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VOORWOORD – OP WEG NAAR DE TOEKOMST
Ik wil om te beginnen mijn enorme bewondering uitspreken voor het keiharde werken van iedereen die
Humanitas in 2017 een warm hart toedroeg. Ik denk aan al die duizenden vrijwilligers die een nog veel groter
aantal deelnemers het steuntje in de rug boden dat ze zo nodig hadden. Preventief, om erger te v
 oorkomen.
Als aanvulling op de beroepsmatige zorg. Of na afloop van een professioneel hulpverleningstraject, om
terugval tegen te gaan. Dat dat belangeloze vrijwilligerswerk ook hogelijk gewaardeerd wordt, blijkt uit
diverse in- en externe onderzoeken die in het verslagjaar plaatsvonden.
Daarnaast zijn er bergen werk verricht om onze organisatie toekomstbestendig en duurzaam financieel
gezond te maken. Mede daardoor kunnen we voor 2018 een sluitende begroting overleggen. En hoezeer ik
het ook betreur dat dat offers vroeg van het personeel op het landelijk bureau en de districtskantoren, de
bezuinigingen zijn niet ten koste gegaan van de dienstverlening van vrijwilligers aan deelnemers.
In 2018 zal het ontwerpproces voor een toekomstigbestendige vereniging worden afgerond met de
keuze voor een besturingsmodel waarmee we de veranderingen in de maatschappij het meest flexibel en
slagvaardig tegemoet kunnen treden. Diversiteit is daarbij het sleutelwoord. Een diverse samenleving die
om een diverse vereniging vraagt. Zowel bestuurlijk – daar valt nog veel winst te behalen – als uitvoerend.
Dat laatste zit gelukkig al goed. Want was het niet altijd de kracht van Humanitas om lokaal en vraag
gestuurd te opereren?
Écht anders zullen we dan ook niet worden. Wel sterker. En beter in staat rust te brengen binnen gezinnen,
te troosten en steunen bij verlies, eenzaamheid te bestrijden, overzicht te bieden bij administratieve zaken,
en banden vast te houden bij detentie. Met dank aan onze sponsoren en niet te vergeten alle gemeenten
die ons vertrouwen geven en financieel in staat stellen onze belangrijke rol in de samenleving te blijven
spelen.

Ik wens u plezierige leesmomenten met dit jaarverslag.

Marijke van Eck
Voorzitter hoofdbestuur Vereniging Humanitas
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ONTWIKKELING IN DEELNEMERS, VRIJWILLIGERS, BEROEPSKRACHTEN EN LEDEN
Ook in 2017 nam het aantal mensen dat een beroep op Humanitas deed toe: 71.681 deelnemers in 2017 tegen
65.845 in 2016. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling steeg in het verslagjaar het aantal v
 rijwilligers
naar 25.257 (24.724 in 2016). Er werkten in 2017 bij Humanitas 405 b
 eroepskrachten (289,5 fte’s), drie
minder dan het jaar d
 aarvoor. Het aantal leden nam als gevolg van een opschoning van onze database iets
af tot 10.590.

COMPLEXITEIT DEELNEMERS
PROBLEMATIEK ZET DOOR

INZICHT IN DE IMPACT VAN ONS WERK

Dat de problematiek van onze deelnemers steeds
complexer wordt en daarmee ook ons vrijwilligers
werk, blijkt ook uit een intern onderzoek van
Humanitas. We zien dat aan de duur van de
ondersteuning en aan de meervoudigheid van
de problematiek. Deze ontwikkeling speelt zich
binnen alle thema’s af. Ook ervaren we steeds meer
dwarsverbanden tussen onze thema’s: ouders
bijvoorbeeld, die gezinshulp nodig hebben maar
ook eenzaam zijn en schulden hebben gemaakt.

In 2017 hebben we voor het eerst kwantitatieve
data verzameld bij deelnemers op basis van ons
interne meetinstrument. Hieruit blijkt dat er een
hoge mate van tevredenheid is over het contact
met de vrijwilliger. Op de vraag of deelnemers
Humanitas zouden aanraden aan vrienden of
familie in dezelfde situatie, wordt gemiddeld een
8 gescoord. Natuurlijk heeft vrijwilligerswerk ook
een economische waarde. Die bedroeg in 2017
€ 79,8 miljoen: ruim 4% meer dan in 2016.

© Maaike Koning
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TOENEMENDE AANDACHT VOOR SCHOLING

SAMENWERKING LOKAAL EN NATIONAAL

De toenemende complexiteit maakt dat we onze vrijwilligers nog beter op hun moeilijke werk m
 oeten
voorbereiden. De aandacht voor scholing was daarom ook in 2017 weer zeer groot binnen onze organisatie.
De Humanitas Academie heeft hiervoor diverse nieuwe trainingen ontwikkeld. Een aantal daarvan hebben
we ook gratis beschikbaar gesteld aan mensen van buiten onze organisatie. Tegelijkertijd werkten we in
het verslagjaar hard aan het onder de aandacht brengen van scholing en deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers bij gemeenten: die zijn zich namelijk (nog) lang niet altijd bewust van het belang daarvan.

Humanitas werkt van oudsher nauw samen met
andere organisaties – zowel lokaal als nationaal.
Daarnaast zijn we gesprekpartner van de landelijke
overheid. Zo zijn we een van de 35 landelijke
organisaties waarmee minister Hugo de Jonge
van VWS in 2017 het Pact voor de Ouderenzorg
sloot. Doel: het bestrijden van de toenemende
eenzaamheid onder oudere mensen.

HUMANITAS
DUURZAAM FINANCIEEL G
 EZOND
2017 stond in het teken van een financiële
herstructurering van de vereniging en de daarmee
gepaard gaande reorganisatie van de beroeps
organisatie, onder de naam Humanitas Duurzaam
Financieel Gezond. De onderliggende doelstelling
van dit programma was om de financiële positie
van Humanitas duurzaam te verbeteren, om te
beginnen met het realiseren van een positieve
begroting van de vereniging voor 2018. Dit is gelukt
maar ging wel gepaard met stevige besparingen,
ook van personele aard.

© Ilvy Njiokiktjien
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INKOMSTEN EN UITGAVEN

PROFILERING

OP ZOEK NAAR NIEUWE BRONNEN

Onze inkomsten bedroegen over 2017 € 27,0
miljoen: 2,6% meer dan over 2016. Voor 2017
ontvingen wij een eenmalige overbruggings
bijdrage van het Oranjefonds van € 0,5 miljoen
ter dekking van de indirecte verenigingskosten.
De subsidies van overheden stegen met € 1,6
miljoen naar € 18,7 miljoen door zowel a
 utonome
groei binnen onze activiteiten, als door het feit
dat g
 emeenten in toenemende mate betalen
voor de totale kosten van de uitvoering van onze
activiteiten, inclusief centrale ondersteunings
kosten ten behoeve van die uitvoering. Het
percentage van de uitgaven aan activiteiten
bedroeg 93% (2016: 95%). Ten slotte kwam het
financieel resultaat na mutaties bestemmings
reserves en bestemmingsfondsen in 2017 uit
op negatief € 1,9 miljoen (2016: negatief € 1,8
miljoen). Dit bedrag is inclusief de e
 enmalige
kosten van de reorganisatie. Het negatieve
resultaat is ten laste gebracht van de continuïteits
reserve. Door de maatregelen uit Humanitas
Duurzaam Financieel Gezond verwachten we in de
komende jaren structurele verbeteringen te zien.

Het verhogen van de bekendheid van Humanitas
bij alle doelgroepen staat voor 2018 hoog op de
agenda. Maar ook in 2017 hebben we veel van ons
laten horen en zien. Zo haalden we uitgebreid het
nieuws over de toenemende complexiteit van de
hulpvragen en de grens tussen vrijwilligerswerk en
professionele hulpverlening.

Aanvullende financieringsbronnen zijn u
 iteraard
meer dan welkom. Daarom hebben we in
september 2017 een workshop georganiseerd
over het werven van major donors. Daaraan deden
acht afdelingen mee. Overigens willen we in de
toekomst ook meer partnerschappen met het
bedrijfsleven aangaan.

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas

MET DANK
Dank is er in de eerste plaats aan al onze
vrijwilligers. Maar ook onze deelnemers zijn we
zeer erkentelijk. Dat zij een eerste stap in onze
richting durven te zetten, is hoopgevend en
inspirerend. Verder bedanken we uiteraard onze
medewerkers en onze sponsoren, waaronder
de Nationale Postcode Loterij, het Oranjefonds,
Adessium Foundation, de Rabobank Foundation,
Yarden en Stichting Zonnige Jeugd en Weeshuis
der Doopsgezinden.
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HUMANITAS STAAT VOOR…

ONZE AANPAK

Humanitas komt al meer dan 70 jaar (sinds 1945)
op voor een samenleving waarin mensen actief
vormgeven aan hun eigen leven, en verantwoorde
lijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.
Wij vertalen de humanistische waarden gelijkwaar
digheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en
vraaggerichtheid in maatschappelijke diensten,
verleend door vrijwilligers, met de bedoeling
anderen sterker te maken.

De organisatievorm die het beste bij onze ideeën
aansluit, is de vereniging. Geleid en bemenst door
goed opgeleide vrijwilligers, met ondersteuning
door beroepskrachten. Lokaal georganiseerd
bovendien, kleinschalig en dicht bij de mensen,
zodat we onze dienstverlening kunnen a
 fstemmen
op de actuele vraag. Anno 2016 verlenen we
diensten binnen de zes thema’s Eenzaamheid,
Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie
en Detentie.

ONZE VISIE

SAMENWERKING IN NEDERLAND

Mensen hebben de capaciteiten om hun leven op
eigen kracht in te richten. Maar soms hebben zij
niet de juiste mogelijkheden om dit voor elkaar te
krijgen. Humanitas is er om hen dan tijdelijk een
steuntje in de rug te geven en ze de gereedschappen aan te reiken waarmee hun zelf hun p
 roblemen
kunnen aanpakken. Want wij vinden dat ieder
mens ook een verantwoordelijkheid heeft voor het
welzijn in andermans leven. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen hieraan zoveel zelfvertrouwen
ontlenen dat ze in de toekomst steeds beter voor
zichzelf kunnen zorgen. En er daarmee ook voor
anderen kunnen zijn.

We werken op allerlei terreinen samen met andere
organisaties. In Nederland bestaat de Humanitas
gemeenschap behalve de vereniging uit de
Humanistische Alliantie met onder meer onze
mediapartner HUMAN, het Humanistisch Verbond
en de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast zijn
we gelieerd aan vijf Humanitasstichtingen die a
 ctief
zijn in zorg, wonen en welzijn, ondersteuning van
mensen met een verstandelijke beperking, kinder
opvang en financiële hulpverlening. We zijn lid
van de Nederlandse Organisaties V
 rijwilligerswerk
(NOV), en maken deel uit van het overlegplatform
LOVZ - Landelijke Organisaties Vrijwilligers in en om
de Zorg. Ook doen we mee in Sociaal Werk Nederland, de Coalitie Erbij en Goede Doelen Nederland,
en zijn we een van de initiatiefnemers (in 2016)
van Stay Human. Op lokaal niveau zijn er n
 atuurlijk
nog veel meer samenwerkingsverbanden met
professionele en andere vrijwilligersorganisaties.
Het voert echter te ver die hier te noemen.
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INTERNATIONAAL IN VOLONTEUROPE
EN SOLIDAR
Over de grens zijn we vertegenwoordigd in
twee internationale netwerken. V
 olonteurope
is een Europees samenwerkingsverband op
het gebied van vrijwilligerswerk en actief
burgerschap waaraan Humanitas ook een lid van
het bestuur levert. B
 ovendien zijn we actief in
een V
 olonteurope-werkgroep over effectmeting
van vrijwillige inzet en de toegevoegde waarde
van v
 rijwilligerswerk. Het tweede internationale
netwerk waar Humanitas deel van uitmaakt, is het
Social Affairs Forum van SOLIDAR, de E
 uropese
koepel van organisaties in zorg en welzijn. Met
onze bijdrage brengt SOLIDAR een jaarlijkse
monitor uit over de voortgang in de aangesloten
landen op de sociale doelen van de EU (Social
Progress Watch).

© Ilvy Njiokiktjien

9

ORGANOGRAM VERENIGING HUMANITAS
Hiërarchische lijn

Ledenraad

Functioneel aansturende lijn

Hoofdbestuur

Directeur
Vrijwilligersorganisatie

Oost

Beroepsorganisatie

Zuid

Zuidwest

Managementteam

Noord

Noordwest

Districtsbestuur

Districtsbestuur

Districtsbestuur

Districtsbestuur

Districtsbestuur

Districtskantoor

Landelijk Bureau

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Afdelingen

Districtsmanager

Bestuurs-/directie
secretariaat

Afdelingsbestuur

Afdelingsbestuur

Afdelingsbestuur

Afdelingsbestuur

Afdelingsbestuur

Consulenten/
projectleiders

Bedrijfsvoering

Vrijwillige
coördinator

Vrijwillige
coördinator

Vrijwillige
coördinator

Vrijwillige
coördinator

Vrijwillige
coördinator
Coördinatoren

Uitvoerende
vrijwilligers

Uitvoerende
vrijwilligers

Uitvoerende
vrijwilligers

Uitvoerende
vrijwilligers

Programma’s
& Fondsenwerving

Uitvoerende
vrijwilligers

DEELNEMERS
Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas

10

KERNGEGEVENS HUMANITAS

HUMANITAS IN NEDERLAND (2017)

Voorzitter bestuur

Marijke van Eck

Directeur

Robert de Groot a.i.

