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“VRIJWILLIGERSWERK 
IS EEN ONMISBARE 
SCHAKEL IN ONZE 
SAMENLEVING’’

Gerdi Verbeet over waarom zij lid 
is van Humanitas.

De vrijwilliger
ZEVEN MILJOEN 
NEDERLANDERS ZIJN 
ACTIEF ALS VRIJWILLIGER. 
WAT LEVERT DAT OP? 

En welke uitdagingen staan ons  
te wachten?

“WIJ ZIJN EEN KETEN 
VAN KRACHT”

Deelnemer Rasha werd zelf 
vrijwilliger. Zo ontstond een 
ketting van vrijwilligers.

Marjan Hengeveld
 Ga naar het Artikel ZINGEVING door Jelle de Boer en Steven Pont >



Dankzij u.

Bijna 20% van de jongeren van 18-24 jaar  heeft  schulden van  
€ 2.500 of meer. Deze jongeren hebben vaak last van span-
ningen, halen minder vaak hun schooldiploma en hebben ook 
op latere leeftijd vaak financiële problemen (bron: Nibud). 
Vrijwilligers van Humanitas helpen jongeren met geld om te 
gaan, schulden te voorkomen en financieel zelfredzaam te 
worden. Op weg naar een toekomst zonder schulden.

Humanitas ontving sinds 2008 een bijdrage van € 53,9 miljoen. 
Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u 
kunnen wij Humanitas en meer dan 100 andere organisaties 
financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij 
sinds 1989 al ruim € 5,4 miljard aan goede doelen geschonken. 
Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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DE MAKERS  
AAN HET WOORD

“Voor dit nummer mocht ik een 
beeldreportage maken van het 
Taalcafé in de bibliotheek van het 
Groningse Winsum. Een plek waar 
ik geregeld kom, omdat ik veel in de 
Noordelijke provincies fotografeer. 
Maar het gebeurt me niet zo vaak 
dat ik mensen uit bijvoorbeeld 
Eritrea voor de lens krijg. Deze 
middag was een mooie mix van 
verschillende leeftijden, geslacht 
en afkomst, met de taal als verbin-
dende factor. Een taal die me zo 
ontzettend moeilijk lijkt om eigen 
te maken wanneer je hier niet 
vandaan komt. Er werd veel 
gelachen en het was hartverwar-
mend om te zien hoezeer we 
allemaal gelijk zijn, ongeacht  
onze afkomst.”

MARIEKE KIJK  
IN DE VEGTE, 
FOTOGRAAF 

‘TAALCAFÉ WINSUM’

“Ik was onder de indruk van de 
openheid waarmee Alyosha over 
zijn financiële problemen sprak.  
Er heerst een groot taboe op het 
hebben van schulden en voor veel 
jongeren is het moeilijk om er vanaf 
te komen. Humanitas helpt met 
Get a Grip. Alyosha is zelf vlogger. 
Hij zou het heel cool vinden  
als bekende namen als Enzo Knol  
het onderwerp bespreekbaar 
zouden maken.” 

LINDA HUIJSMANS, 
SCHRIJVER  

‘MIJN VERHAAL’

“Wat krijg je als je vier vrijwilligers  
bij elkaar zet? Een terreinwagen  
met fourwheel drive. Nog veel meer 
power komt er los als die vrouwen 
elkaars vrijwilliger zijn geweest. 
Zo’n girlpowerkwartet trof ik bij 
Home-Start in Geldermalsen. Yvonne 
was ooit de vrijwilliger voor Rasha. 
Rasha groeide en werd zelf vrijwil-
liger voor Sylvia, die zelf weer 
vrijwilliger werd voor Bianca. Samen 
vertelden ze hoe dat is gegaan.”
Fotografie: John van Helvert

MARJOLEIN VAN 
ROTTERDAM, 
SCHRIJVER  

‘KETEN VAN 
VRIJWILLIGERS’

“Toen ik naar Winsum afreisde  
om een verhaal te schrijven over 
het Taalcafé, dacht ik dat het een 
middag woordjes stampen zou 
worden. Niets was minder waar. 
Zeker, de Nederlandse taal was  
de rode draad. Maar er werd geen 
lesje afgedraaid. Vrijwilligers en 
deelnemers hadden allemaal  
hun inbreng. Het beeld dat echter 
het meest bleef hangen, was dat 
van deelnemers en vrijwilligers  
die blij waren elkaar weer te  
zien en er samen een leuke  
middag van maakten. Dat vond  
ik ontroerend mooi.”

SASKIA BOSCH, 
SCHRIJVER 

‘TAALCAFÉ WINSUM’
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LODI  
HENNINK

Lodi Hennink (61) heeft een achtergrond in 
de farmaceutische industrie, de financiële 
sector en de zorg. Voor Humanitas was hij 
bijna tien jaar algemeen directeur van  
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 
Voor die tijd had hij diverse functies als 
econoom en jurist bij Gist-Brocades, de 
Robeco Groep en Interpolis Achmea. Ook  
is hij toezichthouder, zowel binnen de zorg 
als daarbuiten. Lodi Hennink is getrouwd 
en heeft twee volwassen kinderen.

Sinds september is Lodi Hennink 
de nieuwe directeur van Humanitas. 
Wie is hij? En wat kan hij betekenen 
voor Humanitas?

WAAROM HUMANITAS?
“Ik ben het liefst 24 uur per dag met mensen 
bezig. En waar kan dat beter dan bij Humanitas? 
Mijn aandacht zal dan ook echt naar de 
vrijwilliger en de deelnemer gaan. Ik kom zowel 
uit het bedrijfsleven als uit het verenigingsleven, 
dus ik heb ervaring met het creëren van 
organisaties waar dingen kloppen. Je kunt als 
vrijwilliger pas echt goed je werk doen als er  
een vitale organisatie achter je staat. Daar wil  
ik me voor inzetten.”

IN HOEVERRE PAST JE KARAKTER BIJ EEN  
ORGANISATIE ZOALS HUMANITAS?
“Ik ben een alleseter. Geef mij maar een  
lopend buffet in plaats van een driegangendiner, 
dan kan ik van alles proeven! Dat zal mij hier  
helpen, want Humanitas is als organisatie  
ook heel divers. We zitten overal in het land en 
werken met veel verschillende mensen en 
thema’s. Ik heb het gevoel dat ik mezelf in de 

volle breedte in deze baan kwijt kan, natuurlijk 
vanuit een dienstverlenende rol. Want het gaat 
natuurlijk niet om mij. Daarnaast houd ik van 
complexiteit en uitdagingen – en die zijn er ook 
zat de komende tijd. Hoe werven we nieuwe 
vrijwilligers? Het werk wordt steeds complexer, 
hoe zorgen we ervoor dat we onze vrijwilligers 
zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen? 
Waar een ander het misschien benauwd krijgt, 
denk ik: kom maar op.”
 
WAT WIL JE BEREIKEN?
“Als het ons lukt om vrijwilligers te blijven 
werven, ondersteunen en goed te laten 
functioneren zodat al onze deelnemers daar 
profijt van hebben, dan ben ik een gelukkig 
mens. Dat goed regelen en Humanitas op de 
kaart zetten zodat niemand nog om ons heen 
kan, daar ga ik me heel enthousiast voor 
inzetten. Mensen dreigen in onze samenleving 
steeds meer tussen wal en schip te vallen.  
Wij staan daar met onze vrijwilligers tussen  
om ze op te vangen. Daarom ben ik blij met  
deze speciale uitgave van Van Mens Tot Mens, 
waarin de vrijwilliger, zowel in tekst als beeld, 
helemaal centraal staat. Veel leesplezier.”

JE KUNT ALS VRIJWILLIGER PAS ECHT 
GOED JE WERK DOEN ALS ER EEN 
VITALE ORGANISATIE ACHTER JE STAAT

Tekst: Hilde Duyx
Fotografie: Emmely van Mierlo

3Voorwoord



Vrijwilliger 
zijn: goed 
voor je hart

Het is prettig om iets voor een ander te kunnen 
betekenen. Maar wat levert het je zelf eigenlijk op?  
Een tipje van de sluier: het is in alle opzichten  
goed voor je hart.

Tekst: Josephine Krikke
Illustraties: Adrien Parlange
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Vrijwilliger 
zijn: goed 
voor je hart
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Je bent bij een uitverkocht concert, je geniet van een 
grandioos optreden. Grote kans dat je dan een geluks
moment te pakken hebt. Over geluk raken we niet 
uitgepraat. We zijn er, zeker in deze tijd waarin 
mensen op social media hun geluksmomenten in 
overvloed delen, heel erg op gericht. “Het lijkt het 
hoogste doel geworden om altijd geluk te ervaren. 
We willen van hoogtepunt naar hoogtepunt leven,” 
ziet ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. “Maar 
geluk is een kick, een momentopname. Het zegt niets 
over je algehele welbevinden. We zien vaak over het 
hoofd dat er naast geluk nog iets anders bestaat, iets 
wat de grondtoon van ons bestaan is: tevredenheid.”

Geven wordt krijgen
Pont noemt drie punten die kunnen bijdragen aan het 
gevoel van tevredenheid. “Positieve gedachten  
helpen enorm. Daar kun je jezelf in trainen. Ik wilde 
bijvoorbeeld vandaag mijn lunch kopen bij het  
tankstation. Maar ze hadden niets, want de leveran

cier was te laat. Ik had kunnen balen, maar in plaats  
daarvan dacht ik: ‘wat ontzettend fijn dat ik dit pas 
voor het eerst van mijn leven meemaak.’ Ik pas dit 
een paar keer per dag toe en het helpt echt.” 

Een ander belangrijk punt om tevredenheid te kunnen 
ervaren, is dat je je verbindt aan een doel dat groter 
is dan jezelf. “Dan voel je je nuttig en betekenisvol.” 
Wat er ten slotte aan kan bijdragen, is dat je je  
werkelijk verbindt aan het lot van andere mensen.  
“Iemand een compliment geven, iets overnemen van 
een ander, kortom: andere mensen een goed gevoel 
geven. Dat levert niet alleen de ander iets op, maar 
je wordt er zelf ook blij van. Geven wordt dan dus 
ook krijgen.” 

Je verbinden aan iets dat groter is dan jezelf en  
aan het lot van de ander: het is de essentie van  
vrijwilligerswerk. Geen wonder dus dat veel  
onderzoeken uitwijzen dat dit soort werk bijdraagt 
aan levensplezier. 

JELLE  
DE BOER

Jelle de Boer (1964) studeerde 
economie en filosofie. Hij promo-
veerde in 2006 aan de Universiteit 
van Amsterdam in de filosofie. 
Momenteel is hij als docent 
verbonden aan de Technische 
Universiteit Delft en de Hogeschool 
voor Toegepaste Filosofie  
in Utrecht.

STEVEN 
PONT

Steven Pont (1962) studeerde  
af als ontwikkelingspsycholoog en 
systeemtherapeut. In zijn werk 
vormen deze twee invalshoeken de 
basis: de (ontwikkelings)psycho-
logie, die gedrag meer vanuit het 
individu beschrijft en de systeem-
theorie, die juist het belang van  
de sociale omgeving meer  
benadrukt. Steven Pont is docent, 
therapeut, spreker en auteur.

Zingeving
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“Een ander helpen  
geeft een fijn gevoel, 
zeggen sommigen. 
Maar is dat nu echt de 
reden dat je iets doet?”

