers die in- en 
doorstroombanen (in-banen) bij gemeen-
ten en in de zorg vervullen. Het Besluit in-
en doorstroombanen geeft allereerst regels 
voor het scheppen van dergelijke banen 
en voor het overhevelen van het beheer 
van de zorgbanen naar de gemeenten. 
Gemeenten kunnen maximaal tien pro-
cent van dat aantal arbeidsplaatsen 
kwalificeren als doorstroombaan. Het 
gaat hierbij om hoger gekwalificeerde 
banen die op een hoger niveau worden 
beloond. Slaagt een werknemer er in om 
na twee jaar uit zo'n in-baan door te stro-
men naar een andere, reguliere baan, 
dan komt hij in aanmerking voor een 
premie. De premie is dan ook uitdrukke-
lijk bedoeld om de uitstroom naar andere 
banen te bevorderen en wordt aan de 
werknemer verstrekt door de gemeente-
lijke sociale dienst. Voorwaarde is dat de 
werknemer tenminste twee jaar werk-
zaam is geweest in een in-baan. Bij uit-
stroom naar een andere functie krijgt de 
werknemer na een halfjaar dienstver-
band (bij een arbeidsovereenkomst van 
tenminste een jaar) een premie van netto 
f 4.000. De gemeente ontvangt eveneens 
een premie van f 4.000 voor scholing en 
begeleiding van in -werknemers. De over 
de premie verschuldigde belasting komt 
ten laste van de gemeente. De uitstroom-
premie heeft voor de werknemer geen 
negatieve gevolgen op andere regelin-
gen, zoals de aanspraak op huursubsidie. 
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J A 	ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het 

Steunfonds Humanisme. 

v / m naam 

adres 

pc / plaats 

telefoon 

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

Bij een overlijden moet er snel heel veel geregeld worden. 
Dat gaat veel gemakkelijker als u zelf al maatregelen heeft 
genomen. Maar veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen. 

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouwbare, ervaren men-
sen die u kunnen helpen. Als uw executeurtestamentair 
bespreken ze met u hoe uw laatste wil er uit moet komen te 
zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg voor punctuele 
uitvoering. 

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door het 
Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond strijdt 
voor een humane, tolerante samenleving. Vraag gerust 
meer informatie, telefonisch op nummer (020) 521 90 00 
of met de onderstaande bon. 

STEUNFONDS 
Humanisme 	 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 
1000 RA Amsterdam 

Humanitas doet er wat aan 

Duizenden vrijwilligers georganiseerd in 80 lokale afdelingen 

werken mee aan een samenleving waarin voor iedereen 

plaats is. Steun, hulp en zorg op basis van gelijkwaardigheid. 

Humanitas-vrijwilligers werken mee aan o.a.: vrijwillige 

thuiszorg, steun bij rouw, home-start (gezinsbegeleiding), 

kindervakantiekampen en vakanties bij gastgezinnen, 

budgetbeheer, maatschappelijke begeleiding voor 	 4-  - 
h vluchtelingen. 	 'J 

p* ,  

Doet u mee? 

Informatie 

Humanitas, telefoon 020.5231100 

fax 020.6227367, email info@lb.humanitas.nl  

bezoekadres Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam 
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Voor méér exemplaren van Schrift 2000 
en/of informatie, bel 020.5231100 

Mijn leven is... 
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Laat je stem horen, schrijf mee met  Schrift 2000 
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