Aantallen

2013

2014

2015

2016

2017

Afdelingen

84

84

84

83

80

Activiteiten

722

732

723

770

758

Vrijwilligers

13.800

18.000

22.000

24.724

Humanitas districtskantoren/
Landelijk Bureau

Delfzijl, Appingedam, Loppersum

‘t Hoogeland

Humanitas afdelingen

Westerkwartier

Oldambt

Noordoost Friesland
Noordwest Friesland

Leeuwarden e.o.

25.257*

Groningen

Noordenveld

SmallingerlandOpsterland

Leden
Vaste donateurs

51.470
11.623
1.500

57.800
12.548
1.413

60.506

65.845

13.438
903**

12.267
891

71.681

Aa en Hunze

10.590
836

Noord-Veluwe

West-Friesland
Noordoostpolder

205

226

257

285

287

Beroepskrachten

302

324

373

402***

405***

€ 20.344

€ 22.587

€ 25.036

€ 27.627

€ 28.921

Totale lasten x 1.000

Purmerend-Waterland

*	Inclusief vrijwilligers die zich thema-overstijgend bezighouden met het versterken van
netwerken in de samenleving
**	Dit is het aantal vaste donateurs. In voorgaande jaren zijn ook spontane giften van donateurs
meegenomen in de telling
*** Inclusief externen

Hardenberg Ommen

Amsterdam en Diemen

Raalte
Almere/
Zeewolde

Amstelland

Midden-Holland
Zoetermeer
Delft
Voorne-Putten-Rozenburg

Noord-Veluwe
Twente

’t Gooi

Rijnland

Haagland

Coevorden

Meppel e.o.

Zwolle

Zuid-Kennemerland
Haarlemmermeer

Emmen/
Borger-Odoorn

Zuid-Drenthe

Lelystad-Dronten

Zaanstreek

IJmond

Kanaalstreek/Westerwolde

Midden-Drenthe

De Stellingwerven

Noord-Kennemerland

Fte’s

Assen

Heerenveen

De Friese Meren

Kop van
Noord-Holland

Veendam/Pekela

Tynaarlo

Zuidwest Friesland

Deelnemers

Midden-Groningen

Haren

Deventer

Apeldoorn

Zutphen

Eemland
Heuvelrug
Utrecht
Nederrijn

Lansingerland

Oostelijke Achterhoek

Rijn-IJssel

Achterhoek West

Nieuwe Waterweg Noord

Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee

Gorinchem e.o.
Drechtsteden

Rivierenland

Nijmegen e.o.

s-Hertogenbosch

RESULTATEN VAN DE ZES THEMA’S IN 2017
THEMA’S

Vrijwilligers 2017

Midden-Brabant
Regio Breda

Deelnemers 2017

Doelbestedingin
duizenden Euro’s

Eenzaamheid

9.559

22.890

7.006

Verlies

1.152

5.001

915

Opvoeden

3.888

4.206

8.057

Opgroeien

3.777

12.569

3.725

929

9.592

1.133

4.846

17.380

4.302

Detentie
Thuisadministratie
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Zeeland

West-Brabant West

Helmond

Noord-Limburg

Eindhoven

Midden-Limburg

Westelijke Mijnstreek

Parkstad
Maastricht-Heuvelland
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VERVOLG DECENTRALISATIES EN WMO

GRENZEN AAN HET IDEAAL VAN ZELFREDZAAMHEID

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg naar
de gemeenten, eind 2017 drie jaar geleden, is het
aantal deelnemers toegenomen met 24% (van
57.800 naar 71.681). Meer mensen lijken tussen
wal en schip te vallen, omdat zij niet meer op
gemeentelijke voorzieningen kunnen terugvallen.
De criteria om voor beroepsmatige jeugdzorg maar
ook schuldhulpverlening in aanmerking te komen
worden steeds strikter.

We constateren dat de overheid te hoge verwachtingen stelt aan burgers. Ook de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeert in april 2017 dat de overheid de zelfredzaamheid van veel
mensen op het gebied van gezondheid, persoonlijke financiën en arbeidsmarkt overschat: om aan de hoge
eisen van de participatiesamenleving te kunnen voldoen, is ‘doenvermogen’ minstens zo belangrijk als
denkvermogen. Op een moment waarop ‘even niet wordt opgelet’, zoals de WRR schetst, kan het g
 ebeuren
dat mensen schulden opbouwen of niet meer mee kunnen komen in de samenleving. In alle activiteiten
merken ook Humanitas-vrijwilligers dat hun deelnemers juist rust, tijd en aandacht nodig hebben om het
vertrouwen in zichzelf te vergroten en uiteindelijk dit ‘doenvermogen’ te versterken.

ONDERSTEUNING WORDT COMPLEXER
Vrijwilligershulp wordt bovendien steeds ingewikkelder. Dat blijkt ook uit een intern onderzoek van
Humanitas: de complexiteit is bij 62% van onze
activiteiten toegenomen. We zien dat aan de duur
van de ondersteuning en aan de meervoudigheid
van de problematiek. Eenzelfde ontwikkeling zagen
we eerder na de decentralisaties van de schuldhulpverlening. Zo komt het vaak voor dat mensen
in armoede een beperkt sociaal netwerk hebben en
eenzaam zijn, of dat mensen met een licht verstandelijke beperking hun eigen financiën moeilijk op
orde kunnen houden en daardoor gemakkelijk in de
schulden raken.

© Ilvy Njiokiktjien
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MINDER TIJD VOOR VRIJWILLIGERSWERK
Overigens leidt minder professionele hulp niet
automatisch tot meer ondersteuning van de
vrijwilligers. Uit onderzoek van het CBS (2017)
en een analyse van Movisie (2017) blijkt n
 amelijk
dat het aantal vrijwilligers en het aantal uren dat
vrijwilligers in Nederland zich inzetten, terugloopt. De onderzoekers verklaren dit voor een
belangrijk deel d
 oordat buren, familie en vrienden
tegenwoordig meer informele hulp en mantelzorg
verlenen w
 aardoor er minder tijd overblijft voor
vrijwilligerswerk. Dat Humanitas zich aan deze
trend onttrekt, zien we in het volgende hoofdstuk.

GRATIS VERKLARING OMTRENT
GEDRAG (VOG)
Het onderwerp vrijwilligerswerk is ook in het
regeerakkoord van oktober 2017 aan de orde
gekomen. Zo is genoteerd dat vrijwilligers die met
mensen in een afhankelijkheidssituatie werken,
voortaan een gratis VOG kunnen aanvragen.
Ook staat er dat met gemeenten en e
 rkende
vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een
landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers
projecten gericht op schuldhulp en financiële
begeleiding. Omdat bij veel van onze deelnemers
juist sprake is van een afhankelijkheidssituatie, zijn
we met het ministerie van VWS in gesprek gegaan
over zo’n gratis VOG voor Humanitas-vrijwilligers.

EFFECTIEVE AANPAK VAN EENZAAMHEID
Daarnaast heeft het nieuwe kabinet de wil uitge
sproken de komende jaren € 8 miljoen uit te
trekken voor de bestrijding van eenzaamheid. In
het regeerakkoord schrijven VVD, CDA, D66 en
Christen-Unie: “Met een coalitie van gemeenten en
maatschappelijke organisaties komen we tot een
uitwisseling van effectieve lokale aanpakken van
eenzaamheid.”

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas
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TEGEN DE TREND IN:
MEER VRIJWILLIGERS

HUMANITAS
DUURZAAM FINANCIEEL G
 EZOND

BEWEZEN WAARDE VAN
VRIJWILLIGERSWERK

Ook in 2017 nam het aantal mensen dat een beroep
op Humanitas deed, toe: 71.681 deelnemers in
2017 tegen 65.845 in 2016. Bovendien steeg het
aantal gemeenten waarvan Humanitas subsidies
ontvangt van 231 in 2016 naar 254 in 2017. Verder
nam, in tegenstelling tot de landelijke o
 ntwikkeling,
ook in het verslagjaar het aantal vrijwilligers van
Humanitas toe - naar 25.257 (24.724 in 2016)
dankzij het beleid om te investeren in o
 pleiding,
training en een constante begeleiding van
vrijwilligers.

Organisatorisch gezien stond 2017 in het teken
van een financiële herstructurering en de daarmee
gepaard gaande reorganisatie van de beroeps
organisatie onder de naam Humanitas Duurzaam
Financieel Gezond. De onderliggende doelstelling
van dit programma was om de financiële positie
van de vereniging te verbeteren en de negatieve
resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren om te
buigen naar een positieve ontwikkeling. Startend
met het realiseren van een positieve begroting
voor de vereniging in 2018. In de vergadering van
de ledenraad van november 2017 is de begroting
2018, die een bescheiden positief resultaat van
€ 273.000 laat zien, goedgekeurd. Het is gelukt
de resultaatontwikkeling om te buigen maar dit
ging wel gepaard met stevige besparingen. Ook,
helaas, van personele aard, merkten zowel het
Landelijk Bureau als de districten. Meer hierover in
hoofdstuk 10, Middelen en risicobeheersing.

In 2017 investeerden we veel in het onder de
aandacht brengen van de kracht van het vrijwilligerswerk. Niet in plaats van hulpverlening maar
preventief of juist aanvullend op de specifieke zorg
die geboden wordt. We ervaren dat de toegevoegde waarde en het onderscheidend v
 ermogen
van het vrijwilligerswerk steeds duidelijker wordt
voor samenwerkingspartners en financiers. Als
aanvullende deskundigheid in het bieden van rust,
tijd en aandacht aan wat de deelnemer op dat
moment nodig heeft. Zonder p
 robleemanalyses,
zonder deadlines. Daarnaast heeft het vrijwilligers
werk een sterke preventieve werking, w
 aardoor
een beroep op beroepsmatige hulp kan w
 orden
voorkomen. Behalve dat we hierover in de
media communiceerden – zie straks – zijn we in
2017 ook door de ministeries van VWS en SZW
gevraagd een rol te spelen in de beleidsvorming en
-voorbereiding van thema’s zoals eenzaamheid en
armoede- en schuldenproblematiek.

ECONOMISCHE WAARDE VAN ONS WERK
De betekenis van vrijwilligerswerk voor de deel
nemer en de vrijwilliger is zeer groot, maar lastig te
kwantificeren. De economische waarde is wel te
becijferen: bij een uurbedrag van € 19 (gebaseerd
op berekeningen van de Universiteit Rotterdam)
vertegenwoordigde ons werk in 2017 een waarde
van € 79,8 miljoen (2016: € 76,6 miljoen). Dat is
een toename van ruim 4% ten opzichte van 2016.
© Bob van der Vlist
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IMPACT VAN ONS WERK

KWALITEIT EN KWALITEITSBORGING

In 2017 hebben we voor het eerst kwantitatieve data verzameld bij deelnemers op basis van ons interne
meetinstrument (347 deelnemers). Hieruit blijkt dat er een hoge mate van tevredenheid is over het contact
met de vrijwilliger (zie grafiek). Op de vraag of deelnemers Humanitas zouden aanraden aan vrienden of
familie in dezelfde situatie, wordt gemiddeld een 8 gescoord (rapportcijfer).

Humanitas staat voor kwaliteit van de vrijwilligers
en het vrijwilligerswerk. Ook in 2017 werkte we
er weer hard aan om iedere vrijwilliger geschoold
aan de slag te laten gaan. Daarvoor hebben we
voor vijf grotere of complexere programma’s
kwaliteitskaders opgezet waarover we in gesprek
zijn gegaan met vrijwilligers en beroepskrachten.
Deze kaders worden gebruikt voor interne toetsing
van de programma’s, met een hogere kwaliteit én
borging daarvan als beoogd resultaat. Verder hebben we extra middelen ter beschikking gesteld aan
afdelingen die de scholing van hun v
 rijwilligers niet
tot nauwelijks gemeentelijk gefinancierd kregen.