Niet egoïstisch
Veel mensen denken dat er desondanks toch altijd 
een zeker eigenbelang schuilt in het helpen van een 
ander. Filosoof Jelle de Boer, die werkt aan de  
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en aan de TU 
Delft, deed er onderzoek naar en komt tot de conclu
sie dat er niets egoïstisch aan is. “Een ander helpen 
geeft een fijn gevoel, zeggen sommigen. Maar is dat 
nu echt de reden dat je iets doet? Ik vraag mijn stu
denten wel eens: als je dat fijne gevoel ook zou kun
nen krijgen door een pilletje in te nemen, zou je dat 
dan doen? Zou je dan niet meer behulpzaam zijn? 
Maar dat zien de meeste toch niet gebeuren.” De 
Boer haalt een onderzoek aan van psychologen, die 
na de Tweede Wereldoorlog mensen interviewden 
die joodse onderduikers in huis hadden genomen*. 
“Hun motieven laten zien dat ze dat onmogelijk voor 
zichzelf konden doen of om indruk te maken op hun 
omgeving.” Er was bijvoorbeeld geen enkele kans 
op financieel gewin en de geheimhouding zorgde 
ervoor dat aanzien er ook niet toe kon doen. Volgens 
De Boer, die ook econoom is, is de aanname vaak dat 
mensen rationeel en egoïstisch zijn. Hij haalt een 
bekend experiment rondom samenwerken aan**,  
dat nog vaak wordt gedaan. “Daaruit blijkt dat  

mensen echt niet altijd voor het maximale gaan om 
iets te winnen, maar dat ze andere mensen ook wat 
gunnen of zich laten leiden door morele motieven 
zoals eerlijkheid.”

Ervaringsdeskundige
Maar ook al help je een ander niet uit direct egoïsme, 
toch ziet ontwikkelingspsycholoog Pont, in tegen
stelling tot filosoof De Boer, wel verschillen in de 
motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. “Je 
kunt iets voor een ander willen doen omdat je iets 
wilt oplossen in je eigen leven. Je hebt bijvoorbeeld 
iets meegemaakt in je jeugd en wilt bewijzen dat jij 
het anders aanpakt. Je doet het dus om jezelf te helen. 
Het hoeft geen probleem te zijn, maar vaak heb je dit 
niet door en het is wel belangrijk om dat van jezelf 
te weten te komen. Zodat je dit ook met de coördina
toren van je vrijwilligersorganisatie kunt bespreken. 
Als bij hen bekend is dat jij bijvoorbeeld ‘iets’ met 
scheiden hebt en het gezin dat jij ondersteunt op een 
scheiding afkoerst, dan is er voor jou supervisie no
dig. Dat is geen zwakte, zegt Pont, het is juist heel 
sterk om te zeggen: ‘ik weet het even niet’. “Om 
diepte te kunnen zien, heb je twee paar ogen nodig.” 
Als je als vrijwilliger ervaringsdeskundige bent,  
kunnen de mensen die je nu ondersteunt zich snel 

Zingeving



met je verbonden voelen. Jullie delen ervaringen en 
dat schept een band. Dat is mooi, vindt Pont, maar 
het gevaar is dat je dat wat bij jou goed heeft gewerkt, 
favoriet gaat maken. “Je loopt het risico om dingen 
die bij jou werkten, ook toe te passen of voor te  
stellen bij je deelnemer. Terwijl bij deze deelnemer 
misschien een andere optie beter zou uitpakken.”

Over hebben
De tweede en meest voorkomende motivatie om 
vrijwilligerswerk te gaan doen, is volgens Pont dat 
je ‘over hebt’. “Wanneer je ervaart dat je alles op 
de rails hebt, tijd en energie over hebt, ga je op zoek 
naar iets nieuws. Sommigen gaan vier keer per 
week tennissen. Anderen zoeken naar een ander 
soort zingeving.”

We hebben nu veel meer vrije tijd dan vroeger. En 
tijd is de bottom line van al het vrijwilligerswerk, 
is Ponts overtuiging. “Je kunt niet tachtig uur per 
week werken, vier kinderen hebben en dan nog  
vrijwilligerswerk doen. 

Goed voor je gezondheid
Vrijwilligerswerk zorgt niet alleen voor een ervaring 
van voldoening in je leven, je hebt er nog een 
voordeel van, zo wijst onderzoek van onder andere 
de Harvard Medical School uit. Het heeft een 
positieve invloed op je gezondheid. Zo helpt het de 
gevolgen van stress en angst tegen te gaan. Doordat 
je sociale contacten opdoet, ervaar je een beter 
psychisch welbevinden. Het werk verlaagt daarnaast 
de kans op depressies. Ook is het tevredenheids
gevoel dat eruit voortkomt meetbaar in je hersen
activiteit en hormonen.

Vrijwilligers hebben zelfs een lager sterftecijfer.  
Oudere vrijwilligers bewegen meer en hebben  
betere denkvaardigheden. En tot slot: volwassenen 
ouder dan vijftig jaar die regelmatig vrijwilligerswerk 
doen, hebben minder kans op het ontwikkelen  
van hoge bloeddruk en aanverwante hartklachten.  
Mensen die het gevoel hebben een doel te hebben, 
lopen een lager risico op een hartaanval of beroerte 
dan mensen met een lager gevoel van doelgericht
heid. Vrijwilligerswerk is dus figuurlijk maar óók 
letterlijk goed voor je hart.  * 
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Word vriend van  
Human en voorkom 
dat programma’s 
zoals Schuldig, Het 
Filosofisch Kwintet en 
De Vloer Op verdwijnen.

Met 150 duizend vrienden 
blijft Human als publieke 
omroep bestaan. 

human.nl/wordvriend



EEN KETEN 
VAN KRACHT

Yvonne was de eerste schakel. Dankzij het 
enthousiasme van een Humanitas-coördinator, 
werd zij Home-Start vrijwilliger. Een van de 
gezinnen die ze hielp was dat van Rasha. 
Die werd daar zo enthousiast van dat ze ook 
vrijwilliger werd. Zo ontstond een ketting van 
vrijwilligers. Samen zitten Yvonne, Rasha,  
Sylvia en Bianca aan tafel om te vertellen hoe 
goed dat doorgeven werkt. 
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IN GELDERMALSEN HEEFT HOME-START 
EEN KETTING VAN VRIJWILLIGERS
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SYLVIA (51): was jarenlang gastouder in Amsterdam.  
Ze kwam met haar tweede man naar Geldermalsen.  
Ze heeft vier kinderen, drie van haar zelf en een 
‘bonuskind’. Sylvia is de vrijwilliger van Bianca. 

BIANCA (32): deed de opleiding tot doktersassistente. 
Stroomde door naar verpleegkunde, maar kon die 
opleiding niet afmaken omdat ze ziek werd. Ze kreeg een 
hersentumor, die later terugkwam. Bianca is nog geen 
vrijwilliger, maar als alles goed gaat, zet ze de keten voort. 

RASHA (36): deed een informatica-opleiding in Irak. Ze 
vluchtte twaalf jaar geleden naar Nederland. Hier bleek ze 
niet aan de bak te komen. Ze gooide het over een andere 
boeg, zorgde voor de kinderen, werd vrijwilliger op school, 
en haalde een boekhouddiploma. Ze heeft drie kinderen. 
Rasha is de vrijwilliger van Sylvia. 

YVONNE (70): gepensioneerd, was lerares Nederlands op 
een middelbare school. Toen ze op haar 62ste minder ging 
werken, zocht ze naar vrijwilligerswerk dat behalve leuk 
om te doen ook zingevend zou zijn. Ze heeft twee kinderen 
en twee kleinkinderen. Yvonne is de vrijwilliger van Rasha. 

EVEN VOORSTELLEN 

11In gesprek



Jullie helpen en inspireren elkaar. Wat 
is jullie geheim? 

RASHA: Het enthousiasme van Yvonne, haar 
manier van doen en haar wijsheid. Yvonne voelt 
met je mee. Ze vraagt: hoe is het? En dan begint 
alles. Ze kan enorm goed luisteren. Ik denk dat de 
kracht van Yvonne de reden is dat de vonk steeds 
overslaat. We zijn een keten van kracht. 
  
 SYLVIA: Weinig doen. Dat is ook belangrijk. We 
zetten elkaar weer op de rails juist door er alleen 
maar te zijn. Dat is ook al een wijsheid van Yvonne. 

RASHA: Dat is waar! Van Yvonne heb ik geleerd op 
mijn handen te zitten. 

YVONNE: Rasha is een van de beste moeders die ik 
ken. Ze is tweehonderd procent moeder. Toen ik 
haar leerde kennen was ze niettemin onzeker. Ze 
was er voor haar gezin, haar familie en buren, voor 
iedereen. Ze was er alleen niet voor Rasha zelf. Ik 
heb nooit gezegd je moet zus of zo doen, dit of dat 
veranderen. Ik los geen problemen op. Dat heeft 
ze allemaal zelf gedaan. Het is eigenlijk heel 
eenvoudig. Als ik ergens kom, wacht ik af. Ik kom 
gewoon op de koffie. Net zoals buren dat vroeger 
bij elkaar deden. Het succes is trouwens niet 
alleen aan onszelf te danken. Het is ook de manier 
waarop Humanitas mensen begeleidt en aan 
elkaar koppelt. 
  
BIANCA: Dat klopt. Bij Sylvia en mij was er meteen 
een klik. Vanaf het eerste begin. We zijn allebei 
outsiders en allebei creatievelingen. 

SYLVIA: Toen Rasha voor het eerst bij mij op 
bezoek kwam, voelde ik ook meteen dat het raak 
was. BAM!

Wat waarderen jullie het meest van 
elkaar? 

SYLVIA: Ik hoef Rasha nooit iets uit te leggen. En 
wat ook heerlijk is: er is gewoon menselijk contact. 
Een arm om je heen. Elkaar even aanraken. 

BIANCA: Wat niemand meer doet, doet Sylvia. Ze 
neemt echt de tijd. En ze weet me het gevoel te 
geven dat ik er mag zijn. Dat is echt nieuw voor mij. 
Als je dik bent, op de bank zit en veel tv kijkt, 
denken mensen al gauw negatief over je. Sylvia 
doet niet aan vooroordelen. 

RASHA: Dankzij Yvonne voel ik mij geen 
buitenlander meer, maar weer een mens. Een 
mens zoals ik het nog niet eerder was. Iemand 
die anderen kan helpen en daar blij van wordt. 

Waarom klopten jullie aan bij Humanitas? 

RASHA: Als het niet goed gaat met jou, heeft dat 
een weerslag op je gezin. Mijn kinderen hadden 
problemen. Daar zocht ik hulp voor, niet voor 
mezelf, haha! Ik zei dat mijn probleem was dat  
ik mijn huis niet meer opgeruimd kreeg. Maar het 
was mijn hoofd dat opgeruimd moest worden.

BIANCA: Net als Rasha kwam ik bij Humanitas 
terecht via het consultatiebureau. Toen ik  
om hulp vroeg, zag ik door de bomen het bos  
niet meer. Ik was ziek. Mijn oude vrienden  
was ik kwijtgeraakt. Mensen van mijn leeftijd 
willen feesten en leuke dingen doen. Dat kon  
ik allemaal niet. Ik dacht: waarom ik? Het had  
ook gevolgen voor mijn gezin. Mijn dochtertje  
is heel druk en beweeglijk. Eigenlijk moet  
ze veel naar buiten. Maar dat lukte me niet.  
Ik voelde me schuldig. 
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Jullie lijken alle vier positieve, 
oersterke vrouwen. De veranderingen 
moeten enorm zijn geweest. 

BIANCA: Het verschil is dat van dag en nacht. Ik 
ben uit mijn schulp gekropen, ga naar dingen toe. 
Dan maar een keer moe! Van Sylvia heb ik stapje 
voor stapje geleerd dat ik het wél kan. Ze heeft 
me uit de put getrokken. Zij was precies wat ik 
nodig had: iemand die naast je staat. Met Maaike, 
mijn dochtertje, gaat het nu ook goed. Een jaar 
geleden schreeuwde ik tegen haar als ze lastig 
was, nu zeg ik hup, naar buiten.

RASHA: Zonder Yvonne was ik misschien nog wel 
liever teruggegaan naar de oorlog in Irak, dan 
hier te blijven. Yvonne heeft me laten zien dat ik 
mag bestaan. Door haar weet ik nu ook dat 
perfectionisme een valkuil is. Vroeger regelde ik 
alles voor de kinderen, uit angst dat het niet 
goed genoeg was. Eigenlijk zeg je dan dat je ze 
niet vertrouwt. 