Het was duidelijk wat de
vrijwilliger voor mij kon doen
Het was duidelijk wat de
vrijwilliger van mij verwachtte
Ik durfde open en eerlijk
te zijn tegen mijn vrijwilliger
Mijn vrijwilliger luisterde
echt naar mij

SCHOLING MÓÉT

Ik had een goede klik
met mijn vrijwilliger
0

20
Helemaal mee eens

40
Mee eens

60
Niet mee eens

80

100

Helemaal niet mee eens

Ook blijkt uit de meting dat de vrijwilliger een positieve impact heeft op de zelfredzaamheid van de deelnemers. 43% van de respondenten geeft aan dat ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies, en
38% zegt meer dingen zelf op te kunnen lossen door de hulp van hun vrijwilliger. De impact verschilt per
thema en activiteit. Zie voor de resultaten per thema de desbetreffende hoofdstukken.
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De wetenschap dat scholing van vrijwilligers een
voorwaarde is voor goede ondersteuning, is
overigens geen gemeengoed in Nederland. Nog
teveel wordt gedacht dat vrijwilligerswerk per
definitie ongeschoold werk is. We hebben in
2017 dan ook veel gesprekken moeten voeren om

gemeenten van het tegendeel te overtuigen.
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VERNIEUWEND TRAININGSAANBOD
De Humanitas Academie o
 ntwikkelde
in 2017 diverse nieuwe trainingen.
We n
 oemen de module Motivatie en
Verandering (samen met Nadja J ungmann,
lector Schulden en Incasso van de
Hogeschool Utrecht), en de blended
– een combinatie van on- en offline –
basistrainingen Get a Grip, Steun bij
verlies, Taalmaatjes, Home-Start/HomeStart+ en Maatjescontact. Zo krijgen onze
vrijwilligers de laatste inzichten mee om
de deelnemers zo goed mogelijk te helpen.
Omdat steeds meer mensen met een licht
verstandelijke beperking een beroep doen
op Humanitas, hebben we ook een module
opgezet om goed met hen te leren omgaan.

85% ZEER TEVREDEN OVER ONLINE
TRAININGEN

FLEXIBEL INSPELEN OP
MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN

Om digitaal leren nog leuker en m
 akkelijker te
maken, hebben we een prachtige n
 ieuwe d
 igitale
leeromgeving ontwikkeld waar v
 rijwilligers en
beroepskrachten online t rainingen en modules
volgen die aansluiten op hun werkzaamheden.
De nieuwe opmaak is fris en de leermethode
is afwisselend en interactief. Na afronding
ontvangt de cursist een digitaal bewijs van
deelname. In totaal is in 2017 ruim 4.000 keer
een online training gevolgd op de digitale
leeromgeving. 85% van de online c
 ursisten
meldt zeer tevreden te zijn over online leren bij
Humanitas en vindt de aangeboden basistraining
relevant en goed aansluiten bij het eigen
vrijwilligerswerk.

Door de lokale bedding en deskundigheid is
Humanitas in staat in te spelen op lokale vraagstukken. Zo zagen we, met de t oename van het
aantal vluchtelingen in Nederland, zowel het
aantal taalmaatjes (211 meer v
 rijwilligers, 878
meer d
 eelnemers) stijgen als de m
 aatschappelijke
begeleiding van vluchtelingen (184 meer vrijwil
ligers, 751 meer deelnemers). En sinds de
decentralisatie van de jeugdzorg is het a
 antal
deelnemers binnen de thema’s Opvoeden en
Opgroeien flink toegenomen. Bij het thema
Opvoeden is het aantal deelnemers gestegen van
3.509 in 2015 naar 4.207 in 2017. Bij het thema
Opgroeien is dit gestegen van 9.477 in 2015 naar
12.569 in 2017. Ook verkenden we in het verslagjaar
in hoeverre programma’s kunnen worden verbreed
om een integrale ondersteuning van gezinnen te
kunnen bieden.

OOK EXTERNE BELANGSTELLING VOOR
ONZE TRAININGEN
Vanwege het toenemende beroep op vrijwilligers
en mantelzorgers in Nederland, hebben we met
behulp van middelen uit fondsen en mede op
verzoek van andere vrijwilligers- en mantelzorg
organisaties zes online modules ontwikkeld
die voor iedereen gratis te volgen zijn via de
Humanitas-website. Dit zijn Empowerment,
Omgaan met emoties, Grenzen stellen,
Versterkend gesprek, Netwerk v
 ersterken en
Vrijwilligers begeleiden. Deze trainingen zijn
al ruim 16.000 keer gebruikt. We ontvingen
veel lovende reacties met daarbij vragen om
uitbreiding.
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VAN TELEGRAAF TOT NIEUWSUUR

AAN TAFEL

In februari 2017 haalde ons persbericht over de
toenemende complexiteit van de hulpvragen de
Telegraaf, Nu.nl en het Reformatorisch Dagblad.
Bovendien kwam het onderwerp aan bod tijdens
een uitzending van Nieuwsuur op 21 augustus.
In de reportage gaf Humanitas uitleg over de
grens tussen vrijwilligerswerk en p
 rofessionele
hulpverlening, en vertelden vrijwilligers van Match
Twente en Thuisadministratie in Groningen hoe de
groeiende complexiteit merkbaar is in hun werk.
Verder stonden op de dag van de vrijwilliger
(7 d
 ecember) uiteenlopende media stil bij het werk
van onze vrijwilligers. De vijftienjarige D
 aphne
legde in Metro en in Tijd voor Max uit hoe ze
dementerende ouderen helpt. Vrijwilliger Danny
van Jeugdsupport en haar deelnemer Gino waren
te gast bij Radio 1. En Humanitas schoof bij BNR
Nieuwsradio aan over de samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven.

In het Amsterdamse Muziekgebouw vond op
23 maart de conferentie Aan Tafel plaats. Tijdens
de goed bezochte bijeenkomst werden de
uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek
dat adviesbureau Van Montfoort deed naar twee
innovatieve programma’s (Humanitas Wel Thuis
en Humanitas Jeugdsupport). Het toont aan dat de
hulp van v
 rijwilligers aan gezinnen met complexe
problemen en jongeren die steun van jeugdzorg
krijgen, een belangrijke meerwaarde heeft.
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BEZOEK OMBUDSMANNEN
EERSTE ONLINE MAGAZINE
Humanitas communiceert op verschillende
manieren met de achterban. Zo informeren we
onze donateurs met een jaarlijkse Terugblik
over de manier waarop we met hun giften
omgaan. Stakeholders, beroepskrachten,
vrijwilligers en leden ontvangen ons magazine
Van Mens tot Mens. Omdat online goedkoper
is dan fysiek, verscheen in maart 2017 voor
het eerst een digitale versie van het magazine.
Daarin waren naast artikelen en interviews ook
fotoseries en video’s te zien. Zo vertelde de
Afghaanse Ali hoe hij naar Nederland v
 luchtte
en Humanitas hem hielp zijn draai in ons land
te vinden. Veel vrijwilligers bleken echter
moeite te hebben met online. Daarom kiezen
we in 2018 toch weer voor papier.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer en
Nationale ombudsman Reinier van Zutphen
brachten in september een bezoek aan H
 umanitas
’s-Hertogenbosch. Ze ontmoetten deelnemers,
vrijwilligers en medewerkers, en waren zeer
enthousiast over onze programma’s. Het viel
Kinderombudsman Kalverboer vooral op dat
Humanitas “veel opvangt waar professionele
hulpverlening gaten laat vallen”. De bezoekers
constateerden dat er veel raakvlakken zijn tussen
het werk van ombudsmannen en Humanitas. Meer
samenwerking zou in de toekomst volgens hen dus
een goed idee zijn.
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4 - THEMA EENZAAMHEID
Meer dan een
miljoen volwassen
Nederlanders voelt
zich sterk eenzaam
(75+’ers nog het
meest). Hoge
eenzaamheidscijfers
komen voor onder
mensen die een
partner hebben
verloren (overlijden,
echtscheiding), laag
opgeleiden en niet-
westerse allochtonen.
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ERVARINGSVERHAAL THEMA EENZAAMHEID

De twintigjarige Cynthia is al bijna haar hele leven mantelzorger. Bij de Jonge Mantelzorgers van H
 umanitas vond
zij herkenning. En twee goede vriendinnen.

“Hier vond ik een stukje
van mezelf terug.
En vriendschap”

CYNTHIA

LISANNE

“Voor anderen ben ik het lachende meisje maar van
binnen is dat niet altijd zo. Mijn moeder was al ziek
toen ik klein was. Toen ik een jaar of vijf was, kreeg
mijn vader een hersentumor. Mijn broer, zus en
ik werden dus mantelzorger van beide ouders. Ik
was altijd met hen bezig in mijn hoofd, had weinig
vrienden.

“Tijdens mijn opleiding Maatschappelijke Werk en
Dienstverlening liep ik stage bij het project Jonge
Mantelzorgers. Nu ben ik er vrijwilliger. Ik was
destijds maatje van vijf jonge mantelzorgers. Ze
hadden allemaal behoefte aan een ander soort
contact. Een van hen zag ik bijvoorbeeld wekelijks,
met een ander had ik vooral contact via berichtjes.
Ik pushte niet, ze moeten al zo veel in hun leven;
keuzes maken op school, met vrienden en sporten
en dan ook nog thuis voor iemand zorgen. Het
belangrijkste is dat jonge mantelzorgers precies die
steun krijgen waar ze behoefte aan hebben.

Iemand wees mij een paar jaar geleden op Jonge
Mantelzorgers. Eerst heb ik samen met mijn broer
een groepsactiviteit bezocht, we gingen poolen.
Heel spannend vond ik het maar het viel echt mee.
De jongeren die daar komen, begrijpen met weinig
woorden hoe je je voelt. We kijken op een hele
andere manier naar elkaar, we accepteren het als
iemand een keer niet vrolijk is.
Het gaat nu heel goed met mij. Dankzij het project
heb ik er twee goede vriendinnen bij gekregen.
Ook ben ik na drie jaar zelf vrijwilliger geworden.
Hier vond ik een stukje van mezelf terug. En
vriendschap.”

In het begin is het lastig om hun vertrouwen te
winnen. Wat dan heel goed werkt zijn de groeps
activiteiten. Eens in de twee maanden gaan we
met z’n allen iets leuks doen, graffiti spuiten,
klimmen of naar de film. Tijdens zo’n activiteit
hebben ze vooral heel veel lol. Ze hoeven elkaar
niet te vertellen wat er thuis speelt, ze begrijpen
van elkaar dat ze komen om daar juist even
afstand van te nemen.”

© Kees van de Veen
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EENZAAMHEID BLIJFT AANDACHT V
 RAGEN

LUISTEREND OOG NAAR SENSOOR

Meer dan een miljoen volwassen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam (75+’ers
nog het meest). Hoge e
 enzaamheidscijfers komen voor onder mensen die een
partner hebben verloren (overlijden, echtscheiding), laag opgeleiden en niet-
westerse a
 llochtonen. De actuele ontwikkelingen vergroten het risico. Denk aan
de toename van het aantal ouderen en de zich terugtrekkende overheid. Vanuit
diezelfde overheid maar ook v
 anuit de samenleving is er dan ook steeds meer
aandacht voor eenzaamheid en een gevoel van urgentie om er iets aan te doen.
Eenzaamheid is echt een maatschappelijk vraagstuk g
 eworden. Er is vanuit de
formele zorg ook toenemende belangstelling voor samenwerking met de informele
sector. Daarin is Humanitas een van de voornaamste spelers.

RESULTATEN

2015

2016

2017

Vrijwilligers

8.549

9.375

9.559

Deelnemers

25.036

23.968*

22.890

* inclusief 6.000 Chat

Het Luisterend Oog (HLO) was in de landelijke vorm
niet goed te verenigen met de door H
 umanitas
gestelde doelstelling om zoveel mogelijk
activiteiten lokaal gefinancierd te krijgen. Daarom
zijn we blij dat Sensoor HLO per 1 april 2017 van
ons overnam. Zo is de continuïteit van de a
 ctiviteit
gegarandeerd voor de mensen die dit nodig
hebben. Het gevolg is wel dat we in 2017 4.000
minder chatgesprekken voerden dan in 2016.

VOOR STEEDS MEER LAAGGELETTERDEN
Moeite met communiceren is een van de belangrijkste oorzaken van eenzaamheid. Humanitas
heeft in 2017 veel vluchtelingen ondersteuning
geboden bij de integratie in de samenleving.
Door mee te gaan naar instanties, maar ook door
Nederlandse les aan te bieden in taalcafés, in
consersatiegroepen, en in een-op-een ondersteuning. Ook zagen we binnen onze taalprogramma’s
steeds meer aandacht voor laaggeletterden. In
Nederland hebben 1,3 miljoen mensen moeite met
lezen, schrijven en/of rekenen; twee derde van hen
is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid
kan schaamte, onbegrip en minder zelfredzaamheid tot gevolg hebben. Om mensen te bereiken
en kennis te laten maken met onze activiteiten,
vraagt extra aandacht voor de samenwerking met
andere organisaties (formeel en informeel) én alert
zijn op en herkennen van de juiste signalen. Het
eerste gebeurt meer en meer, het tweede vergt
aanvullende opleidingen.

© Maaike Koning
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DWARS DOOR ALLE THEMA’S HEEN

PACT VOOR DE OUDERENZORG

MAATJE VOOR ALTIJD

Eenzaamheid loopt door alle andere thema’s en
programma’s van Humanitas heen. Zoals uit onze
intern onderzoek naar complexiteit van de vraag
blijkt, in de volgende mate: Verlies 83%, O
 pgroeien
34%, Opvoeden 67%, Thuisadministratie 40%
en Detentie 63%. Er is binnen de samenleving
én in het publieke en politieke debat dan ook
toenemende aandacht voor eenzaamheid en de
gevolgen daarvan voor de gezondheid en het
zelfvertrouwen van mensen.

Doordat ze minder snel een indicatie voor een
instelling krijgen, blijven steeds meer o
 uderen
langer thuis wonen. Dat vergroot het risico
op e
 enzaamheid. Daarom sloot minister Hugo
de Jonge van VWS in 2017 met 35 landelijke
organisaties waaronder Humanitas het Pact voor de
Ouderenzorg. De uitwerking hiervan vindt plaats in
2018. Wat daarin in elk geval meegenomen moet
worden is het feit dat de groep ouderen zeer divers
is - rijk/arm, 80+, 70+, verschil tussen stad en
platteland - én dat ouderen steeds meer digitale
vaardigheden ontwikkelen.

Humanitas speelt op deze ontwikkelingen in
met nieuwe programma’s zoals het optekenen
van e
 igen levensverhalen in een levensboek, en
contact middels telefooncirkels. Ook binnen het
programma Vriendschappelijk huisbezoek zien
we een toename van 80+’ers. Deze deelnemers
hebben zeer regelmatig een ondersteuningsvraag
die meerdere jaren betreft. In zulke gevallen is de
ondersteuning dus niet altijd meer tijdelijk maar
bieden we deelnemers een maatje voor meerdere
jaren. Verder stellen gemeenten ons sneller subsidies beschikbaar voor mantelzorgondersteuning.

© Roy Beusker
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MINDER STRESS EN SPANNING
De programma’s binnen het thema Eenzaamheid
hebben met name impact op de gezondheid
van deelnemers (26%): deze gaan gezonder
leven en ervaren minder stress en spanningen.
Daarnaast verbeteren de activiteiten de omgang
met anderen en de invulling van werk, school of
vrije tijd. 40% van de deelnemers geeft aan dat
het zelfvertrouwen vergroot is door de hulp van
de vrijwilliger. Toch geeft nog een relatief groot
deel (33%) van de deelnemers aan op geen van
de genoemde leefgebieden een verandering te
ervaren.

Opvoeding / kinderen
35
30

Geen van deze
onderwerpen

25

Wonen

20
15
10
5

Gezondheid /
mezelf
beter voelen

Taal

Geld- en
regelzaken

Werk / school /
vrije tijd

Omgaan met anderen

© Roy Beusker

VERWACHTINGEN 2018
Humanitas is niet alleen inhoudelijk b
 etrokken bij het Pact voor de O
 uderenzorg
maar ook bij het a
 ctieprogramma Eén tegen eenzaamheid. D
 aarin gaan we
in 2018 deelnemen aan denksessies en rondetafelgesprekken waarmee we
de samenwerking t ussen de formele en de informele sector verder hopen te
versterken en onze o
 rganisatie nog meer bekendheid kunnen geven. Het betekent
ook dat we in t rainingen zullen moeten investeren: hoe eenzaamheid te signaleren
en ‘wat te doen bij?’.
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5 - THEMA VERLIES

Als een dierbare overlijdt, is dat niet
alleen verdrietig voor nabestaanden,
het kan hun dagelijks functioneren
zelfs ingrijpend beïnvloeden.

25

© Roy Beusker

ERVARINGSVERHAAL THEMA VERLIES

Nadat zijn vrouw was overleden, ging het steeds slechter met Albert. Hij kwam in het hospice met een
euthanasiewens maar knapte er enorm op.

“Mijn wereld was heel
klein geworden.”

ALBERT

TRUDY

“Mijn gezondheid ging heel snel achteruit. Ik hoefde
niet meer zo nodig te leven. Mijn wereld was heel
klein geworden. Grote gesprekken voeren, dat
lukt me niet meer. Ik was vroeger professor in de
scheikunde en heb zelfs een formule ontdekt. Maar
nu ben ik vergeetachtig. Ik vertelde mijn arts dat
ik euthanasie wilde. Die verwees me door naar dit
hospice.

“In dit hospice bezocht ik tien jaar geleden wekelijks
de zieke moeder van een vriendin. De warmte en
de gezellige sfeer verrasten me bij binnenkomst.
Er was aandacht, ook voor mij als bezoeker. Een
vrijwilliger zei tegen me: ‘Wat lief dat je dit doet.’

Toen ik hier kwam, vond ik het gelijk geweldig.
Mooier kun je niet wonen. De vrijwilligers zijn grote
klasse. Ik geniet van de kleine dingen hier, spel
de krant, en loop elke dag een half uur met een
vrijwilliger. Nu het beter met me gaat, wil ik verder
leven. Ik kan hier niet meer blijven en verhuis naar
een verzorgingshuis. Ik zal het gaan missen. En het
lekkere eten!”

Ik dacht toen: als ik ooit meer tijd in mijn leven
krijg, ga ik hier werken. Vijf jaar geleden raakte ik
werkloos door een reorganisatie. Ik heb me direct
hier aanmeld als vrijwilliger Palliatieve Terminale
Zorg. Drie diensten liep ik mee. Het was heel rustig
in het huis. Als je uit een werkende wereld komt
waarbij je doelen moet halen, is dat wel even schakelen. Hier is het voldoende om er gewoon te zijn
en te zien wat de gast wil.
Het is heel mooi om dichtbij mensen te mogen zijn.
Zo vroeg een van onze gasten mij kort geleden
of ik een fles wijn wilde kopen. Met een glaasje
erbij wilde hij in klein gezelschap afscheid nemen.
Ik vond het heel erg bijzonder dat ik daarbij
mocht zijn.”

© Kees van de Veen
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VERLIES GAAT (N)OOIT VOORBIJ
Als een dierbare overlijdt, is dat niet alleen verdrietig voor nabestaanden: het kan hun
dagelijks functioneren zelfs ingrijpend beïnvloeden. Er zijn veel a
 anwijzingen voor
uiteenlopende mentale en fysieke gezondheidsklachten bij volwassenen. Verlies
van gezondheid, werk, een relatie maar bijvoorbeeld ook een land, kan v
 ergelijkbare
gevoelens oproepen, terwijl kinderen die met verlies geconfronteerd worden
(langdurig) agressief, baldadig of onhandig kunnen worden, zeker als ze nog jong
zijn. Ook extreme hulpeloosheid en aanhankelijkheid komen voor. S
 choolprestaties
kunnen achteruitgaan, bedplassen kan weer terugkeren. De laagdrempelige
ondersteuning van Humanitas-vrijwilligers helpt het verdriet een plek te geven en
kan v
 oorkomen dat jongeren en volwassenen ernstig vastlopen. Vrijwilligers bieden
deelnemers, jongeren en ouderen een luisterend oor. Daarnaast kunnen deelnemers
in lotgenotengroepen elkaar ontmoeten en troost bij elkaar v
 inden.

RESULTATEN

2015

2016

Vrijwilligers

1.206

1.259

1.152

Deelnemers

3.749

4.744

5.001

2017

HULP VAN PSYCHOLOOG ÉN HUMANITAS
Ook bij het thema Verlies zien we een toename
van de complexiteit van de hulpvraag. Met name
meervoudige en zware problematiek spelen een
rol. Veel deelnemers hebben bijvoorbeeld vaak al
tijdelijk ondersteuning gehad van een psycholoog
of huisarts. Die schakelt dan Humanitas in voor
extra ondersteuning naast de professionele hulp.
Binnen het programma Praten Over Verlies zien we
een groei van het aantal deelnemers met 425 ten
opzichte van 2016.

AANDACHT VOOR MANTELZORGERS
Juist bij mantelzorgers is de hulpvraag complex.
Vaak gaat er namelijk een lange periode aan vooraf
met ‘levend verlies’ waardoor de veerkracht van
deelnemers laag is en hun netwerk vaak al erg is
ingeperkt. Andersom heeft dit inzicht ertoe geleid
dat het aantal verzoeken om ondersteuning al
tijdens het ziekteproces in 2017 is gestegen.

© Bob van der Vlist
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EEN GEZONDER LEVEN
De programma’s binnen het thema Verlies hebben
de meeste impact op de gezondheid van deelnemers (58%). Ze voelen zich minder somber en
ervaren minder stress en spanningen. Daarnaast
geeft 50% van de deelnemers aan dat ze beter

weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies.

VERWACHTINGEN 2018
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Een op de drie volwassen geeft inmiddels mantel
zorg. Een forse toename vergeleken met een
aantal jaar geleden. De oorzaken: de zorg voor
je naaste wordt als vanzelfsprekend ervaren
én de zorgkosten zijn te duur geworden. Ook
voor 2018 verwachten we dan ook een stijging
van onze ondersteuning van mantelzorgers –
zowel e
 motioneel als praktisch. Dankzij onze
programma’s kunnen mensen hun verhaal kwijt,
hun zorgen delen met lotgenoten, en hun netwerk
vergroten en versterken.

Geld- en
regelzaken

Omgaan met
anderen

Opvoeding / kinderen

© Roy Beusker
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6 - THEMA OPVOEDEN

De transities in de jeugdzorg
hebben de druk op zowel
gezinnen als de vrijwilligers van
Humanitas verhoogd. Gelukkig
is de bekendheid van onze
opvoedprogramma’s onder
ouders met kinderen groot.
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ERVARINGSVERHAAL THEMA OPVOEDEN

Alleenstaande moeder Gaby had haar twijfels over de ondersteuning. Toch liet ze vrijwilliger Tamara toe.
Tot grote vreugde van haar jongste dochter – en Gaby zelf.

“Ik was een beetje bang
voor vrijwilligers geworden.”

GABY

TAMARA

“Tamara geeft ons lucht. Elke week weer. In mijn
gezin is het nogal hectisch. Dat wordt versterkt
door de hechtingsproblemen van mijn jongste
kind. Zij plakt het liefste de hele dag aan mij vast.
Een begeleider die bij ons thuis komt, stelde voor
om een maatje te zoeken. Dan leert mijn jongste
andere mensen accepteren en heb ik even tijd voor
de andere drie kinderen of voor mezelf.

“Al bij de kennismaking met Gaby, een alleenstaande
moeder van vier kinderen, was er een klik. Precies
zoals de coördinator van Wel Thuis had gedacht. Ik
ben nogal een kletser, ben open ingesteld en weet
altijd wel wat te zeggen. Dat is Gaby ook. Ze is zo
lekker zichzelf.

Ik heb lang getwijfeld, was een beetje bang voor
vrijwilligers. Wat voor achtergrond hadden ze
en waren ze wel ervaren genoeg in hun werk?
Maar gelijk toen ik Tamara zag, viel dat van me
af. Zowel mijn dochter als ik voelden een klik met
haar. T
 amara is echt een moeke, een lieve vrouw,
precies waar ik op hoopte. Een moeder met veel
levenservaring.
En mijn dochter - het is niet te geloven - maakte direct contact met haar, iets waar normaal
gesproken wel een half jaar voor nodig is.”

Als we elkaar zien, praten we eerst even bij. Daarna
ga ik wat leuks doen met haar jongste dochter
van zes zodat Gaby tijd heeft voor zichzelf. Ik had
gedacht dat het meisje een afwachtende houding
zou hebben. Maar nee hoor, ze praatte meteen
tegen me, kwam zelfs bij me zitten. We hebben al
van alles gedaan samen: we hebben de eendjes
gevoerd, zijn naar de bioscoop geweest en hebben
haar verjaardag uitgebreid gevierd. We lachen
wat af.
Ik hou van mensen. Waar ik kan, wil ik anderen een
steuntje in de rug geven. Gaby en haar dochter zijn
altijd blij als ik kom. En daar word ik weer blij van. Ik
zie dat ik iets toevoeg.”

© Anneke Hymmen
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OPVOEDEN HAALT DE DRUK WEG
De transities in de jeugdzorg hebben de druk op zowel gezinnen als de vrijwilligers
van Humanitas verhoogd. Gelukkig is de bekendheid van onze opvoedprogramma’s
onder ouders met kinderen groot. Bovendien wisten gemeenten ons ook in 2017
goed te vinden. Over het effect van onze opvoedingsondersteuning zijn d
 eskundigen
het met elkaar eens: diverse studies in het heden en verleden toonden aan dat
opvoedingsondersteuning positieve effecten laat zien op het opvoedingsgedrag van
ouders, de psychosociale gezondheid van moeders en het gedrag van kinderen.