SYLVIA: Bij ons allemaal stond de bom op 
barsten. Ik weet niet wat er met me gebeurd zou 
zijn zonder Rasha, maar ik denk dat het slecht 
was afgelopen. Ik was zo depressief. Op een 
gegeven moment wist ik niet meer wie ik was. En 
eenzaam, verschrikkelijk! Ik kom uit Amsterdam 
en voelde me in Geldermalsen niet welkom. 

YVONNE: Zelf woon ik hier al 25 jaar. Maar je blijft 
import. 

BIANCA: Mensen vragen hier: van wie ben jij er 
een. Ik dus van niemand. Net als Sylvia was ik 
een loner die vanwege de liefde hier naartoe is 
verhuisd. Sylvia weet wat het is om in een 
isolement te zitten en geen energie te hebben. 

Wanneer dachten jullie dat je zelf ook 
vrijwilliger zou willen worden? 

SYLVIA: Ik wist het meteen. Die warmte en liefde 
wil ik doorgeven. Geven zit in mij. 

RASHA: Miriam, de coördinator, heeft het vaak 
gevraagd: kom je de cursus volgen? In het begin 
dacht ik dat ze niet goed wijs was. Maar ze bleef 
het vragen. Toen had ik het er met mijn man over. 
Die zei dat ik zelf moest kiezen. Ik kies voor 
mezelf, dacht ik toen. Dus ik ging en heb ervan 
genoten!  Alleen al van het spelletje omdenken. 
Dat je de troep in huis kan zien als: wat een 
rommel! Maar ook als: wat is het gezellig hier!  

SYLVIA: Eigenlijk zou iedereen Home-Startdorp 
vrijwilliger moeten zijn. 

BIANCA: Kunnen we geen Home-Start dorp 
beginnen? 

Hoe leuk is het om vrijwilliger te zijn?

YVONNE: Dit werk geeft zó veel voldoening. 

RASHA: Dankzij Yvonne geef ik op een andere 
manier dan vroeger. Vroeger werd ik er moe van. 

SYLVIA: Ik krijg er energie voor tien van! 

RASHA: En wat ook leuk is: in het begin voelde 
Yvonne als een tweede moeder. Nu zijn we 
vriendinnen. 

Home-Start is een wereldwijd programma voor 
opvoed- en gezinsondersteuning. In Nederland is 
Humanitas eigenaar van het programma, dat door 
23 organisaties wordt uitgevoerd. Ervaren en 
getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden 
opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, 
lichte opvoedvragen. Home-Start is er voor 
gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Home-Start+ 
werkt met gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. 
De gezinnen geven zelf aan waarbij zij steun 
wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start en 
Home-Start+ willen het zelfvertrouwen van ouders 
vergroten en hun sociale relaties versterken. 
Home-Start bestaat dit jaar 25 jaar in Nederland.

HOME-START
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“Toen mijn vriend na een relatie van 38  
jaar bij me wegging, was ik opeens  
alleenstaand. Dat sloeg een gat in mijn leven.  
Ik werd somber en voelde me eenzaam.  
Via de professionele hulpverlening kwam  
ik bij Humanitas Tandem terecht. 

Ik vond het nogal een avontuur om Klaus  
binnen te laten, omdat ik hem niet kende. Nou, 
dat viel dus honderd procent mee. We hadden 
meteen een klik. De eerste keren luisterde hij 
alleen. Ik voelde me erg eenzaam, heb geen 
broers en zussen en verder ook geen familie 
meer. En nu was ik ook nog mijn partner kwijt.

Met Klaus is de verbetering ingetreden. Al snel 
hadden we diepgaande gesprekken, over mijn 
gezondheid en de toestand met mijn ex. Maar 
ook over politiek. Ook nam hij me mee naar 
buiten. Hij hielp me om contact met mijn ex-
partner te zoeken en onze relatie goed af te 
sluiten. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ik 
kan weer verder. Ik voel me nu geestelijk weer 
sterk en niet meer eenzaam.”

Gerrit, deelnemer  
Humanitas Tandem

“ Ik voel me geestelijk 
weer sterk en niet meer 
eenzaam”
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Klaus, vrijwilliger  
Humanitas Tandem

“ Geef een glimlach  
en je zult er een  
terugkrijgen”
“De snelste weg om iets te ontvangen, is om  
het eerst te geven. Ik las deze uitspraak ooit en 
het is me altijd bijgebleven. Geweldig toch?  
Geef een glimlach en je zult er een terugkrijgen. 
Dat is waarom ik dit vrijwilligerswerk doe.

Er zijn zo veel mensen die tijdelijk wat hulp 
kunnen gebruiken. Een van hen was Gerrit. In het 
begin ging het zo: Gerrit vertelde en ik luisterde. 
Hij praatte en praatte. Ik zag dat hem dat 
opluchtte. Na een paar ontmoetingen kon hij af  
en toe weer lachen.

We zaten meestal aan zijn keukentafel, maar 
gingen er later ook op uit. Dan vergezelde ik hem 
naar de dokter, of we deden boodschappen – iets 
wat zijn ex-partner altijd deed. En hij kwam 
letterlijk in beweging; we gingen geregeld fietsen 
en wandelen. Gerrit onderneemt inmiddels zelf 
weer van alles en voelt zich niet meer somber. Dat 
is zijn eigen verdienste. Ja, Gerrit staat weer sterk 
in het leven.”
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“De bedoeling van de maatschap-
pelijke diensttijd is dat jongeren 
uit alle sociale lagen, ongeacht 
opleiding, culturele achtergrond of 
beperking, zich kunnen inzetten 
voor andere mensen en voor goede 
doelen, die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken,” zegt Paul 
Blokhuis, staatssecretaris van VWS. 
Jongeren kunnen kennis en prakti-
sche ervaring opdoen en komen in 
contact met andere mensen die ze 
normaalgesproken niet tegen het 
lijf lopen. Ze ontdekken wat ze leuk 
vinden en doen zo inspiratie op voor 
hun beroepskeuze. Ook ontdekken 
ze hoe het voelt om iets bij te dra-
gen. De maatschappelijke diensttijd 
is vrijwillig en er zijn 38 organisaties 
waar jongeren hun diensttijd  
kunnen invullen. 

HUMANITAS EXPERIENCE
Humanitas heeft steeds nieuwe  
vrijwilligers nodig omdat de vraag 
naar ondersteuning blijft toenemen. 
De vereniging wil graag meer jonge 
vrijwilligers werven, want die kun-
nen jonge deelnemers misschien 

wel beter helpen. Nu is het percen-
tage vrijwilligers onder de 26 jaar  
minder dan tien procent. Dat zou 
best twintig procent mogen worden. 
Naast hbo- en universitaire studen-
ten die al vrijwilligerswerk doen bij 
Humanitas, zouden meer migranten-
jongeren en mbo-studenten welkom 
zijn. Om dit te bereiken, maakte  
Humanitas plannen voor de  
Humanitas Experience. Het ministerie 
keurde de projectplannen goed. 

Sinds half oktober kunnen jongeren 
tussen de 16 en 26 jaar voor hun 
maatschappelijke diensttijd dan 
ook terecht bij vier afdelingen van 
Humanitas: Amsterdam, Groningen, 
Utrecht en Kop van Noord-Holland. 
Er zijn veel mogelijkheden. Jongeren 
kunnen aansluiten bij activiteiten 
die er al zijn om andere jongeren  
te ondersteunen. Bijvoorbeeld  
Mentormaatjes, Studiemaatjes,  
Gevaarlijke Liefde, Taalmaatjes, 
Voorlezen, Get a Grip of de Kinder-
vakantieweken. Daarnaast gaat 
Humanitas experimenteren met 
korte projecten. Tijdens drie tot 

HUMANITAS
EXPERIENCE
Sinds dit najaar kunnen jongeren bij Humanitas 
aan de slag in het kader van de maatschappelijke 
diensttijd. Tijdens deze vrijwillige diensttijd leren 
jongeren nieuwe vaardigheden en ontdekken ze 
hoe het is om iets te doen voor een ander.

Tekst: Ellen Weber
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twaalf weken werken jongeren  
dan in een team aan een opdracht. 
Ze denken bijvoorbeeld mee over 
de werving van jonge vrijwilligers 
of over de inzet van technologische 
innovaties bij activiteiten. Verder 
is er ruimte voor eigen initiatief. 
Jongeren mogen ook aankloppen 
met hun eigen idee. Elk jaar komt 
er een event: #humanitastisch. 
Een evenement voor en door 
jongeren waar deelnemers aan 
de maatschappelijke diensttijd 
ervaringen met elkaar kunnen 
uitwisselen.   

WEDERZIJDS BEGRIP
Wat levert dit nu allemaal op? 
Jongeren doen tijdens de 
maatschappelijke diensttijd 
nieuwe vaardigheden op, ze leren 
samenwerken en ontdekken hoe 
ze zich kunnen inzetten voor 

kwetsbare mensen. Ook doen  
ze contacten op die nuttig kunnen 
zijn voor een toekomstige stage 
of carrière. Humanitas hoopt op 
een grotere en diversere groep 
vrijwilligers. Door jongeren te laten 
meedenken over de activiteiten, 
gaan de activiteiten beter aansluiten 
op jonge hulpvragers. Verder brengt 
het werk van Humanitas mensen  
bij elkaar, die elkaar anders niet 
zouden treffen. 
 
Er ontstaan mooie, nieuwe 
contacten. Wederzijds begrip 
groeit. Dit wederzijdse begrip 
zorgt voor een grotere tolerantie 
in het dagelijks leven en minder 
vooroordelen. Jongeren die zich 
tijdens de maatschappelijke 
diensttijd inzetten voor een 
ander, zullen dat op latere leeftijd 
misschien ook makkelijker doen. 

PIM EN DAAN:

“Kies iets wat je 
leuk vindt, dan is 
een beloning niet 
nodig.”

MARIT EN JULIE:

“Tijdens de maat-
schappelijke 
diensttijd krijg je de 
tijd om ergens hele-
maal in te duiken.”

ROSALIE:

“Ik wil graag veel 
ervaring opdoen en 
mijn cv aanvullen. 
De maatschappelij-
ke diensttijd is daar 
perfect voor!”

Wat zeggen jongeren over de  
maatschappelijke diensttijd?

Bron: rijksoverheid.nl

17Maatschappelijke diensttijd



Nederland is een land van vrijwilligers. 
Bijna de helft van de Nederlanders 
is wel eens actief als vrijwilliger.  
En dat levert nogal wat op. Niet alleen 
in maatschappelijke waarde, maar ook 
economisch. Wat is die waarde dan 
precies? En welke uitdagingen staan 
ons de komende jaren te wachten?  
We gingen op onderzoek uit.

Tekst: Hilde Duyx
Illustraties: Adrien Parlange

ANDEREN 
HET GEVOEL 
GEVEN: JE 
HOORT ERBIJ
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Marc heeft met iedereen ruzie. De 
buurtkinderen maken volgens hem te 
veel herrie in de straat. Het loopt niet 
lekker thuis. Er is continu wat aan de 
hand. Het loopt zelfs zo erg uit de 
hand dat de politie eraan te pas moet 
komen. Wijkagent John van Gelder 
komt langs, kijkt eens goed rond en 
ziet dat het helemaal niet om die 
buurtkinderen gaat. En Marc is ook al 
geen slecht mens. “Hij is gewoon 
heel erg eenzaam,” zegt Van Gelder. 
“Daar komt al die woede en frustratie 
vandaan. Als je verder kijkt, zie je 
meestal pijn. En daar is iets aan te 
doen.” 

Natuurlijk moet Van Gelder de straf-
rechtelijke kant op zich nemen. Een 
eventuele arrestatie, een bon. Hij kan 
moeilijk met iedereen die iets  
verkeerds doet, een lang en goed  
gesprek gaan zitten voeren. “Daarom 
werk ik graag samen met een organi-
satie zoals Humanitas,” zegt hij. “Ik 

heb Marc daar ook naar verwezen. Als 
ik denk dat het kan, zet ik vrijwilligers 
in. De meerwaarde? Ik kan je vertellen 
dat bij de meeste zaken die we  
hebben doorverwezen, het daarna 
stil blijft. Geen gedoe meer. En dat is 
heel wat. Blijkbaar zorgt de onder-
steuning van vrijwilligers ervoor dat 
verhoudingen worden genormali-
seerd. Zij kunnen diepgang brengen, 
een gelijkwaardige band. Dat kunnen 
wij als politie niet bieden.”