RESULTATEN

2015

2016

2017

Vrijwilligers

3.077

3.597

3.888

Deelnemers

3.509

4.605

4.207

GEEN DUBBELE REGISTRATIES MEER
De daling in het aantal deelnemers in 2017 wordt
veroorzaakt door een correctie – naar beneden

op de registratie in het programma BOR (begeleide
omgangsregeling): er zaten in 2016 namelijk
dubbele registraties in. Het aantal deelnemers
en vrijwilligers in de programma’s die gezinnen
ondersteunen, nam wel toe. Dat valt vooral op
bij de op preventie gerichte programma’s zoals
Home-Start en Home-Start+: een groei van
ruim 13%. Ook de vraag naar het programma
Praktische gezinsondersteuning nam spectaculair
toe met 50%.
© Maaike Koning
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OPVOEDERS KRIJGEN MEER
ZELFVERTROUWEN

VERWACHTINGEN VOOR 2018

Zoals verwacht, blijkt uit het interne onderzoek van
Humanitas dat de programma’s binnen Opvoeden
de meeste impact hebben op het gebied van
opvoeding en kinderen (52%): deelnemers ervaren
niet alleen zelf een positieve verandering maar zien
dat ook bij hun kinderen. Daarnaast beïnvloedt de
ondersteuning de gezondheid van deelnemers en
hun omgang met anderen. Al met al zijn er bij 73%
van de d
 eelnemers gunstige effecten zichtbaar.
Ook weten we dat veel deelnemers tegelijkertijd
baat hebben bij de o
 ndersteuning van hun eigen
netwerk en van (hulpverlenings)instanties. Hoewel
meer onderzoek hiernaar wenselijk is, sterkt dit het
vermoeden dat de gecombineerde o
 ndersteuning
door vrijwilligers, professionals en het eigen
netwerk het meeste verschil maakt.
Wonen
60
50

Opvoeding /
kinderen

40

Geld- en
regelzaken

30
20

Gezondheid /
mezelf
beter voelen

10

Taal

Geen van deze
onderwerpen

Werk / school /
vrije tijd

Omgaan met anderen
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RUST IN HET GEZIN DOOR WEL THUIS
Ook VanMontfoort deed in opdracht van Humanitas
in 2017 onderzoek naar Opvoeden, en wel naar het
Humanitas-programma Wel Thuis. De conclusie
was dat de ondersteuning van vrijwilligers de rust
en het welbevinden in het gezin ten goede komt.
Vrijwilligers bieden de gezinsleden een luisterend
oor waardoor de ouders zich beter voelen en
minder stress ervaren. De gedegen training die ze
krijgen, speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Ook hun
praktische steun, bijvoorbeeld het d
 oornemen van
post en administratie, heeft een gunstige invloed
op de situatie van het gezin. Daarnaast geven zowel
de ouders als beroepskrachten uit de (jeugd)zorg
aan dat hun onderlinge relatie v
 erbetert en er meer
wederzijds vertrouwen ontstaat. Vrijwilligers en
professionals samen: het werkt.

Het aantal gezinnen in Nederland met meervoudige
problematiek neemt toe maar tegelijkertijd moeten
burgers zelfredzamer zijn. Daarom verwachten
we ook in 2018 meer vraag naar ondersteuning
van g
 ezinnen waar problemen rondom o
 pvoeding
spelen. Tegelijkertijd blijft er grote vraag naar
onze laagdrempelige en lichte gezinsondersteuning. Maar ook daarbij is samenwerking met
zorginstellingen en gemeentes van b
 elang. Dat
geldt ook voor nieuwe programma’s als Kind
in Contact. Hierbij b
 egeleiden vrijwilligers het
bezoek van uit huis geplaatste kinderen aan hun
biologische ouders. Zo bereiken we samen met de
professionele hulpverlening meer resultaat voor de
gezinnen waar veel aan de hand is.

© Bob van der Vlist
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7 - THEMA OPGROEIEN

Het persoonlijk contact tussen de vrijwilligers en jongeren helpt om weer
doel en richting te geven aan hun leven. Vanuit deze visie versterken we
kinderen en jongeren in hun basis door op allerlei manieren met hen het
contact aan te gaan en hun te laten merken dat ze waardevol zijn.
Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas
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ERVARINGSVERHAAL THEMA OPGROEIEN

Al bij de eerste ontmoeting tussen Gino en Jeugdsupport-vrijwilliger Danny was het raak:
“Ik zag gelijk dat zij heel tof is.”

“Ik heet Romilda maar je mag
me ook Gino noemen.”

GINO

DANNY

”Meteen bij de eerste ontmoeting zag ik hoe tof ze
is. In mijn leven is er best wel veel aan de hand.
Thuis ben ik mantelzorger en daarnaast ben ik
transgender. Ik ben geboren als meisje maar zit nu
in een traject om helemaal jongen te kunnen zijn.
Danny en ik schelen maar twee jaar en zijn allebei
veel gepest - ik al vanaf groep 1 tot ik uit de kast
kwam op de middelbare school. Dat schept een
band. Ik voel me echt gesteund door haar.

“Toen ik mijn deelnemer voor het eerst zag, zei ik:
‘Ik heet Denise maar je mag me ook Danny noemen.
Dat is mijn bijnaam.’ Waarop Gino lachend zei: ‘Ik
heet Romilda maar je mag me ook Gino noemen.’
Die naam had ze zelf uitgekozen, omdat ze een
jongen wilde zijn.

Ik doe zelf vrijwilligerswerk in een jongeren
centrum, daar gaan we vaak heen. Dan gaan we
een beetje chillen, lachen en kletsen. Ook zijn
we een keer gaan schaatsen, hebben we taart
gebakken en maken we wel eens creatieve dingen.
Eigenlijk maakt het niet uit wat we doen. Danny
laat merken dat ze om me geeft. Dat geeft een fijn
gevoel.”

Inmiddels is er geen Romilda meer, alleen nog maar
Gino. We praten regelmatig over zijn overgang van
meisje naar jongen die nog gaande is, maar ook
over andere dingen. Gino lijkt heel blij, maar heeft
het soms pittig thuis.
We hebben ook veel overeenkomsten. Zo v
 olgen
we allebei een creatieve opleiding. En ook ik ben
vroeger gepest. Een steuntje in de rug heb ik,
behalve van mijn ouders, toen nooit gehad. Ik ben
heel blij dat ik dat bij Jeugdsupport nu wel aan
iemand kan geven. Het gaat om een klein beetje
van mijn tijd. Ik kan thuis op de bank een film gaan
kijken, maar voel me toch fijner als ik iemand heb
geholpen.”

© Len Land
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OPGROEIEN WINT NOG MEER AAN BETEKENIS
Het persoonlijk contact tussen de vrijwilligers en jongeren helpt om weer doel
en richting te geven aan hun leven. Vanuit deze visie versterken we kinderen en
jongeren in hun basis door op allerlei manieren met hen het contact aan te gaan
en hun te laten merken dat ze waardevol zijn. Hierdoor wordt de kans groter dat zij
hun weg vinden in de maatschappij. Het risico van schooluitval wordt beperkt en
jongeren voelen zich vaak sterker en zekerder bij het aangaan van de uitdagingen
in hun leven. Sinds de transitie jeugdzorg een feit is, hebben de programma’s
binnen ons thema Opgroeien nog meer aan betekenis gewonnen. Maatjesprojecten
bieden een m
 eerwaarde naast de ambulante jeugdhulp en de ondersteuning van in
opvangcentra verblijvende jongeren.
RESULTATEN

2015

2016

2017

Vrijwilligers

3.172

3.673

3.777

Deelnemers

9.477

7.238

12.569

ENORME GROEI GEVAARLIJKE LIEFDE EN JEUGDSUPPORT

© Ilvy Njiokiktjien
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In 2017 was er een grote groei in het aantal bereikte jongeren bij Gevaarlijke liefde, het programma waarin op
middelbare scholen voorlichting gegeven wordt over loverboys, jeugdprostitutie en seksting. Verder zagen
we een toename van het aantal kinderen en jongeren waarbij complexe problematiek op de achtergrond
speelt. Niet voor niets vonden in 2017 bijna anderhalf keer zo veel jongeren bij Jeugdsupport ondersteuning.
Deze trend, die na transitie Wmo en Jeugdwet is ingezet, zien wij ook in andere programma’s van H
 umanitas
terug. Waar de toegang tot jeugdzorg vaak moeilijk is, weten steeds meer kinderen en jongeren onze
activiteiten te vinden. Overigens groeiden in 2017 ook onze meer preventieve programma’s voor k
 inderen
en jongeren.
35

MEER ZELFVERTROUWEN VOOR
JONGEREN

MEERWAARDE DOOR COMBINATIE
VRIJWILLIGERS/HULPVERLENERS

Doordat jongeren nieuwe hobby’s en interesses
ontdekken en vaker naar buiten gaan, merken we
dat de programma’s binnen het thema Opgroeien
de meeste impact hebben op het gebied van werk,
school en vrijetijdsbesteding (57%). Daarnaast
verbeteren de gezondheid van de deelnemers en
hun omgang met anderen. 50% van de deelnemers
geeft ook aan dat het zelfvertrouwen vergroot
is door de hulp van de vrijwilliger. Jongeren zijn
dan ook zeer tevreden over het contact met de
vrijwilliger en zouden Humanitas ook aan anderen
aanraden (83%).

Behalve dat VanMontfoort in 2017 Wel Thuis van
Opvoeden onderzocht, deed het bureau in o
 pdracht
van Humanitas onderzoek naar Jeugdsupport van
Opgroeien. In dit programma begeleiden vrijwil
ligers jongeren tussen 12 en 25 jaar in de open en
gesloten jeugdzorg, en jongeren van 18 jaar en
ouder die de jeugdzorg hebben verlaten.

Taal
60

Werk /
school /
vrije tijd

50
40

Geld- en
regelzaken

30
20

Omgaan
met
anderen

10

Wonen

Gezondheid /
mezelf
beter voelen

Opvoeding /
kinderen

De belangrijkste c
 onclusies uit deze evaluatie zijn:
•	75% van de ondersteunde jongeren geeft aan
dat ze na het traject beter kunnen omgaan met
anderen, zich minder alleen voelen, m
 akkelijker
contact leggen, beter voor zichzelf kunnen
opkomen en grenzen kunnen aangeven;
•	67% van hen voelt zich ondersteund bij
daginvulling - ze hebben nieuwe hobby’s en
interesses gevonden, gaan vaker naar buiten,
vervelen zich minder, en zijn weer gestart met
school of een opleiding;
•	64% van de jongeren voelt zich (geestelijk)
gezonder en heeft meer zelfvertrouwen.

VERWACHTINGEN VOOR 2018
Het aantal deelnemers zal blijven stijgen, jongeren,
ouders en verwijzers zullen H
 umanitas steeds
beter weten te vinden. Hoewel onze coördinatoren
stellen dat de complexiteit van de problematiek
ook bij jongeren toeneemt, zeggen ze dit nog
goed aan te kunnen. Wél maakt dit ons duidelijk
dat de k
 walitatieve ondersteuning van de
vrijwilligers en de coördinatoren ook voor 2018 een
belangrijk thema blijft. Met name hulp bij financiële
ondersteuning van jongeren en bij eenzaamheid
zal onze aandacht vragen. Voor de jongeren met
een achtergrond in de jeugdzorg willen we het
aanbod uitbreiden. We gaan ook de mogelijkheden
onderzoeken om meer bij te dragen aan de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierbij
is samenwerking met andere maatschappelijke
organisaties en de professionele hulpverlening een
voorwaarde.

De kans dat de jonge deelnemers later als
volwassenen uitvallen, is hierdoor veel kleiner.
Overall stellen we dan ook vast dat de gecombineerde inzet van vrijwilligers en hulpverleners
meerwaarde biedt, met name in gezinnen waar
complexe problemen spelen.

Geen van deze onderwerpen

© Jitske Hagens
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8 - THEMA DETENTIE

Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op recidive
wordt verkleind wanneer mensen tijdens of na hun detentie
contact hebben met leden van een sociaal netwerk en door
ondersteuning bij leefomstandigheden na detentie
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ERVARINGSVERHAAL THEMA DETENTIE

Suzanne (26) is vrijwilliger bij het project Altijd Vader.
Eens in de twee weken gaat ze met drie kinderen naar
hun gedetineerde vader.