PERSOONLIJKE RELATIE

In Nederland is geen gebrek aan 
mensen die iets voor een ander willen 
doen. Naar schatting zetten zo’n  
zeven miljoen Nederlanders zich in 
als vrijwilliger, op de sportclub, de 
scoutingvereniging of voor mensen 
die wel wat extra ondersteuning kun-
nen gebruiken. En dat levert best veel 
op, ook economisch. De vakgroep van 
Lucas Meijs, hoogleraar filantropie en 

vrijwilligswerk aan de Rotterdam 
School of Management, berekende 
deze waarde. Als je uitgaat van vijf 
miljoen vrijwilligers die gemiddeld 
twee uur per week vrijwilligerswerk 
verrichten tegen een tarief van elf 
euro per uur, levert dat het astrono-
mische bedrag van bijna zes miljard 
euro per jaar op. “Geen keihard te  
onderbouwen gegeven,” zegt Meijs, 
“maar wel een indicatie van de  
substantiële jaarlijkse bijdrage aan 
onze samenleving.”

Los van de economische waarde, zijn 
vrijwilligers van grote waarde voor 
mensen die in onze samenleving tus-
sen wal en schip dreigen te vallen. 
“En dat zit hem ook in het beeld dat 
de deelnemer heeft van de relatie 
met de vrijwilliger,” verklaart Meijs. 
“De band is gelijkwaardig en een 
deelnemer ervaart vaak dat de  
vrijwilliger dichter bij hem of haar 
staat dan een beroepskracht. 

FEITEN OVER 
VRIJWILLIGERSWERK 

WAT DOEN VRIJWILLIGERS?

Vrijwilligerswerk wordt in Nederland het meest 
gedaan door mensen tussen de 35 en 45 jaar op 
school, de sportvereniging of in de buurt. Opvallend 
is ook dat meer dan de helft van de jongeren (15-25 
jaar) zich als vrijwilliger inzet. Als je kijkt naar de 
verdeling van de vrijwillige inzet over de provincies 
dan telt Friesland procentueel de meeste 
vrijwilligers, gevolgd door Overijssel en Utrecht. 
 In Limburg en Zuid-Holland wonen de minste 
vrijwilligers (Verschillen in sociale samenhang en 
welzijn tussen provincies, H. Schmeets, CBS 2014). 
In de steden doen mensen minder vrijwilligerswerk  
dan in niet-stedelijke gebieden. Er is zelfs een 
afname te zien van het aantal vrijwilligers in de stad 
terwijl in de weinig stedelijke gebieden er een 
sterke toename is. Onder de werkenden zijn 
deeltijders het actiefst als vrijwilliger.

De meeste vrijwilligers houden zich bezig met  
bestuurlijke taken (23%), kantoorwerk en 
administratie (21%) en training of scholing (18%). 
Vrouwelijke vrijwilligers en vrijwilligers met een 
migratieachtergrond verrichten relatief weinig 
bestuurlijke taken (R. Bekkers & T Schuyt & B. 
Gouwenberg, GIN 2017). Kantoorwerk en admini-
stratie, bezoek en gezelschap houden, het bieden 
van vervoer, therapeutische activiteiten of 
verzorging zijn minder populair geworden onder 
vrijwilligers. Er is een stijging te zien in het aandeel 
vrijwilligers dat bezig is met fondsenwerving en 
collecteren, met belangenbehartiging en met het 
geven van persoonlijke raadgeving. 

Veel vrijwilligers hebben meer dan een vrijwilligers-
klus. Zo doet bijna een derde van de vrijwilligers 
vrijwilligerswerk voor twee soorten organisaties, 
11% doet drie soorten en 4% doet zelfs vier of vijf 
soorten vrijwilligerswerk (Arends & Flöthe, 2015). 
Het aantal vrijwilligers dat actief is voor meer dan 
een vrijwilligersorganisatie is gelijk gebleven 
tussen 2010 en 2013 (Bekkers, 2015). 

bron: movisie.nl bron: movisie.nl
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METING ONDER DEELNEMERS HUMANITAS

Het was duidelijk wat de vrijwilliger van mij verwachtte

Mijn vrijwilliger luisterde echt naar mij

Ik durfde open en eerlijk te zijn tegen mijn vrijwilliger

Het was duidelijk wat de vrijwilliger voor mij kon doen

Ik had een goede klik met mijn vrijwilliger

0% 25% 50% 75% 100%

Helemaal mee eens Niet mee eens

Mee eens Helemaal niet mee eens

Bij vrijwilligerswerk horen ook geen 
strakke planning en strenge regels. 
De vrijwilliger heeft dus tijd om echt 
te investeren in de persoonlijke rela-
tie, waardoor je je als deelnemer 
meer gezien en gehoord voelt.”  

Toch wordt het vrijwilligerswerk 
steeds complexer. Mensen kampen 
vaak met meer dan een probleem en 
je bevindt je als vrijwilliger al snel op 
het terrein van de beroepskracht.  
Belangrijk is dan om vast te houden 
aan je eigen waarden, raadt Meijs 
aan. “Beroepskrachten en vrijwilli-
gers kunnen elkaar juist versterken. 
We moeten sowieso af van het idee 
dat we vrijwilligers moeten inzetten 
als geld schaars is en we beroeps-
krachten moeten inzetten als vrij-
willigers schaars zijn. Je kunt beter 
naar de toegevoegde waarde kijken. 
Vrijwilligers en beroepskrachten 
hebben een verschillende rol, omdat 
ze ieder hun eigen kracht hebben.  
En die van de vrijwilliger zit hem 
vooral in de gelijkwaardigheid,  
het praten en luisteren. Het echt  
contact maken.”

POSITIEVE IMPACT

Dat mensen die ondersteuning krij-
gen van Humanitas, dit ook waarde-
ren, blijkt wel uit een interne meting 
van Humanitas bij deelnemers. Die 
laat zien dat er een hoge mate van 
tevredenheid is over het contact met 
de vrijwilliger. Op de vraag of deelne-
mers Humanitas zouden aanraden 
aan vrienden of familie in dezelfde 
situatie, wordt gemiddeld een 8,2 
gescoord. Ook blijkt uit de meting dat 
de vrijwilliger een positieve impact 
heeft op de zelfredzaamheid van de 
deelnemers. 43% van de responden-
ten geeft aan dat ze weten waar ze 
terecht kunnen voor hulp of advies, 
en 37% geeft aan meer dingen zelf 
op te kunnen lossen door de hulp van 
hun vrijwilliger.

Uit de meting blijkt dat de activiteiten 
van Humanitas impact hebben op 
meerdere leefgebieden. Als je er één 
thema uitpikt, zie je dat de activiteiten 
van Humanitas binnen het thema Een-
zaamheid met name impact hebben 
op de gezondheid van deelnemers, 

onder meer doordat zij gezonder  
leven en minder stress en spanningen 
ervaren. Daarnaast hebben de activi-
teiten ook impact op de omgang met 
anderen en op de invulling van werk, 
school of vrije tijd. Veertig procent van 
deze deelnemers geeft aan dat het 
zelfvertrouwen vergroot is door de 
hulp van de vrijwilliger.

VERANDERING

Het gaat dus goed met vrijwilligers-
werk in Nederland. Toch is er een 
verandering gaande. Het aantal uren 
per week dat iemand zich vrijwillig 
voor een ander wil inzetten loopt te-
rug. Het lag vijf jaar geleden gemid-
deld nog op zes uur per week per 
persoon, nu is dat 4,2 uur. Jongeren 
willen zich vaak niet meer voor lange 
tijd aan één project of organisatie 
binden, en het vrijwilligerswerk moet 
bovendien allemaal maar passen 
naast hun drukke werkzaamheden. 

Dat betekent dus dat vrijwilligersor-
ganisaties zoals Humanitas nieuwe 
wegen moeten zoeken om vrijwilligers 
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aan zich te binden, zegt Joost van 
Alkemade van NOV, de belangenor-
ganisatie voor vrijwilligerswerk in 
Nederland. “Hoe kun je het werk zo 
inrichten dat mensen meer flexibili-
teit en variëteit hebben in hun keuze 
van inzet? Voor welke projecten kan 
dat? En wat betekent dit voor de or-
ganisatie? Ik weet van een paar 
groene organisaties in Nederland dat 
ze hun vrijwilligersgroep willen ver-
jongen en er nu over denken om ac-
tiviteiten te organiseren voor ouders 
met kinderen. Anders komen die 
mensen niet, die willen in het week-
end tijd besteden aan hun gezin. En 
nu komen ze wel, want samen actief 
zijn in de natuur is natuurlijk hart-
stikke leuk.”

Luisteren naar je doelgroep dus en je 
flexibel opstellen. “Als je goed kijkt 
naar wat de vrijwilliger kan en wil, 
kom je heel ver,” zegt Van Alkemade 
“Wat is zijn of haar achtergrond, 
studie, wens? Hierbij is de rol van de 
coördinator heel belangrijk. Die heeft 
niet honderd vrijwilligers, maar 
honderd keer één vrijwilliger 
Iedereen is anders. Het is en blijft 
maatwerk en dat maakt het soms 
ingewikkeld, maar ook zo waardevol. 
Vrijwilligerswerk, dat gelijkwaardige 
warme contact met een ander, maakt 
een samenleving tenslotte een 
sámenleving.”

JONGEREN

Niemand weet dat beter dan Esther 
Manders. Zij is coördinator Jeugd-
support bij Humanitas in Eindhoven, 
voorheen Humanitas Match! Haar 
doelgroep bestaat uit jongeren die in 
hun leven te maken hebben gehad 
met jeugdzorg, maar ook slachtoffers 
van loverboys bijvoorbeeld en jonge 
vluchtelingen. “Het interessante is 
dat onze vrijwilligers ook heel jong 
zijn,” vertelt ze. “Gemiddeld zo tus-
sen de achttien en veertig jaar oud. 
Dus ik herken het verhaal van Van 
Alkemade goed. Deze groep vergt 
een andere manier van werven, trai-
ning en begeleiding. Ze verbinden 
zich niet zozeer aan ons als Humani-
tas, maar echt aan de jongeren.”

Dus werft Manders vrijwilligers op 
basis van het verhaal, de inhoud en 
wat vrijwilligers daaraan kunnen bij-
dragen. “Drie aspecten staan daarbij 
altijd centraal,” vertelt ze. “Het vrij-
willigerswerk is een fijne en leuke 
aanvulling op je leven. Je bent maat-
schappelijk betrokken. En je leert 
meer over jezelf. Die zaken spreken 
aan, merken we. We werven via  
allerlei kanalen, ook via social media. 
Onze Facebookpagina is up-to-date, 
we vloggen en we appen veel. Net 
zoals de jongeren zelf. We bewegen 
met hen mee. Willen ze het liefst laat 
in de middag afspreken? Dan doen 

we dat. Een training in de avond? Ook 
mogelijk. We zijn niet star op het 
aantal uren dat ze willen werken als 
vrijwilliger. Vaak hebben ze een full-
timebaan, of een drukke studie en 
sociaal leven. We zijn gewoon blij dat 
ze hun extra tijd willen besteden aan 
onze deelnemers en proberen dat 
mogelijk te maken.”

ZACHTE WAARDE

Dat dit veel oplevert, ziet Manders 
ook. “We hebben een grote, enthou-
siaste en dynamische groep die zich 
met veel bezieling inzet voor jonge-
ren die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken,” besluit ze. “Wat 
mij betreft zit de waarde van vrijwil-
ligers dan ook in inclusiviteit, een 
zachte waarde. Soms lijkt alles zo 
verhard, formeel en gepolariseerd. 
Daar bieden onze vrijwilligers tegen-
wicht aan. Ze geven onze jonge deel-
nemers het gevoel, ik zie jou, je be-
tekent iets voor mij. In sommige 
gevallen hebben ze zelf ook iets ver-
velends meegemaakt in hun leven en 
zijn ze daar goed uitgekomen. Dat 
delen met elkaar helpt. Met vrijwilli-
gerswerk kun je voorkomen dat het 
slechter gaat, dat mensen nog meer 
afglijden. Anderen het gevoel geven: 
je hoort erbij, we zijn samen. Dat geeft 
hoop. En een boel zelfvertrouwen.”

“Vrijwilligerswerk, 
dat gelijkwaardige 
warme contact met 
een ander, maakt een 
samenleving tenslotte 
een sámenleving”

23In perspectief
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ALYOSHA KREEG GRIP  
OP ZIJN FINANCIËN

Als je achttien bent moet je zelf je financiële  
boontjes kunnen doppen. Dat valt in de praktijk  
vaak tegen. Net als veel jongeren kreeg  
Alyosha (21) te maken met schulden. Met behulp  
van Get a Grip kreeg hij zijn financiën weer op  
een rijtje. 



TIPS VAN ALYOSHA:

1   Gebruik niet meer dan een of twee 
mailadressen voor je contact met 
instanties en zorg dat je daar 
regelmatig op kijkt. Zo voorkom je 
dat herinneringen en aanmaningen 
aan je aandacht ontsnappen.

2   Bereid je telefoongesprekken goed 
voor. Wat ga je zeggen, wat wil je 
bereiken? 

3   Laat je niet intimideren door 
instanties. Zij maken ook fouten. 
Houd bij wat je met wie afspreekt  
en houd ze daar aan. 

4   Praat erover met vrienden. Er hangt 
een gevoel van schaamte om het 
onderwerp heen, maar veel mensen 
hebben er mee te maken. 

5   Hoe lief het ook bedoeld is; als je  
een vriend hebt met schulden, betaal 
niet alles voor hem of haar. Dat geeft 
een rotgevoel. Accepteer het als  
die vriend een keer niet meegaat.

Op een dag stond er een 
deurwaarder op de stoep. Hij 
overhandigde Alyosha een brief 
en maakte zich daarna snel weer 
uit de voeten. Toen hij de brief 
geopend had, bleef Alyosha’s blik 
steken op die dreigende woorden: 
‘Dwangbevel’ en ‘In naam der 
Koning…’. “Ik schrok me dood. Ik 
dacht dat mijn leven voorbij was 
en dat ik misschien wel naar de 
gevangenis moest,” zegt hij nu. 
Zo erg bleek het gelukkig niet te 
zijn. Wel was de brief voor hem het 
signaal dat er iets moest gebeuren. 
Hij nam contact op met Humanitas 
en vroeg hulp om zijn financiën  
op orde te krijgen. 

 “De eerste tip die ik aan iedereen 
wil meegeven die zo’n dreigende 
brief onder ogen krijgt: laat je niet 
afbluffen. De toon van deurwaarders 
en incassobureaus is heel intimi-
derend. Het is niet het einde 
van de wereld, maar je moet wel 
onmiddellijk actie ondernemen.
Alyosha was gestopt met zijn 
studie en had schulden. Hij had zijn 
zorgverzekering, de kosten voor zijn 
ov-kaart, zijn telefoonabonnement, 
zijn scooterverzekering en zijn 
studiefinanciering niet of te laat 
betaald. Dat wist hij, “maar ik bleek 
in totaal bijna achtduizend euro 
schuld te hebben. Dat het zo erg 
was wist ik niet.” 

Bij Humanitas ging hij samen met 
vrijwilliger Peggy aan de slag met 
het programma Get a Grip. “We 
hebben samen een map aangelegd, 
waarin ik alle rekeningen, brieven 
en mailtjes over betalingen over-
zichtelijk bij elkaar kon opbergen. 
Ze heeft me ook geleerd wat ik moet 
zeggen als ik instanties ga bellen.” 

Een van de tips die hij kreeg was 
om van tevoren het doel van het 
gesprek op te schrijven. Ook is het 

handig om naar de naam te vragen 
van degene die je aan de lijn krijgt.  
“Misschien wel het belangrijkste 
dat ik geleerd heb, is om geduldig te 
blijven en niet op te geven. Je moet 
op je strepen gaan staan. Instanties 
hebben zelf hun administratie vaak 
ook niet op orde. Soms sprak ik 
met iemand van Dienst Uitvoerend 
Onderwijs iets af en dan wist zijn 
collega een week later van niets.  
Als je dan weet met wie je die 
afspraak maakte, moeten ze er wel 
achteraan gaan.”

Van Humanitas leerde hij dat er bijna 
altijd wel iets te regelen valt. “Als 
instanties merken dat je bereid bent 
je schuld af te betalen, zijn ze vaak 
wel bereid tot een betalingsregeling.
Zijn ervaringen met instanties lopen 
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nogal uiteen. De zorgverzekeraar 
bleek meteen bereid om een 
betalingsregeling met hem te 
treffen, maar zijn scooterverzekeraar 
reageerde nergens op. Totdat 
Alyosha een advocaat inschakelde. 
“Toen was het binnen een uur 
geregeld.”  

Veel jongeren krijgen een burn-out 
van hun financiële problemen en 
dat geldt ook voor Alyosha. “Het 
grote voordeel van Get a Grip is dat 
het me overzicht geeft. Dat geeft 
mij rust. Ik hoop binnenkort weer 
genoeg energie te hebben om met 
mijn grootste passie bezig te zijn: 
het maken van vlogs voor YouTube. 
Zowel voor mezelf, als in opdracht 
van anderen. Zo werk ik ook aan  
die andere kant van schuldsanering: 
zorgen dat er voldoende geld 
binnenkomt.”

FANNE VAN LEEUWEN, 
COÖRDINATOR GET A GRIP:

“Op het moment dat jongeren 
achttien worden, maar ook als ze 
met een opleiding stoppen, komt 
er veel op ze af. Veel instanties 
communiceren uitsluitend digitaal, 
waardoor je gemakkelijk rekeningen 
en aanmaningen kunt missen.  
Bij de een krijg je een mail, van de 
ander een appje, dan weer moet  
je inloggen op een ‘mijn-’pagina.  
Er wordt veel zelfstandigheid 
verwacht van jongeren zonder dat 
ze daar op school op voorbereid 
worden.

Schulden en financiële zorgen zijn 
een belangrijke oorzaak van burn-
outklachten en schooluitval. Daarom 
zijn we blij met iedereen die contact 
met ons opneemt. Wij voeren een 
uitgebreid intakegesprek waarin 
we de situatie in kaart brengen. 
Daarna koppelen we de jongere 
aan een vrijwilliger die hem of haar 
begeleidt. Dat begint met orde  
op zaken stellen en het uiteindelijke 
doel is zelfredzaamheid. Samen leg 
je een map aan zodat je overzicht 
krijgt en je leert je eigen financiële 
administratie bij te houden. Dat 
geeft rust.” 
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“Vanuit mijn werk heb ik zicht gekregen op 
wat de overheid kan betekenen voor de 
mens, en waar het aankomt op het 
maatschappelijk middenveld. Vrijwilligers-
werk is een onmisbare schakel in onze 
samenleving. Als je niet het geluk hebt om 
vrienden of familie naast je te hebben 
staan, dan is dat mens-tot-mens-contact 
dat de vrijwilligers van Humanitas kunnen 
bieden zo belangrijk. Geen betaalde hulp, 
juist niet. Het gevoel dat jij de moeite waard 
bent om een praatje of een wandeling mee 
te maken, dat is niet te vervangen door 
professionele hulp. En daarom ben ik nu al 
23 jaar lid van Humanitas.

5 MEI
Als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 
5 mei heb ik momenteel contact met 
Humanitas over het samen organiseren van 
vrijheidsmaaltijden door heel het land, 
waarbij we heel verschillende mensen bij 
elkaar aan tafel willen krijgen op 5 mei. Om 
met elkaar de vrijheid te vieren - even los 
van de eigen bubbel waarin we leven - 
waardoor een nieuwe 5 mei-traditie 
ontstaat. Heel mooi dat mijn werk en mijn 
lidmaatschap nu zo leuk samenkomen!”

GERDI VERBEET  
(67 JAAR), LID VAN 
HUMANITAS SINDS 
1995

VRIJWILLIGERSWERK IS EEN 
ONMISBARE SCHAKEL IN 
ONZE SAMENLEVING

Tekst: Hilde Duyx
Fotografie: Harry Brieffies
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DIEP RESPECT VOOR  
HUN WERK

“Ik was een tijdje terug plotseling 
genoodzaakt om mijn testament te 
veranderen en besprak dat met een 
vriendin. Zij heeft Humanitas opgeno-
men in haar testament en vertelde daar 
heel enthousiast over. Dat zette me aan 
het denken. Maar wat is wijsheid? Er  
zijn zoveel goede doelen die ik wel wil 
steunen, de keuze is gewoon heel groot. 
Daarom belde ik om te beginnen met 
Humanitas. De uitleg die ik toen kreeg 
hielp me over de streep. 

RUST
Het geld zal naar vrijwilligers gaan die 
zich belangeloos inzetten voor mensen 
die hulp nodig hebben. Humanitas 
gebruikt het om hen te ondersteunen, 
bijvoorbeeld met trainingen en opleidin-
gen zodat ze hun werk nog beter 
kunnen doen. Dat steun ik heel graag. 
We leven in een fantastisch land, maar 
het is echt niet allemaal hosanna. 
Zonder vrijwilligers zouden veel mensen 
in nood komen. Ik heb dan ook een diep 
respect voor hun werk. Nu ik Humanitas 
in mijn testament heb staan, voel ik rust. 
Het zit goed, ik hoef er niet meer over  
na te denken. Een prettig gevoel.”

LEONIE ANDRIESSE 
(82 JAAR), HEEFT 
HUMANITAS 
OPGENOMEN IN 
HAAR TESTAMENT

Humanitas Community

 Door Humanitas als goed doel op te 
nemen in je testament steun 
je ons werk en geef je jouw 

ideeën over mens en samenleving 
door aan volgende generaties. Heb 

je vragen of wil je meer informatie? 

Neem contact op met Vivian Rinat: 
020-5231124 of  v.rinat@humanitas.nlBedankt!
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“Vanuit een overtuiging dat het goed en 
leuk is om andere mensen te helpen, heb ik 
meerdere keren vrijwilligerswerk gedaan. Ik 
heb, overigens niet voor Humanitas, met 
daklozen gewerkt en zag daar mooie maar 
ook treurige dingen. Soms waren het best 
heftige ervaringen en zou het goed zijn 
geweest om daarover te kunnen praten met 
collega’s. Maar als vrijwilliger sta je er na 
het werk toch vaak alleen voor. En dat vind 
ik zo goed aan Humanitas: zij hebben niet 
alleen aandacht voor de deelnemer en het 
vrijwilligerswerk, maar óók voor de 
vrijwilliger zelf.
 
VERSCHIL
Ik wilde dat heel graag steunen, vandaar 
mijn donateurschap. Ik heb bewust 
gekozen voor Humanitas, omdat zij een 
helpende hand bieden in een maatschappij 
waarin van mensen steeds meer zelfred-
zaamheid wordt verwacht. En alleen al het 
feit dat ze vrijwilligers opleidingen en 
trainingen bieden, vind ik een goede reden. 
Door het vrijwilligerswerk goed te organise-
ren, bind je mensen aan je die zich vanuit 
een diepe overtuiging voor anderen willen 
inzetten. En die mensen maken een verschil 
in de samenleving.”

WOUTER SLEUMER 
(45 JAAR), 
DONATEUR SINDS 
DIT JAAR

OOK AANDACHT VOOR  
DE VRIJWILLIGER
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VERHALEN UIT  
DE PRAKTIJK
Contact van mens tot mens, dat is de kracht van Humanitas. Bijzondere, 
alledaagse, ontroerende en grappige ontmoetingen; onze vrijwilligers  
en coördinatoren vertellen over wat zij zoal meemaken.