“Het mooiste is
de sprankeling
in de oogjes als
de kinderen hun
vader zien’”

SUZANNE
“NIk was al een aantal jaar vrijwilliger bij Humanitas toen ik door de coördinator
van Altijd Vader werd g
 evraagd voor dit project. Het leek me een mooie ervaring
om mee te maken hoe het er in een penitentiaire inrichting aan toe gaat. En ook
dat het om kinderen ging, trok me wel.
Ik heb eerst kennisgemaakt met de moeder en haar drie kinderen. De jongste
raakte helemaal overstuur als ze naar de gevangenis gingen. Dus we hebben ons
eerst gericht op dat jongetje. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat hij
vertrouwen heeft in de situatie en niet in paniek raakt?
Als ik met de kinderen naar hun vader ga, wacht moeder beneden. Ik neem de
kinderen - altijd met een b
 ewaker erbij - mee naar de gezinskamer. Daar zijn de
vader en ik alleen met ze. De kamer is ingericht als huiskamertje. Er is een bank,
een tafel en speelgoed.
Ik ben voor de kinderen het vertrouwde gezicht. Ze hoeven niet met angst en
spanning door de gangen te lopen en door de controles te gaan. Inmiddels merk
ik dat ze al heel vrolijk zijn als we op bezoek gaan. De jongste schreeuwt het uit
als hij mij ziet: ‘We gaan naar pappa toe!’
Het mooiste vind ik om de sprankeling in de oogjes van de kinderen te zien als
ze bij hun vader zijn en elkaar kunnen knuffelen. Hoe ze stralen als ze hun vader
zien. Daar raak ik zelf soms bijna emotioneel van.”
© Tryntsje Nauta
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ONDERSTEUNING BIJ DETENTIE VOORKOMT ERGER
Onderzoek heeft aangetoond dat de kans op recidive wordt verkleind wanneer
mensen tijdens of na hun detentie contact hebben met leden van een sociaal n
 etwerk
en door ondersteuning bij leefomstandigheden na detentie, onder andere op het
gebied van wonen, werken, zorg en schulden. Hierin voorziet Humanitas met diverse
programma’s. En we helpen niet alleen (ex-)gedetineerden, ook hun partners en
– vooral – hun kinderen kunnen op onze ondersteuning rekenen. Daarmee voorkomen
we dat die ontsporen en het voorbeeld van hun criminele ouder(s) gaan volgen.

SAMEN AAN RE-INTEGRATIE WERKEN

STEEDS MEER VRIJWILLIGERS INTERN

In 2017 groeide vooral het aantal deelnemers bij de
maatjes (ex-)gedetineerden: vrijwilligers bieden
gedetineerden ondersteuning in een re-integratiecentrum, een luisterend oor tijdens hun detentie, of
ondersteuning zodra ze uit detentie komen. Door te
helpen bij vragen op het gebied van zorg, inkomen,
huisvesting, werk, financiën en schulden, werken
de vrijwilligers samen met de gedetineerden aan
re-integratie.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) haalt steeds
meer de samenleving naar binnen: er wordt
meer waarde gehecht aan vrijwilligers bij de
sanctietoepassing.

RESULTATEN

2015

2016

2017

Vrijwilligers

928

907

929

Deelnemers

4.903

8.196

9.592

Het vrijwilligerswerk draagt bij aan:
• een humaan detentieklimaat;
•	het equivalentiebeginsel - DJI probeert het leven
in een gevangenis zo normaal mogelijk te laten
verlopen en te laten lijken op het leven b
 uiten;
• de re-integratie van ex-gedetineerden.
Het contact ‘van mens tot mens’ tussen de
deelnemer en de vrijwilliger is leidend.
© Anneke Hymmen
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AANDACHT VOOR KINDEREN MET EEN
GEDETINEERDE OUDER

VERWACHTINGEN 2018

Een succesvolle re-integratie draagt bij aan het
voorkomen van zowel recidive bij de ouder als
maatschappelijke uitval van de kinderen in het
gezin. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een
goed contact tussen ouder en kind tijdens detentie. Er is toenemende aandacht vanuit DJI en de
penitentiaire inrichtingen (PI) voor het fenomeen
gezinsbenadering. Zo heeft PI Leeuwarden in 2017
een speciale familiekamer ingericht waar de vader
en zijn kind(eren) elkaar in een fijne omgeving
kunnen ontmoeten: onder begeleiding van een
Humanitas-vrijwilliger van Altijd Vader.

We gaan voor 2018 uit van een groeiend aantal PI’s
dat geïnteresseerd is in de familiebenadering en
daarmee groeiende aandacht voor de kinderen van
gedetineerden. Dat zal naar verwachting ook leiden
tot meer uitrol van Altijd Vader en intensivering van
onze samenwerking met de formele hulpverlening
– lees DJI en jeugdzorg. In het regeerakkoord
van het kabinet-Rutte III staat ook dat er meer
aandacht en ruimte komt voor het vrijwilligerswerk
bij de t enuitvoerlegging van straffen. We denken
dat dit zich vertaalt in toenemende aandacht voor
kwaliteitsverbetering van de huidige a
 ctiviteiten
en ruimte voor nieuwe initiatieven zoals het
ondersteunen van jongeren die een traject bij
de reclassering volgen.

AANBEVELINGEN VAN DE

KINDEROMBUDSMAN
Ook de kinderombudsman heeft zich het lot
aangetrokken van de kinderen van gedetineerden.
Zij heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd
voor betrokken partijen als gemeenten, politie en
scholen:
•	merk kinderen en jongeren aan als s
 lachtoffer
op het moment dat zij getuige zijn van de
aanhouding van hun ouder, zodat zij recht
hebben op slachtofferhulp;
•	pas bij een aanhouding de ‘kindcheck’ toe (de
politie gaat na of er kinderen in het gezin zijn en
maakt een inschatting of deze veilig zijn);
•	bied vanuit de scholen ondersteuning aan
kinderen van wie de ouder gearresteerd is.

© Tjitske Sluis
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9 - THEMA THUISADMINISTRATIE

Thuisadministratie is er voor mensen
die door verschillende oorzaken
tijdelijk de greep op hun financiën
verliezen. Zij worden ondersteund
door goed g
 eschoolde vrijwilligers om
hun (financiële) a
 dministratie weer op
orde te brengen en te houden.

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas

41
© Anneke Hymmen

ERVARINGSVERHAAL THEMA THUISADMINISTRATIE

Als vrijwilliger van Humanitas
Thuisadministratie helpt Zêta
mensen hun administratie op
orde te krijgen.

“Het geeft een kick
om zo bezig te zijn.”

ZÊTA
“Dit werk is geweldig! In iemands kast duiken,
een berg post openen en ordenen, helpen met
budgetteren, het aanvragen van toeslagen en
kwijtscheldingen: het geeft een kick om zo bezig
te zijn.
Ik ben zelf heel erg georganiseerd. Dat komt goed
uit omdat ik chronisch ziek ben en weinig energie
heb. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd.
Als ik voor het eerst bij iemand kom, heb ik letterlijk
veel ruimte nodig voor alle papieren. Vervolgens
kom ik met de perforator en dan is het feest. Samen
doen we alles in mappen met tabbladen.
Na zo’n eerste ontmoeting ga ik weleens de deur
uit met twee vuilniszakken vol oud papier. En dan
staan er binnen twee nieuwe ordners te blinken.
Zeker bij mensen met schulden is overzicht alles.
Het geeft hun rust. En mij plaatsvervangend ook.”

© Bob van der Vlist
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THUISADMINISTRATIE ALS VANGNET
Thuisadministratie is er voor mensen die door verschillende oorzaken tijdelijk de
greep op hun financien verliezen. Zij worden ondersteund door goed g
 eschoolde
vrijwilligers om hun (financiële) administratie weer op orde te brengen en te h
 ouden.
Veel van onze deelnemers zijn tussen wal en schip gevallen. Dat heeft alles te
maken met de strengere criteria om voor schuldhulpverlening in aanmerking te
komen: slechts 2,5% (bron: Armoede in Kaart 2016 van het SCP) van de N
 ederlandse
bevolking kan daar een beroep op doen. De overige mensen moeten bij schulden
zelf een oplossing zien te vinden. Dus gaan ze op zoek naar alternatieve vormen van
hulp, zoals Humanitas Thuisadministratie. Voor velen zijn wij dan ook een vangnet.
RESULTATEN

2015

2016

2017

Vrijwilligers

4.510

4.768

4.846

Deelnemers

13.832

17.056

17.380

© Anneke Hymmen
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KWETSBAARHEID EN COMPLEXITEIT
BLIJVEN TOENEMEN
De toename van het aantal vrijwilligers ten opzichte
van de geringe stijging van het aantal deelnemers
heeft te maken met de complexiteit waar de
deelnemers zich in bevinden. Laaggeletterdheid,
psychische problematiek als gevolg van overlijden,
echtscheidingen, en verslavingen - het is een
kleine greep uit wat onze vrijwilligers tegenkomen.
Daarnaast ontbreekt het veel d
 eelnemers aan
digitale vaardigheden. Dit vergt veel meer van
vrijwilligers dan alleen het ondersteunen bij de
administratie. Vrijwilligers kunnen hierdoor minder
deelnemers naast elkaar helpen. Bovendien blijkt
het steeds moeilijker om deelnemers binnen een
jaar zelfredzaam te krijgen. De werving van nieuwe
vrijwilligers blijft dan ook heel belangrijk.

NIEUWE MOTIVATIE- EN
SIGNALERINGSTRAININGEN
Door de toenemende complexiteit vergt de
ondersteuning door onze vrijwilligers ook veel
meer gesprekstechnieken om deelnemers
gemotiveerd te krijgen z
 elfredzaam te
worden. Daarom h
 ebben we hun in 2017
ook meerscholing en training op dit vlak
gegeven. Bovendien hebben we een o
 nline
scholingsmodule Motivatie en Verandering
ontwikkeld. Daarnaast is het vroegtijdig
signaleren van armoede van groot belang voor
de ondersteuning die vrijwilligers b
 ieden. Wie
langer in armoede leeft, heeft een andere
ondersteuning nodig dan iemand die nog maar
kort met armoede te maken heeft. Daartoe
heeft Humanitas de training Armoede onder
de Loep aan belangstellenden beschikbaar
gesteld. Ook c
 oördinatoren en vrijwilligers van
andere programma’s konden
hieraan in het v
 erslagjaar
meedoen. Daarnaast hebben
we een armoedeprotocol
en infographic over dit
onderwerp ontwikkeld.
Voor het signaleren van
laaggeletterdheid en hoe
daarmee om te gaan,
werkten veel afdelingen
samen met de stichting
Lezen en Schrijven.
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OFFLINE EN ONLINE ONDERSTEUNING VAN JONGEREN
Eind 2017 hebben we de pilot Get a Grip voor de ondersteuning van jongeren met of zonder schulden
uitgebreid van vier naar tien afdelingen. Ook hebben we in het verslagjaar een platform opgezet om met
een besloten vorm van online ondersteuning te experimenteren; de afdeling in Almere koos voor blended
ondersteuning – een mix van online en offline, terwijl het platform in Twente wordt ingezet als E-maatjes
bij Match. Het platform kan worden gebruikt op de computer en via een speciale app die deelnemers
en vrijwilligers op hun smartphone kunnen installeren. Ook zijn we begonnen een training te maken hoe
vrijwilligers het beste online een gesprek kunnen aangaan en voeren.

PARTNERS HELPEN BIJ PREVENTIE

© Anneke Hymmen

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas

De Rabobank als partner is onder meer van belang
bij preventie. De bank signaleert het dreigende
ontstaan van problematische schulden immers in
een vroeg stadium. Door mensen hierop te wijzen
en door te verwijzen naar Humanitas, worden
problematische schulden en armoede v
 oorkomen.
Ook op lokaal niveau zagen we in 2017 dat
samenwerkingen met bankfilialen en b
 ijvoorbeeld
nutsbedrijven, woningcorporaties, sociale
wijkteams en GGD’s kan leiden tot preventief
signaleren en doorverwijzen. Dit maakt de kans op
zelfredzaamheid binnen afzienbare tijd groter.

AAN TAFEL MET POLITIEK EN
AMBTENAREN
Overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma in 2016
heeft ertoe geleid dat Humanitas, Schuldhulp
maatje, het Leger des Heils, het landelijk
Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, de
Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland
en het Samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders in 2017 een subsidie kregen om de
samenwerking met gemeenten verder g
 estalte
te geven. Het doel is om deelnemers beter te
kunnen ondersteunen en gemeenten actief bij
armoedebestrijding te betrekken.
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VOORAL IMPACT OP GELD- EN R
 EGELZAKEN
Het verbaast niet dat Thuisadministratie de
meeste impact heeft op het gebied van geld- en
regelzaken (82%). Deelnemers krijgen niet alleen
een overzicht van hun inkomsten en uitgaven
maar weten ook waar zij terechtkunnen voor hulp
of advies.

100

Geld- en
regelzaken

Anders, namelijk
Kan ik belangrijke formulieren zelf invullen
(bijv. kwijtschelding, studieﬁnanciering)
Kan ik mijn (digitale) post zelf openen
en behandelen

Opvoeding / kinderen

80

Onderstaande grafiek geeft een onderverdeling van de impact van onze vrijwilligers op het gebied van 
geld- en regelzaken.

Heb ik een overzicht van mijn schulden
en schuldeisers

Taal

Maak ik nu gebruik van regelingen,
uitkeringen en toeslagen (bijv. zorgtoeslag)

60
40

Kan ik beter rondkomen met mijn geld
20

Geen van
deze
onderwerpen

Werk /
school /
vrije tijd

Maak ik geen (nieuwe) schulden
Kan ik mijn rekeningen op tijd betalen
Weet ik waar ik terecht kan voor hulp bij
mijn geld- en regelzaken

Gezondheid /
mezelf beter voelen

Omgaan met
anderen

Heb ik een overzicht van mijn inkomsten
en uitgaven

Wonen

Daarnaast blijkt uit onze interne meting dat 44%
van de deelnemers zich minder zorgen maakt door
de hulp van de vrijwilliger, en kan 48% van hen
meer dingen zelf oplossen.