TWINKELENDE OOGJES
“Als een vader zijn kind eindelijk weer ziet, wil  
hij zijn kind vaak alleen maar knuffelen en dicht 
bij zich hebben. Vaak merk ik dat een kind dat 
niet wil. Je kunt een kind nu eenmaal niet de hele 
tijd op je schoot houden, je moet ook dingen met 
elkaar doen. Op zo’n moment zeg ik: ‘Misschien 
wil papa even een spelletje met je spelen?’ Leuk 
om daar oplossingen voor te mogen bedenken.  
Ik ga voor het kind. Het is fijn om te zien dat een 
uitwonende ouder en een kind weer herenigd 
worden. Als een vader bij het weerzien tranen  
in zijn ogen heeft en een kind twinkelende 
oogjes omdat het zo ontzettend blij is, dan  
word ik daar ook blij van. Daar kan geen duizend 
euro tegenop.”

–  Aly 
BOR (Begeleide Omgangs Regeling)

OEPS, FOUTJE
“‘Nee hoor, we hebben helemaal geen 
problemen met de buren,’ zegt de heer  
des huizes als ik met mijn collega van 
buurtbemiddeling aanbel. Hij zegt zelfs 
bevriend te zijn met de buren. Als we  
aan de koffie zitten, vertelt hij dat hij zich  
niet kan voorstellen dat zijn buren last  
hebben van het lawaai, dat hij zou veroor-
zaken. Hij heeft niet eens een drumstel.  
Mijn collega en ik kijken elkaar aan. Oeps, 
foutje. We zitten op het verkeerde adres!”  

–  Jet 
(Buurtbemiddeling)
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SOMS IS ACHTEROVER LEUNEN HET BESTE
“Samen met een vrijwilliger ga ik op bezoek  
bij ouders die net uit elkaar zijn. Ze willen  
hulp bij een begeleide omgangsregeling voor  
hun tweejarige dochter. Tijdens de intake  
lopen de emoties hoog op. Nog even en de  
ex-partners zoeken de weg naar de rechtbank.  
De vrijwilliger is onlangs zelf gescheiden.  
Hij vertelt over de strijd die hij heeft gevoerd  
met zijn ex, de emoties die daarbij kwamen kijken 
en dat ze elkaar volledig kwijt raakten op het 
moment dat hun scheiding een juridisch gevecht 
dreigde te worden. De ouders vallen stil. Ze 
luisteren en knikken, ze herkennen zich in zijn 
verhaal. Als coördinator houd ik me op de vlakte:  
op dit moment hebben de ouders geen behoefte 
aan theoretische uitleg. Ik leun letterlijk  
achterover. Doordat de vrijwilliger zijn eigen  
verhaal vertelt, voelen de ouders zich begrepen. 
Aan het eind van het gesprek staan ze opener voor 
elkaar en voor een begeleide omgangsregeling.”

–  Desiree 
BOR (Begeleide Omgangs Regeling) 

OMA IS TE MOE
“‘Als je maar weet, dat wij geen opvoedhulp  
nodig hebben!’ zegt opa bij de voordeur. Zijn 
schoondochter zit in detentie, ze maakt zich 
zorgen over de opvoeding van haar dochters.  
Op haar verzoek ga ik langs bij opa en oma. 
Binnen zie ik de meisjes zitten tussen de troep. 
De kinderen zijn vies.  Opa en oma zijn boos op 
iedereen en vooral op de hulpverlening. Ik som 
positieve dingen op. Wat goed dat ze willen 
zorgen voor de kleinkinderen, terwijl hun zoons 
en schoondochter zijn gearresteerd. Na een 
tijdje breekt opa. Als ik wegga, pakt hij mijn arm 
vast: ‘Hulp komt toch wel snel, hè.’ De eerste 
keren ben ik alleen maar op bezoek om te praten. 
Vooral oma heeft het nodig om te ventileren.  
Oma is moe… te moe. Opa help ik met het wassen 
en aankleden van de kinderen. Samen met  
oma ruim ik het huis op. Terwijl de grootouders 
bijslapen, neem ik de kinderen mee naar de 
gevangenis zodat ze hun moeder kunnen zien. 
De band wordt steeds beter. Na een jaar mailt 
opa naar Humanitas: ‘Zonder hulp hadden we  
het nooit gered!’”

–  Valerie 
(Gezin in Balans)
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“Door vrijwilligers
werk blijf ik mezelf 
ontwikkelen”
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Als kind van een hardwerkende, alleenstaande moeder 
zag Christiaan Toussaint (31) wat knokken betekent. 
Ook Christiaan stopt veel energie in dingen die hij  
wil bereiken. Naast zijn werk als supermarktmanager 
zit hij in het districtsbestuur Zuidwest van Humanitas. 
“In de loop der jaren is het vrijwilligerswerk met  
me meegegroeid.”

juli 1995
Het is zomervakantie. Ik druk mijn neus tegen 
het raam. In de flat tegenover woont een jongen, 
ook hij is acht jaar. Ik zie dat hij zijn koffer 
inpakt, hij gaat drie weken op vakantie. Hoe kan 
dat nu? Zijn ouders zitten werkloos thuis. Elke 
middag na school moet ik naar de buitenschoolse 
opvang, omdat mijn moeder nog aan het werk is 
en ze mij in haar eentje opvoedt. Als ik aan mijn 
moeder vraag waarom wij geen geld hebben om 
op vakantie te gaan terwijl ze zo hard werkt, legt 
ze uit dat de kinderopvang erg duur is. Ik vind  
het niet eerlijk! Later als ik groot ben, wil ik  
daar iets aan doen.

september 2009
In Escamp, het stadsdeel in Den Haag waar  
ik woon, veroorzaken jongeren overlast.  
Ik kan gaan zitten wachten totdat de politie  
iets doet, maar ik kan ook zelf mijn mouwen 
opstropen. Die mentaliteit heb ik gekregen  
door mijn opvoeding: mijn moeder heeft me 
meegegeven zelfredzaam te zijn. Ik meld  
me aan voor het buurtinterventieteam.  
Twee keer per week loop ik samen met actieve 
buurt genoten door de wijk. Ik maak een  
praatje met de hangjongeren, die ik inmiddels 
allemaal bij naam ken. Het helpt dat ik ze ken:  
ik vraag gewoon hoe het met hun moeder gaat. 

oktober 2011
Mijn baan bij een grote speelgoedketen is 
ontzettend druk. Inmiddels ben ik daar secretaris 
van de Ondernemingsraad. Door de toename  
van het online winkelen moet de organisatie zich 
aanpassen. Vanuit de OR probeer ik daar mijn 
bijdrage aan te leveren. Ik ben zo druk dat ik stop 
bij het buurtinterventieteam. Met een gerust hart 
draag ik mijn werk over aan mijn opvolgers;  
de wijk is in twee jaar tijd een stuk opgeknapt. 

januari 2013
Als mijn werk weer in rustiger vaarwater begint 
te komen, wil ik toch weer iets doen voor de 
maatschappij. Ik word actief in de lokale politiek. 
Al gauw word ik vanuit de partij stadsdeelvoor
zitter van Escamp en later van Loosduinen.  
Ik vind het leuk om in gesprek te gaan met 
buurtbewoners. Ik leer goed te luisteren en op  
een natuurlijke manier verbinding met mensen  
te maken. Zaken die er spelen, deel ik met 
fractieleden van de Haagse gemeenteraad zodat 
we samen oplossingen kunnen bedenken. 

september 2014
Ik wil me niet meer beperken tot de buurt, de 
wijk, het stadsdeel of de stad; ik wil meer doen 
voor de maatschappij. Een kennis wijst me op  
de vacature voor secretaris bij districtsbestuur 
Zuidwest van Humanitas. Dat sluit mooi aan bij 
mijn bestuurservaring en geeft me de kans om 
mezelf te ontwikkelen. Humanitas wil de 
zelfredzaamheid vergroten in Nederland. Op een 
gelijkwaardige manier, niet door mensen zielig te 
vinden. Daar kan ik me helemaal in vinden. Waar 
sommige organisaties een enthousiaste vrijwil
liger afsturen op een eenzame oudere en ze 
vervolgens een uitstapje maken, richt Humanitas 
zich op de zelfredzaamheid van eenzame mensen. 
Het maatje van Humanitas vraagt met welke vijf 
mensen de deelnemer nog eens een kop koffie 
zou willen drinken. En vraagt vervolgens hoe 
vaak zij zelf contact hebben opgenomen. Ik leer 
dat een beetje coaching mensen vaak al aanzet tot 
actie, zodat ze met kleine stapjes toch weer 
initiatief nemen. Dat is zinvoller dan eenmalig 
een leuk uitje te ondernemen. Want wat is er 
leuker dan een uitje zelf te initiëren met mensen 
om wie je echt geeft? 

februari 2015
In plaats van formulieren opsturen, kunnen 
vrijwilligers van Humanitas nu digitaal 
declareren. Veel vrijwilligers vinden dat 
ingewikkeld. Het systeem is ook nieuw voor mij, 
ik moet me erin verdiepen. Daarna maak ik het 
digitale declaratiesysteem bekend in de 
organisatie. Het lukt me om mensen mee te 
krijgen. Dat ik heb geleerd om draagvlak te 
creëren, kan ik goed gebruiken in mijn dagelijks 
werk als manager.

augustus 2015
Het districtsbestuur bestaat voornamelijk uit 
vijftigplussers. Ik wil meer diversiteit, want  
dat zorgt voor andere gedachtes en een breder 
perspectief. Dat kan door verjonging. Er melden 
zich wel jongeren aan, maar de meesten 
vertrekken na drie maanden weer. Ik neem het 
heft in eigen handen en richt Jong Humanitas op. 
Met voorlichting en inspirerende bijeenkomsten 
probeert Jong Humanitas besturen binnen 
afdelingen en districten jonger en diverser te 
maken. Van een collega leer ik hoe je jonge 
vrijwilligers aan je organisatie kunt binden:  
je moet gebruik maken van de BOFformule.  
De B staat voor betrekken: luister naar iemand, 
neem iemand serieus en sta open voor initiatie
ven. De O staat voor ontwikkelingsmogelijk
heden en de F voor fun. Het moet ook leuk zijn. 
Na elke vergadering drinken we een borrel om 
elkaar beter te leren kennen. Dat is altijd gezellig.

oktober 2018
De oprichting van Jong Humanitas in district 
Zuidwest is inmiddels een feit. Daar ben ik trots 
op. Mijn eerste termijn zit er bijna op, ik hoop  
op een herbenoeming. Want plannen heb ik nog 
genoeg. Zo wil ik voor Jong Humanitas graag 
een landelijk platform oprichten. 
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PAY IT FORWARD 

Op school krijgt de elfjarige Trevor een 
bizarre opdracht: verzin een praktische 
manier om de wereld te verbeteren. Trevor 
neemt dit heel serieus en bedenkt pay it 
forward, een plan waarbij iedereen een 
goede daad moet doen voor drie mensen, 
die dat op hun beurt ieder weer bij drie 
anderen moeten doen. De film is geba-
seerd op het gelijknamige boek van 
Catherine Ryan Hyde. Door het boek 
ontstond de Pay it Forward foundation die 
mensen bewust wil maken van sociale 
verbondenheid in onze samenleving.

KIJKEN

Onze vrijwilligers bieden hulp binnen zes thema’s. 
Voor elk thema selecteerden we tips: kijk, lees, luister en 
laat je inspireren.

INSPIRATIE

ALICIA 
Wat doet het met je als je opgroeit in 
kindertehuizen, hopend op een plek in een 
pleeggezin? Deze film volgt drie jaar lang 
het dagelijkse leven van het meisje Alicia. 
Je voelt de hoop, verwachting, onmacht en 
het effect van een gebrek aan toekomst-
perspectief. Wie beslist er over Alicia’s lot 
en toekomst?

Deze film van Michiel van Erp brengt een 
ode aan de vrijwilligers. Wie zijn zij? Wat 
motiveert hen? En in hoeverre hebben 
anderen baat bij al die activiteiten? Met 
humor en medeleven trekken tientallen 
landgenoten in deze documentaire aan  
je voorbij.