0

10

20

30

40

50

60

70

VERWACHTINGEN VOOR 2018
Door de toenemende complexiteit waar deelnemers zich in bevinden en het feit dat ze minder snel in
schuldhulpverleningstrajecten kunnen komen, worden de vrijwilligers van Humanitas steeds meer in de rol
van de professionele beroepskracht geduwd. Dat vraagt om nog meer aandacht voor het bewaken van hun
grenzen. Verder gaan we in 2018 meer inzetten op samenwerking van beroepsmatige schuldhulpverleners
en vrijwilligers. Ook gaan we, in samenwerking met andere partijen, kijken hoe we specifieke doelgroepen
als jongeren maar ook laaggeletterden en digibeten (nog) meer ondersteuning op maat kunnen bieden.
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10 - MIDDELEN EN RISICOBEHEERSING
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HUMANITAS
DUURZAAM F
 INANCIEEL GEZOND
2017 stond in het teken van een financiële herstructurering van de vereniging en de
daarmee g
 epaard gaande reorganisatie van de
beroepsorganisatie, onder de naam Humanitas
Duurzaam F
 inancieel Gezond. De onderliggende doelstelling van dit programma was om de
financiële resultaten van Humanitas duurzaam te
verbeteren, te beginnen met het realiseren van een
positieve begroting van de v
 ereniging voor 2018.

INGRIJPENDE BESPARINGEN IN FTE’S

POSITIEVE BEGROTING 2018

HDFG spitste zich toe op drie programma’s:
1	het invoeren van een veranderde begrotings
methodiek voor 2018 waarin een hogere
dekking voor centrale ondersteuningskosten is
opgenomen;
2	het treffen van maatregelen om op indirecte
kosten van zowel het Landelijk Bureau als de
districten te besparen;
3	het realiseren van een ingrijpende besparing in
fte’s op het Landelijke Bureau en in de districten
ter grootte van 20% in de niet extern financieel
gedekte capaciteit van de beroepsorganisatie
per 1 januari 2018 – een reorganisatie die niet
raakt aan de ondersteuning van deelnemers door
vrijwilligers.

Het resultaat van alle maatregelen op korte termijn
is dat de begroting voor 2018 een bescheiden
positief resultaat toont; een trendbreuk met de
afgelopen jaren, die aanzienlijke verliezen g
 aven.
Desalniettemin betekent dit een gedwongen
afscheid van veel collega’s en dat er met minder
mensen aan onze maatschappelijke impact moet
worden gewerkt. Het goede nieuws is dat we de
doelstelling om het primaire proces niet te raken,
ook daadwerkelijk hebben gehaald. We v
 erwachten
dat de structurele besparingen die we hebben
gerealiseerd op personeelskosten ook op de
langere termijn een positief effect op de resultaten
zullen houden.

FINANCIEEL RESULTAAT 2017
De maatregelen die we troffen om de fi
 nanciële
resultaten van de vereniging structureel te verbe
teren, hebben een eenmalige weerslag op het
resultaat voor 2017. Het saldo van baten en lasten
vóór bestemming bedroeg € 1.761.857 negatief
(2016: € 1.156.853 negatief). Hierin opgenomen
zit een bedrag van € 1.165.327 aan kosten voor de
beëindiging van dienstverbanden in 2017, vrijwel
geheel naar aanleiding van de reorganisatie in 2017
van de beroepskrachten. Het effect op r esultaat
van de besparing op beroepskrachten wordt in
2018 zichtbaar in de operationele lasten.
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VERSCHIL MET DE BEGROTING

OORZAKEN VAN DE TEKORTEN

ONTTREKKING CONTINUÏTEITSRESERVE

Het negatieve saldo van baten en lasten na
bestemming lag in 2017 € 1.013.232 lager dan de
begroting van € 840.882 negatief.

De achterliggende oorzaken van de financiële
tekorten de afgelopen jaren, liggen in de
financieringssystematiek. Die hield tot en met 2017
onvoldoende rekening met de centraal gemaakte
ondersteuningskosten. Denk hierbij aan kosten
voor ICT, financiële administratie, ontwikkeling van
training en opleiding van vrijwilligers, kwaliteits
kaders en impactmeting. Deze kosten werden in
het verleden onvoldoende doorgerekend aan de
activiteiten. Hierdoor ontstonden op verengings
niveau aanzienlijke tekorten.

Na mutatie in de bestemmingsfondsen en -reserves
wordt € 1.854.114 onttrokken aan de continuïteits
reserve (2016: € 1.841.331). Het saldo van de
continuïteits reserves kwam hiermee ultimo 2017
op € 4.164.350. Dat ligt onder de intern gestelde
minimumgrens. Deze in 2016 vastgestelde norm is
opgebouwd uit 20% van de jaarlijkse personeelslasten van het betreffende boekjaar, vermeerderd
met het totaal van de continuïteitsreserves van de
afdelingen per 31 december 2015, zijnde
€ 2.266.735. Per 31 december 2017 kwam de
interne norm uit op € 5.833.273. Het financiële
beleid van de vereniging is er de komende jaren
op gericht om de continuïteitsreserve weer op de
norm te krijgen.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de
begroting zijn:
-	hogere baten van andere organisaties zonder
winststreven van € 545.000 door een niet-
begrote e
 enmalige bijdrage van het Oranjefonds
van € 500.000 voor de indirecte verenigingskosten die niet g
 edekt zijn in de exploitatie in 2017;
-	hogere personeelskosten van € 1.437.000
waaronder de niet-begrote, eenmalige kosten
van de r eorganisatie van de beroepskrachten
van € 1.165.000 en een stijging van de overige
personeelskosten met € 217.000;
-	lagere vrijwilligers- en activiteitenkosten van
€ 726.000;
-	hogere kantoor- en algemene kosten van
€ 245.000.

NIEUWE BEGROTINGSMETHODIEK
Voor 2018 voeren we een nieuwe begrotings
methodiek in waarin centrale ondersteuningskosten
voor een groot deel zijn doorberekend aan onze
activiteiten in het land. Het afgelopen jaar is veel
nadruk gelegd op het feit dat vrijwilligerswerk
kosten met zich meebrengt en zijn de a
 fdelingen
ondersteund om dit zo goed mogelijk onder de
aandacht te brengen. Dit heeft effect gehad.
Subsidiënten en financiers beginnen gelukkig beter
te begrijpen dat vrijwilligerswerk niet gratis is, en
dat ondersteuningskosten deel zijn van de kosten
van onze dienstverlening.
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KOSTEN VAN BEHEER EN ADMINISTRATIE
De kosten van beheer en administratie lagen in 2017 lijn met de begroting. Humanitas bepaalt deze kosten
op basis van de door de diverse functiegroepen bestede tijd. De eenmalige reorganisatiekosten die in de
kosten van beheer en administratie opgenomen zijn (€ 1.165.000) drukken daar zwaar op. Gecorrigeerd
voor de reorganisatiekosten komt het verhoudingspercentage in 2017 uit op 6,9%.
x € 1.000
Kosten beheer en administratie
Totale lasten
Kosten beheer en administratie in % van de totale lasten

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

1.891

3.173

3.060

27.627

27.927

28.921

6,8%

11,4%

10,6%

DOELMATIGHEID
Van de totale baten werd in 2017 ruim € 25 miljoen besteed aan de thema’s, ofwel 93% aan de doel
activiteiten. Dit was begroot op 93% en is in lijn met voorgaande jaar. De procentuele verhouding tussen de
bestedingen aan de thema’s en totale lasten komt uit op 87%. Dit was begroot op 86% en ligt iets onder het
percentage van 91% in 2016.
x € 1.000

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Totaal baten

26.352

25.941

27.035

Besteed aan de thema's

25.044

24.039

25.139

95%

93%

93%

Totale lasten

27.627

27.927

28.921

Besteed aan de thema's

25.044

24.039

25.139

91%

86%

87%

Totaal besteed aan de thema's in % van de totale baten

Totaal besteed aan thema's in % van de totale lasten
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WERVINGSKOSTEN VOOR BATEN

LIQUIDITEITSPOSITIE

Voor het werven van eigen fondsen, zoals baten van particulieren, bedrijven en andere o
 rganisaties
zonder winststreven, worden kosten gemaakt. Deze bedroegen in 2017 16% van de baten. Goededoelen
organisaties met het CBF-keur mogen maximaal 25% van de eigen inkomsten uit fondsenwerving uitgeven
aan fondsenwerving, gerekend over gemiddeld drie jaar. Humanitas voldoet aan deze norm.

Humanitas financiert een deel van haar activiteiten
en de landelijke ondersteuningskosten voor. Dat
leidt er jaarlijks toe dat de liquiditeitspositie aan
het einde van het boekjaar onder druk komt te
staan. In 2017 was het nodig om een deel van de
beleggingsportefeuille tijdelijk liquide te maken.
In 2018 zal, na ontvangst van de structurele
gelden, het overschot aan liquide middelen worden
toegevoegd aan de beleggingsportefeuille.

x € 1.000

Realisatie 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

2.104

2.505

3.157

495

500

518

24%

20%

16%

Totaal geworven baten

25.788

25.676

26.604

Totale wervingskosten

691

715

723

2,7%

2,8%

2,7%

Totale baten uit eigen fondsenwerving
Totale kosten eigen fondsenwerving
De totale wervingskosten in % van de baten

Publiciteits- en fondsenwervingskosten in % van de
geworven baten

RISICOMANAGEMENT

BELEGGINGSBELEID
De doelstelling van de beleggingsportefeuille van Humanitas is het in stand houden van ons vermogen,
rekening houdend met inflatie. Daarvoor voeren we een duurzaam, solide, defensief en maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid, vastgelegd in het beleggingsstatuut. Een externe vermogensbeheerder
(Triodos Vermogensbeheer) beheert onze portefeuille en rapporteert op kwartaalbasis over de samenstelling daarvan, transacties en rendement. Humanitas op zijn beurt beoordeelt of het beheer conform het
beleggingsstatuut geschiedt, en neemt jaarlijks het gevoerde beleid, het statuut en het rendement met de
vermogensbeheerder door. De beleggingsportefeuille voldeed in 2017 aan de beleggingsdoelstelling om
de inflatie te compenseren. De inflatie over 2017 bedroeg 1,39%, het netto resultaat van de beleggings
portefeuille over dezelfde periode was 1,62% (€ 136.000, in 2016 € 137.000 - 1,6%). Het resultaat van
de benchmark over dezelfde periode bedroeg 1,71%. Dit betekent dat het beleggingsresultaat van de
portefeuille lager ligt dan de benchmark. Dit achten wij acceptabel.
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Het onderwerp risicomanagement is in 2017 op
diverse niveaus binnen Humanitas uitgebreid
besproken. Risico’s zijn geïdentificeerd, risico
bereidheden zijn benoemd, en de mate van
beheersing van de risico’s is besproken. Dit heeft
geleid tot een visie op Humanitas in control en een
meerjarenplan gericht op het verbeteren van de
administratieve organisatie, het verder inbedden
van risicomanagement en verstevigen van de
interne beheersing. In de figuur op de volgende
pagina staan de voornaamste risico’s van de
vereniging. Door een geschatte risicoscore (de
kans dat een risico zich voordoet na het treffen
van beheersmaatregelen) naast de risicobereidheid (gewenste risicorating) te zetten, maken we
inzichtelijk hoe we risico’s willen beheersen.
50

TOP 10 RISICO’S VOOR DE REALISATIE VAN DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING HUMANITAS
CATEGORIE

STRATEGISCH

WET- EN
R EGELGEVING

FINANCIEEL

OPERATIONEEL

VERSLAGG EVING

RISICOBESCHRIJVING

RISICOBEHEERSING

RISICO
RATING

RISICO
BEREIDHEID

Grenzen van vrijwilligerswerk staan onder druk

•L
 andelijk en bij de politiek onder de aandacht brengen van de grenzen aan
v rijwilligerswerk
•B
 ewaken van de grenzen is onderdeel van de besluitvorming over nieuwe activiteiten

M

M

Merkverwatering door externe
Humanitas-o rganisaties

•E
 igenaarschap van de merknaam Humanitas ligt bij de vereniging
•E
 r is periodiek overleg met alle Humanitas-organisaties over o
 ntwikkelingen en mogelijke
impact op het merk Humanitas

M

L

Onvoldoende slagvaardigheid en aanpassings
vermogen om aan te sluiten op veranderingen

•H
 et lopende verandertraject Humanitas Toekomstbestendige Vereniging heeft tot doel
het moderniseren van Humanitas en het slagvaardiger maken van de organisatie