LEVE DE VRIJWILLIGER

AFTER INEZ

Wat als je grootste nachtmerrie  
werkelijkheid wordt en je kindje dood  
ter wereld komt? Voor wie een dood
geboren kindje heeft gekregen bestaan  
er weinig documentaires. Karin Ekberg 
bracht hier verandering in met haar 
prijswinnende film After Inez. Deze 
goudeerlijke, aangrijpende documentaire 
volgt de worsteling van de Zweedse 
Denize en Filip die hun kindje na negen 
maanden verliezen.
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EENZAAMHEID IS TABOE EN DAT 
SLAAT NERGENS OP

“Iedereen om je heen doet leuke dingen, 
terwijl jij alleen op de bank zit.” Een kwart 
van de jongeren voelt zich wel eens 
eenzaam. Helemaal niet gek, maar toch 
wordt er niet veel over gepraat. In deze 
podcast van Human/3FM Tussenuur  
vertellen Hanne, Sammy en onze jongste 
vrijwilliger Daphne hun eigen verhaal  
over eenzaamheid.

DOEN
VRAAG MAAR!
Wat was het fijnste moment van vandaag? 
Wanneer moet je om mij lachen? Welke 
drie dingen kun jij heel goed? Vraag maar! 
is een vrolijk vragenspel voor kinderen van 
zes tot twaalf jaar en hun vader of moeder.  
Met de kaarten uit dit spel stel je elkaar 
leuke, persoonlijke en grappige vragen. 
Een makkelijke manier om echt contact te 
maken met je kind en nieuwe dingen over 
elkaar te ontdekken. 

LEZEN
RAYMANN ZOEKT RAAD 
Op de dag van zijn vijftigste verjaardag  
zou Jörgen Raymann samen met zijn  
vrouw in hun Aston Martin naar Monaco 
rijden. In plaats daarvan zat hij diep in  
de problemen: thuis, zonder werk, zonder 
geld, zonder een idee wat te doen. In 
Raymann zoekt raad laat Jörgen Raymann 
aan de hand van de ups en downs in zijn 
eigen leven zien hoe je jezelf na tegen
slagen steeds opnieuw kunt herpakken. 

Hoe leg je aan je kinderen uit dat je iets 
gedaan hebt wat niet mag? En daarom naar 
de gevangenis moet? Vaak denken jonge 
kinderen bij het woord gevangenis aan de 
zware jongens uit de Donald Duck met een 
zwart-wit pak aan en een kogel om de 
enkel. Mama in de gevangenis leert 
kinderen op een speelse manier een reëel 
beeld te krijgen van de verblijfplaats van 
hun ouder. 

MAMA IN DE GEVANGENIS 

LUISTEREN

GRATIS ONLINE TRAININGEN
Hoe geef je iemand weer het zelfvertrou-
wen en de kracht om iets aan zijn situatie 
te veranderen? Hoe kun je mensen door 
een goed gesprek sterker maken? 
Hoe herken je emoties en maak je ze 
bespreekbaar? Op humanitas.nl vind je  
zes korte trainingen, ontwikkeld voor 
vrijwilligers maar voor iedereen beschik-
baar. Begeleid jij iemand in een kwetsbare 
situatie? Ben je mantelzorger bijvoor-
beeld? De online trainingen helpen je  
om met meer vertrouwen en plezier 
ondersteuning te bieden. 
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Taalcafé  
in Winsum

Tekst: Saskia Bosch  
Fotografie: Marieke Kijk in de Vegte

“Wat is kunstmatige inseminatie?” Over het antwoord 
op die vraag, moeten de vrijwilligers van het Taalcafé 
in het Groningse Winsum even nadenken. Luwam 
wacht geduldig af, pen en papier in de aanslag. Zij is 
duidelijk met één doel naar het Taalcafé in de biblio
theek van Winsum gekomen: Nederlands leren en 
liefst zo snel mogelijk. Al een half uur voor aanvang is 
ze aanwezig en vuurt ze, omgeven door drie schriften 
en een boek met taaloefeningen, haar vragen op  
vrijwilligers Ria en Resi af. 
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Als ze even tijd heeft, komt Luwam naar het Taal
café om haar Nederlandse conversatie te oefenen.  
“Ik ga volgend jaar een opleiding in de zorg doen,” 
legt ze uit. “Want ik wil heel graag mensen helpen, 
al van kleins af aan. Als kind wilde ik dokter wor
den maar dat kon niet in Eritrea. Nu wil ik deze 
opleiding doen.” 

Even later druppelen ook de andere deelnemers bin
nen. Ze begroeten elkaar en de vrijwilligers als oude 
vrienden, met zoenen en knuffels. Noorna heeft 
brownies meegenomen. De traktatie vindt gretig 
aftrek. Alleen Ben tast niet toe. Hij pakt zijn buikje 
beet en zegt lachend: “zes maanden!”

Het Taalcafé in Winsum bestaat sinds 2014. Eliza 
Gussenhoven, coördinator Taalproject van de afde
ling Humanitas ̓t Hoogeland, vertelt hoe het café 
is ontstaan uit een vraag van het UWV. “Zij zagen 
OostEuropese vrouwen verpieteren. Die hoeven 
immers geen inburgeringscursus te doen en hadden 
dus ook geen kans om contacten te leggen. Het 
UWV vroeg ons iets voor deze vrouwen te organi
seren. En zo is het Taalcafé ontstaan.”

Het café liep vanaf het begin heel goed. “De deel
nemers beleefden het echt als hun ding. We zaten 
midden in het dorp en de deelnemers zetten zelf kof
fie en thee.” Het Taalcafé vindt inmiddels iedere 
week plaats en trekt uiteenlopende deelnemers.  
Zoals nieuwkomers, die nog bezig zijn met hun  
inburgering. Maar ook mensen die nog bezig zijn 
met hun inburgering en mensen die al klaar zijn  
en daarna in een gat vallen. Ook mensen die met  
een Nederlander zijn getrouwd en hun Nederlands 
willen onderhouden, weten hun weg naar het café  
te vinden.

Iedereen is welkom en kan in het Taalcafé op een 
ontspannen en informele manier de Nederlandse taal 
oefenen. “We hanteren geen minimaal taalniveau 
omdat we geen drempel willen opwerpen,” aldus 
Eliza. “Als iemand niet zo vaardig is in het Neder
lands, krijgt hij iemand van ons naast zich voor uitleg 
tussendoor. En als de taalniveaus heel verschillend 
zijn, splitsen we groep soms op.” De deelnemers heb
ben volgens Eliza verschillende motieven om de ac
tiviteit bij te wonen. “Het kan om de taal gaan of om 
even weg te zijn uit huis, of om de eenzaamheid op 
te lossen. Het maakt mij niet uit welk gat ermee ge
vuld wordt, ze zijn allemaal welkom.”

Het Taalcafé onderscheidt zich van taalcursussen die 
deel uitmaken van het inburgeringsprogramma door
dat het café zich op een informele aanpak richt. “De 
sociale vaardigheden zijn heel belangrijk bij ons. We 
bespreken bijvoorbeeld hoe we er in Nederland mee 
omgaan als iemand is overleden. Of we bespreken 
festiviteiten zoals Koningsdag. Wat is dat en waar 
gaat die dag over?”

Vandaag opent vrijwilliger Resi de bijeenkomst met 
een tekst over de aanstaande beestenmarkt in 
Winsum, de baistemaart in het lokale dialect. “Weten 
jullie wat een beestenmarkt is?” wil ze weten. Ben 
oppert dat een markt een soort winkel is en Noorna 
vult aan dat het iets met dieren te maken heeft. Al 
lezend worden begrippen als traditioneel, jaarlijks en 
motto uitgelegd. Niet alleen de vrijwilligers, ook de 
deelnemers zelf dragen regelmatig uitleg aan. Ben 
blijkt de grappenmaker van de groep. Met de vraag 
of je de dieren op de markt ook kunt kopen  
(“Lekker!”), krijgt hij de lachers op zijn hand.  
Luwam schrijft intussen elk woord dat ze niet kent 
op in haar schrift. Dan komt er weer een moeilijk 
woord voorbij: spijbelen. Dat kennen jullie vast niet, 
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zegt de vrijwilliger. “Jawel hoor,” antwoordt Luwam 
ad rem. “Dat heb ik vroeger veel gedaan. En dan  
ging mijn moeder heel veel praten. Dan is straf  
eigenlijk beter...”

Tijdens de bijeenkomst wordt er alleen Nederlands 
gesproken. Hooguit wordt er kort even Engels  
gebruikt om iets uit te leggen. Natuurlijk mogen de 
deelnemers ook onderling in hun eigen taal even iets 
aan elkaar uitleggen. Maar het is niet de bedoeling 
dat de deelnemers discussies in de eigen taal aangaan.
Wat opvalt tijdens het café, is de manier waarop de 
vrijwilligers de deelnemers verbeteren. Niet door te 
zeggen dat iets fout is, maar door te herhalen wat de 
deelnemers proberen te zeggen, maar dan op de juis
te manier. Eliza: “We werken samen met Het Begint 
met Taal, een organisatie die de kwaliteit van het 
vrijwillige taalonderwijs ondersteunt. Zij hebben ons 
workshops gegeven over vragen als hoe je het best 
mensen kunt corrigeren en hoe je ervoor zorgt dat de 
deelnemers zelf aan het woord zijn. Dat kun je bij
voorbeeld doen door te ‘pingpongen’. Je stelt jezelf 
voor en legt vervolgens de bal bij een ander. Ik heb 
drie kinderen, en jij?”

Belangrijk is volgens Eliza ook de manier waarop 
vrijwilligers de deelnemers benaderen. “Bij de intake 
vraag ik altijd: heb je affiniteit met nieuwkomers? 
Als je een houding hebt van ‘ik zal het ze wel eens 
vertellen,’ dan ben je bij ons niet aan het juiste adres. 
Je moet wel begaan zijn met hun lot. Dat is belang
rijker dan dat de vrijwilliger veel kennis van de gram
matica heeft.”

In het tweede deel van de bijeenkomst maken alle 
aanwezigen een kettingzin. Iedereen schrijft eerst een 

naam op een briefje, vouwt een strookje om en geeft 
het dan door. Daarna wordt er achtereenvolgens een 
werkwoord, plaats en uitspraak opgeschreven. Na 
afloop leest iedereen een zin voor. Het resultaat levert 
gekke zinnen op als: ‘Resi zwemt samen met de  
keeper en dan roepen ze: dat moeten we vaker doen!’ 
Om elke zin wordt smakelijk gelachen. Haben vindt 
de oefening zelfs zo leuk dat ze het de volgende keer 
graag weer wil doen en kondigt aan het spel ook met 
haar familie te gaan spelen.

Na twee uur zit het erop en nemen de deelnemers 
weer met dikke zoenen afscheid. Ze hebben veel 
nieuwe woorden geleerd, weten nu wat er op de  
beestenmarkt te beleven is en hebben duidelijk een 
fijne middag gehad. “Wat het Taalcafé leuk maakt, is 
de gezelligheid en het enthousiasme van de deelne
mers”, beaamt vrijwilliger Ria. “Veel van hen hebben 
weinig contacten in het dorp en met hun buren, zodat 
ze niet veel gelegenheid hebben om Nederlands te 
spreken. Dat kan hier volop.”

Coördinator Eliza is vooral heel trots op haar deel
nemers. “Ze zijn heel gemotiveerd. Vaak hebben ze 
het druk met dingen regelen. Kinderen moeten naar 
school, er is iemand ziek en ze moeten alles wat ze 
meegemaakt hebben verwerken. Als je dan toch op 
je vrije middag naar het Taalcafé gaat, waar je ook 
niet echt uitgerust van terugkomt, geeft dat wel aan 
hoe gemotiveerd je bent. Ze hebben er veel voor over 
om voor zichzelf en hun kinderen een goede toe
komst in Nederland op te bouwen. Ik heb een dikke 
opleiding gehad en heb veel respect voor mensen die 
op hun eigen houtje ver komen. En dat zijn deze men
sen hè? Het lukt ze vaak niet om een reguliere baan 
te scoren, maar ze geven niet op.”
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ONZE 
VRIJWILLIGERS...

… MAKEN  
HET VERSCHIL

70.000
DEELNEMERS

… HEBBEN AANDACHT 
VOOR EEN ANDER

… HEBBEN TIJD VOOR 
EEN GOED GESPREK

25.000
VRIJWILLIGERS

… WERKEN 
KLEINSCHALIG EN 
PERSOONLIJK… 
VAN MENS TOT MENS

… HELPEN MENSEN 
DIE TIJDELIJK EEN 
STEUNTJE IN DE RUG 
NODIG HEBBEN

… VOORKOMEN DAT 
MENSEN EEN BEROEP 
MOETEN DOEN OP 
PROFESSIONELE 
HULPVERLENING

… GAAN GOED 
GETRAIND AAN DE SLAG 
EN KRIJGEN DAAR-
NAAST PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING… HELPEN MEE HET 

SOCIALE NETWERK TE 
VERSTERKEN

… GEVEN RUST,  
ONTSPANNING EN 
WAARDERING

… ZORGEN DAT DE 
ANDER GEZIEN WORDT 
EN ERBIJ HOORT
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HUMANITAS BIEDT STEUN BINNEN 6 THEMA’S

VERLIES

Vroeger of later krijgt iedereen 
te maken met verlies. Afscheid 
nemen is niet makkelijk, maar 
betekent ook zeker niet het 
einde. Vrijwilligers van Humani-
tas helpen deelnemers om te 
gaan met de nieuwe situatie en 
het leven opnieuw in te richten.

EENZAAMHEID

Eenzaamheid kan iedereen 
overkomen. Bijvoorbeeld door 
echtscheiding, ziekte of verlies 
van werk. We helpen mensen 
die eenzaam zijn om een sociaal 
netwerk op te bouwen en te 
onderhouden, zodat ze er niet 
alleen voor staan.

Gerrit, deelnemer Eenzaamheid:

“Na een relatie van 38 jaar was 
ik ineens alleenstaand. Dat 
sloeg een gat in mijn leven. Ik 
voelde me echt eenzaam. Bij 
vrijwilliger Klaus kon ik mijn 
verhaal kwijt. Al snel hadden we 
diepgaande gesprekken, over 
mijn gezondheid, de hele 
toestand met mijn ex-partner, 
maar ook over politiek. Ook nam 
hij me mee naar buiten. Met 
Klaus zette mijn herstel zich in. 
Hij lacht bovendien altijd. Alleen 
dat al doet een mens goed.”

Lees het hele verhaal van Gerrit en Klaus 
op pagina 14 of bekijk de video op ons 
YouTube-kanaal humanitasnederland 

Martien, deelnemer Steun bij 
Rouw:

“Toen mijn moeder overleden 
was dacht ik: van mij hoeft het 
niet meer. We hadden jarenlang 
samen in een huis gewoond, we 
deden zoveel samen. Ik voelde 
me alleen. Ik ken veel mensen. 
Maar mijn verdriet houd ik toch 
een beetje voor mezelf. De band 
die ik met mijn moeder had, die 
begrijpen anderen toch niet. 
Soms wil ik graag iets vertellen 
over mijn moeder. Wat ben ik 
dan blij dat vrijwilliger Adrienne 
er is. Nu, een paar jaar later, zie 
ik het weer zitten.”

Rebecca, deelnemer  
Home-Start: 

“Mijn oudste zoon en dochter 
hebben psychiatrische 
aandoeningen. Daar ben ik erg 
druk mee. Dat vind ik voor mijn 
jongste niet prettig en dus zocht 
ik naar iemand die af en toe 
leuke dingen met haar kon doen. 
Vrijwilliger Alette bracht ruimte 
en gezelligheid. Regelmatig 
spraken we af voordat de school 
uit was, zodat we even van 
moeder tot moeder konden 
praten. Over de opvoeding van 
de kinderen en mijzelf als 
moeder en wat er de afgelopen 
jaren allemaal gebeurd is.”

OPVOEDEN

In ieder gezin kan het wel eens 
een tijdje minder goed lopen. 
Spanningen kunnen oplopen, 
het gezin kan uit balans raken 
en uit elkaar vallen. Humanitas 
ondersteunt bij opvoeding. 
Vrijwilligers zorgen voor extra 
aandacht en steun voor alle 
gezinsleden.
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Toen Isabella’s moeder ziek 
werd, volgde voor haar een 
heftige periode. Met maatje 
Vera klikte het vanaf het eerste 
moment.

Isabella, deelnemer 
Jongerenmaatjes: 

“Met Vera ging ik elke week iets 
leuks doen. Dan vergat ik alles 
wat ik had meegemaakt. We 
gingen thee drinken bij de 
Hema, naar Ponypark Slagharen, 
de stad in, pannenkoeken eten. 
We hadden meteen een goede 
band met elkaar en ik vond het 
fijn om met haar te praten. Vera 
begreep hoe ik me voelde. Ik 
kon alles met haar delen.”

Caroline, deelnemer Maatjes 
(ex-)gedetineerden:

“Door een domme actie heb ik 
twee jaar moeten zitten. Geen 
fijne tijd. Toen ik vrij kwam, kreeg 
ik een maatje van Humanitas: 
Janine. Er waren zo veel zaken te 
regelen. Maar Janine nam ook de 
tijd om naar me te luisteren. Ik 
was verdrietig om alles wat ik 
achter had moeten laten in mijn 
vorige woonplaats, zoals mijn 
honden en mijn huis. Maar ook 
om de heftige tijd in de gevange-
nis. Dit deel ik liever niet met 
mijn omgeving. Het is mijn eigen 
schuld, ik zadel hen daar niet 
mee op. Het was fijn dat ik tegen 
iemand aan kon praten die iets 
meer afstand van mij had.”

Martin, deelnemer 
Thuisadministratie:

“Toen mijn vrouw en ik uit elkaar 
gingen, stond ik letterlijk op 
straat. Ik had geen dak boven 
mijn hoofd en kreeg grote 
geldproblemen. Vrijwilliger Ellen 
was mijn reddende engel. 
Dankzij haar hulp kreeg ik weer 
een aanvullende ziektekosten-
verzekering. Ook hielp ze met 
het aflossen van mijn schulden. 
Ik kon tweedehands meubels 
aanschaffen voor mijn huis, daar 
had ik tot die tijd nog geen geld 
voor gehad. Als er niemand van 
Thuisadministratie was ge-
weest, dan was het fout afgelo-
pen met mij.”

THUIS-
ADMINISTRATIE
Mensen kunnen door 
verschillende oorzaken de grip 
op hun financiën verliezen. 
Bijvoorbeeld na een plotselinge 
daling van het gezinsinkomen. 
Goed geschoolde vrijwilligers 
ondersteunen deelnemers om 
de (financiële) administratie op 
orde te brengen en te houden.

DETENTIE

We helpen (ex-)gedetineerden 
met praktische zaken. Zoals het 
behouden van contact met 
kinderen, het steunen van het 
thuisfront en het in stand 
houden van het sociale netwerk. 
Na de detentie helpen 
vrijwilligers van Humanitas om 
het leven weer op te pakken.

OPGROEIEN

Jong zijn is niet altijd makkelijk. 
Problemen met school, ouders 
of relaties lijken soms te groot 
om aan te pakken. Gelukkig is er 
vaak wel een oplossing. Een 
vrijwilliger van Humanitas helpt 
jongeren om dingen die niet 
goed gaan te onderzoeken en 
op te lossen.

Lees alle ervaringsverhalen op 
humanitas.nl/ervaringen
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WORD VRIJWILLIGER

Ga net als Klaus (pagina 15) als vrijwilliger aan  
de slag. Neem contact op met je lokale afdeling 
via humanitas.nl of bel 020-5231100.

DOE EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze 
vrijwilligers goed trainen en begeleiden. 

•  Word lid van Humanitas voor € 30 per jaar,   
 net als Gerdi Verbeet (pagina 27).

•  Word donateur van Humanitas, net als   
 Wouter (pagina 29). 

GEEF VIA EEN 
SCHENKINGSOVEREENKOMST 
Wist je dat je met een schenkingsovereenkomst 
fiscaal voordelig kan geven aan Humanitas?  
Donaties zijn aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting en Humanitas hoeft geen schenkings-
recht te betalen. Dit vergroot de effectiviteit 
van je donatie.

STEUN 
HUMANITAS

Steun Humanitas.

Vul nu de antwoordkaart in

of regel het direct op  

humanitas.nl

Wil je graag eerst meer 

informatie, bel dan  

Vivian Rinat  

op 020-5231124. 

NEEM HUMANITAS OP IN JE 
TESTAMENT
Vind je het belangrijk dat iedereen moet  
kunnen meedoen in onze samenleving, denk  
er dan eens over na om Humanitas in je 
testament op te nemen. Wij zorgen dat jouw 
zaken goed geregeld worden. 

Voor vragen kun je contact opnemen met  
Vivian Rinat op 020-5231124 of 
v.rinat@humanitas.nl.

Wil je ook graag 
iets voor een ander 
betekenen?
Bijdragen aan het 
werk van Humanitas 
kan op verschillende 
manieren. 
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1Titel

VAN MENS
 TOT MENS

BLIK VAN BUITEN

Hoe kijkt professioneel gezins
voogd Rita tegen Humanitas  
aan? “Nu kan ik veel doelgerichter 
aan de slag gaan.”

“HULPVRAAG STEEDS 
COMPLEXER”

Welke gevolgen hebben maatschappe
lijke ontwikkelingen voor het werk  
van Humanitas? We kijken naar heden 
en toekomst.

“ZIJ WAS MIJN 
REDDENDE ENGEL”

Deelnemer Martin vertelt hoe 
vrijwilliger Ellen hem hielp  
om zijn administratie op orde 
te krijgen.

Knelpunten en kansen
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“MENSEN ZIJN 
VERBAASD DAT IK  
DIT ERVAAR”

Mantelzorger Margriet heeft 
nauwelijks tijd voor zichzelf. 
Haar verhaal.

Over eenzaamheid
MEER DAN 
EEN MILJOEN 
NEDERLANDERS VOELT 
ZICH EENZAAM

Wat kunnen we hieraan doen?  
Vier experts aan het woord.

“WE ZIJN HET SAMEN 
LEVEN EEN BEETJE 
VERLEERD”

Minister Hugo de Jonge over  
hoe hij eenzaamheid uit de 
taboesfeer wil halen.

Heb je Van Mens Tot 
Mens uit? Geef het dan 
door aan anderen.

Dit magazine is een uitgave van 
Vereniging Humanitas. Heb je het 
magazine uit? Gooi het dan niet 
weg, maar geef het door aan 
anderen.

Je kunt dit magazine ook online 
vinden op humanitas.nl/over-ons/
publicaties. 

REDACTIE
Esther Vogel (eindredacteur), Durkje 
Sybesma (hoofdredacteur), Monique 
Houben, Josephine Krikke, Hilde 
Duyx, Durkje Sybesma, Saskia Bosch, 
Leyla Fortunati-Koubia

MET MEDEWERKING VAN
Lonneke Bär, Harry Brieffies, 
Catharina Gerritsen, Melina Ruijter,
Adrien Parlange, Ellen Weber, Linda 
Huijsmans, Marjolein van Rotterdam,
Marieke Kijk in de Vegte, Maria 
Kraakman

CONCEPT, VORMGEVING  
EN EINDREDACTIE
Vandejong, Amsterdam
Leyla Fortunati-Koubia

DRUKWERK
Drukkerij Manuel

ADVERTEREN
Neem contact op met  
Esther Vogel via 020-5231100 of 
e.vogel@humanitas.nl

MEER WETEN?
Wil je meer informatie over wat 
Humanitas voor jou kan betekenen? 
Of wil je vrijwilliger, lid of donateur 
worden? Neem contact op via 
humanitas.nl, bel 020-5231100 of 
mail naar info@humanitas.nl.

Tekst, foto’s en illustraties mogen 
alleen worden overgenomen na 
schriftelijke toestemming van 
vereniging Humanitas.

Humanitas heeft haar best gedaan 
om de rechten van alle recht-
hebbenden te achterhalen. Meen  
je rechthebbende te zijn, neem  
dan contact op met de redactie.

EERDERE THEMANUMMERS  
VAN DIT MAGAZINE:

COLOFON
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