M

L

Besluitvormingsprocessen onder druk

•A
 andacht bestuur en directie voor draagvlakcreatie en verbetering van de interne
s amenwerking en betrokkenheid van afdelingen, districten bij landelijke besluiten

H

L

Incongruentie tussen vraag naar en
a anbod van onze vrijwilligersdiensten door
veranderende wetgeving

•V
 eranderingen in wetgeving worden nauwlettend gevolgd. In 2018 wordt ingezet op
l obby waarbij Humanitas voorafgaand aan relevante besluiten aan tafel wil zitten met de
beleidsmakers

L

L

Beperkte ongeoormerkte, structurele
financiering van H
 umanitas-activiteiten

•S
 trategisch speerpunt is het aangaan van partnerschappen met institutionele,
f ondsverstrekkende en commerciële organisaties om (ongeoormerkte) s tructurele
financiering te realiseren

M

L

Financiële positie onder druk

• I n het kader van Humanitas Duurzaam Financieel Gezond is voor 2018 een nieuwe
financieringssystematiek ingevoerd om te komen tot een integrale kostprijs voor onze
diensten en daarmee een sluitende exploitatie
•F
 inancieel beleid is erop gericht continuïteitsreserve op de norm te krijgen

H

L

Werving en behoud van b
 eroepskrachten

•A
 ls werkgever aantrekkelijk zijn door ontwikkel-/opleidingsmogelijkheden te bieden en
verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen
•E
 en talentenprogramma wordt ontwikkeld om jong talent te binden

M

M

Geringe diversiteit staat levendige
community in de weg

•B
 esturen 2.0 wordt uitgewerkt om jongere generaties aan te trekken voor
b estuursposities
•A
 andacht voor diversiteit bij werving & selectie
• I nzet van sociale media en online ondersteuning

M

L

Tijdige en betrouwbare prognoses ontbreken

•V
 erenigingsbrede Planning & Control-cyclus en uitvraag van prognoses van alle
a ctiviteiten
•P
 rognoses zijn onderdeel van de begrotings- en rapportagesystemen

M

L

Legenda
H

Het risico wordt op basis van impact en kans van voordoen
op hoog ingeschat, c.q. de risicobereidheid van de vereniging
t.a.v. het optreden van dit risico is hoog.

M

Het risico wordt op basis van impact en kans van voordoen
op gemiddeld ingeschat, c.q. de risicobereidheid van de
vereniging t.a.v. het optreden van dit risico is gemiddeld.

L

Het risico wordt op basis van impact en kans van voordoen
op laag ingeschat, c.q. de risicobereidheid van de vereniging
t.a.v. het optreden van dit risico is laag.

De twee risico’s waarvan de impact en kans van impact als hoog zijn beoordeeld terwijl onze risicobereidheid laag is, lichten we op de volgende pagina toe.
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RISICO 1:
BESLUITVORMING ONDER DRUK
Er zijn twee risico’s waarvan de impact en kans
van impact als hoog zijn beoordeeld terwijl onze
risicobereidheid laag is. De eerste hangt samen
met onze verenigingsdemocratie. Een groot goed
dat voor een gedragen besluit vraagt om een
uitvoerig consultatie- en adviestraject binnen
onze vereniging.De samenleving versnelt en
wanneer urgent ingrijpen noodzakelijk is, staat
het besluitvormingsproces binnen de v
 ereniging
onder druk. Dit hebben we in 2017 ervaren – zie
de volgende alinea. Bestuur en directie van
Humanitas hebben veel aandacht besteed aan
draagvlakcreatie en het verbeteren van de interne
betrokkenheid van de organisatie.

RISICO 2:
FINANCIËLE POSITIE ONDER DRUK
Het risico van een onder druk staande financiële
positie deed zich daadwerkelijk voor in 2017. Zoals
eerder beschreven, hebben we onder de titel
Humanitas Duurzaam Financieel Gezond stevige
maatregelen getroffen om de financiële r esultaten
duurzaam te verbeteren. De sluitende begroting
voor 2018 geeft weer dat die hun vruchten af
hebben geworpen. De komende jaren is het financieel beleid erop gericht om continuïteitsreserve
aan te zuiveren zodat we ook in minder goede
tijden onze activiteiten kunnen voortzetten.
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BEZOLDIGING
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) is van
toepassing op Humanitas. De onder deze wet
vallende topfunctionarissen zijn de leden van
het hoofdbestuur en de directeur. De leden van
het hoofdbestuur zijn onbezoldigd en ontvangen
slechts een v
 ergoeding van de door hen gemaakte
en gedeclareerde o
 nkosten. Humanitas volgt bij de
bezoldiging van haar directie de cao Sociaal Werk
en de Goede Doelen Nederland-richtlijn.
De directeur ad interim was een volledig jaar in
loondienst met een fulltime dienstverband. Het
salaris inclusief belastbare onkostenvergoedingen
bedroeg in 2017 € 129.690. De werkgeversbijdrage
pensioenen bedroeg in 2017 € 11.594. De totale
bezoldiging kwam daarmee uit op € 141.284
en past binnen de richtlijn van Goede Doelen
Nederland en de WNT-maximering van € 181.000.

NATIONALE POSTCODE LOTERIJ:
BEDANKT
Dankzij een bijdrage van € 4.500.000 van de
Nationale Postcode Loterij (NPL) hebben wij ook
in 2017 weer veel van onze doelstellingen k
 unnen
realiseren. De bijdrage van de NPL dient voor een
deel ter dekking van de kosten voor beheer en
administratie en voor een deel ter dekking van
centraal gemaakte kosten voor ondersteuning
van beroepskrachten en vrijwilligers die met de
uitvoering zijn belast (doelbesteding). Mede door
de grootte van de bijdrage van de NPL hebben we
ons ook in 2017 als grote landelijke vrijwilligers
organisatie kunnen positioneren. Daarnaast voeren
we met een extra bijdrage van de NPL het drie
jarige project Get a Grip uit. Verder vond er in het
verslagjaar een uitgebreide evaluatie plaats van de
samenwerking tussen Humanitas en de NPL: we
zijn zeer verheugd dat we ook de komende vier jaar
met elkaar verder gaan.

Per 1 januari 2017 is het dienstverband met
de voormalig directeur beëindigd. In 2017
heeft de u
 itbetaling plaatsgevonden van de
overeengekomen b
 eëindigingsvergoeding van
€ 46.700. Ook deze voldoet aan de WNT-norm,
die een maximering kent van € 75.000.
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ONMISBARE STEUN VAN FONDSEN

MINDER LEDEN DOOR OPSCHONING

WORKSHOP WERVING MAJOR DONORS

In 2017 ontvingen we van het Oranjefonds en
Adessium Foundation zeer bijzondere bijdragen
voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige
en financieel duurzame organisatie. Mede daardoor
is het gelukt om in 2017 de nodige veranderingen
door te voeren om tot een sluitende begroting
in 2018 te komen. Beide partijen ondersteunen
overigens ook andere projecten van Humanitas.
Zo droeg Adessium Foundation bij aan het zwerfjongerenproject Tussenstop, het opzetten van ons
eigen Monitoring- en Evaluatiesysteem, Thuis
administratie en armoedebestrijding, terwijl het
Oranjefonds diverse lokale projecten mogelijk
maakte. Verder ontving Humanitas in 2017 een
groot aantal giften van stichtingen en vermogensfondsen. Samen met de Rabobank Foundation
bijvoorbeeld, werkten we aan financiële zelfredzaamheid in Thuisadministratie. Yarden ondersteunde
Praten over Verlies. En mede dankzij de Stichting
Zonnige Jeugd en Weeshuis der Doopsgezinden
konden ook dit jaar weer de Kindervakantieweken
in de verschillende districten doorgaan.

De leden- en donateursdatabase is flink
opgeschoond. Daaraan is de daling van het aantal
leden in 2017 ten opzichte van vorig jaar – van
12.272 naar 10.590 - toe te schrijven. Zo hebben
we een groep gratis leden uitgeschreven omdat
zij niet meer als vrijwilliger bij Humanitas actief
zijn. De inkomsten uit contributies zijn overigens
wel gestegen. Dit komt onder andere door acties
om het aantal actieve leden die over een langere
periode geen contributie hadden betaald, te
vragen dit alsnog te doen. Het aantal structurele
donateurs is nagenoeg gelijk gebleven op 836.
Steeds meer afdelingen zetten de speciale folder
in die we hebben gemaakt om ex-deelnemers na
het hulptraject te vragen lid of donateur te worden.
Verder bracht een mailing met een giftverzoek
voor de Humanitas Kindervakantieweken bijna
€ 24.000 op.

Op 22 september 2017 organiseerden we een
eerste workshop over het werven van major
donors. Hieraan namen acht afdelingen deel.
Eerst was er de vraag welke dromen de a
 fdelingen
wilden verwezenlijken. Vervolgens leerden ze
uit hun eigen netwerk cirkels van grote gevers af
te leiden die zich samen met Humanitas willen
inzetten voor het realiseren van deze dromen. Drie
afdelingen maakten de afspraak om hiervoor pilots
op te zetten.

NALATENSCHAPSWERVING VIA V
 RIJWILLIGERS
Ook zijn we in 2017 actieve leden en donateurs boven de 65 jaar blijven benaderen om hen te interesseren in
onze brochure Nalaten... Van mens tot mens. Daarnaast startten we een pilot w
 aarin we vrijwilligers van 65+
over het onderwerp belden. De insteek van het gesprek was hen te vragen of nalaten weleens voorkwam
tijdens het vrijwilligerswerk. Onze brochure is een aantal keer aangevraagd, zowel voor deelnemers als voor
de vrijwilliger zelf. Vervolgens zijn er wel wat persoonlijke gesprekken gevoerd met vrijwilligers maar ze
bleken deze manier van werven niet altijd op prijs te stellen. Daarom zijn we de actie voortijdig gestopt.
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GOED BESTUUR
De verschillende beleidsfuncties besturen,
toezicht houden en uitvoeren zijn bij Humanitas
goed gescheiden. Het hoofdbestuur bestuurt en
stelt het beleid vast, de ledenraad controleert
en houdt t oezicht, de directie bereidt het beleid
voor en voert het uit. We bespreken deze functies
hieronder kort.

HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur is belast met het algemene
bestuur van de vereniging en verantwoordelijk
voor de beleidsbepaling op strategisch niveau.
Het hoofdbestuur vertegenwoordigt de vereniging
en kan de directeur dan wel een of meer andere
functionarissen volmacht geven de vereniging
binnen de daarin omschreven grenzen te vertegenwoordigen. Het hoofdbestuur bestaat uit maximaal
negen natuurlijke personen. Zij worden door de
ledenraad benoemd – de voorzitter, de secretaris
en de portefeuillehouder financiën in functie.
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SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR EIND 2017
Leden o.v.v. laatste hoofd- & relevante nevenfuncties
Marijke van Eck, voorzitter

Voordracht van

1e termijn

2e termijn

hoofdbestuur

2011-2015

201522 juni 2018
na benoeming
nwe voorzitter

hoofdbestuur

2011-2015

20159 februari 2018

hoofdbestuur

2015-2019

Laatste hoofdfunctie (2002-2011)
•	directeur Nationale Vereniging De Zonnebloem
Nevenfuncties
• oud-voorzitter Coalitie Erbij
Nieuwe voorzitter, medio 2018 in functie benoemd
Jan Schermer, secretaris en plv. voorzitter
Laatste hoofdfunctie (1998-2007)
•	directeur Personeel, Organisatie en Veiligheid
GVB Amsterdam (per 2007: GVB Holding NV)
Nevenfunctie
• voorzitter Humanitas afdeling Haarlemmermeer
•	onafhankelijk voorzitter Beroepscommissie Sociaal Plan AEB
Amsterdam 2014-2018 (per 1 mei 2016)
Nieuwe secretaris, 9 februari 2018 in functie benoemd
Marc Koster, portefeuillehouder financiën
Hoofdfunctie (2003-heden)
•	executive director Global Business Development
Heineken International
Nevenfuncties
• commissaris Electrolux BV
• bestuurslid (penningmeester) De Publieke Zaak
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OVERIGE LEDEN VAN HET HOOFDBESTUUR
Overige leden van het hoofdbestuur

Voordracht van:

1e termijn:

2e termijn:

Rob Detiger, lid
Laatste hoofdfunctie (1986-1990)
• algemeen directeur Muziekschool Eindhoven
Nevenfuncties
• oud- voorzitter Humanitas Auditcommissie Beheer & Financiën
• oud-voorzitter Humanitas district Zuid

hoofdbestuur

2013-2017

2017-2019

Erwin Hermans
Hoofdfunctie
• Executive Risk & Information Liaison – internationaal shared service center ‘The Oil & Gas Society’
Nevenfuncties
• Bestuurslid Osteoporose Vereniging (Den Haag)
• Bestuurslid BotinBalans (platform kennis en zelfhulp Osteoporose patiënten)
• Secretaris Lionsclub West-Zeeuws Vlaanderen

hoofdbestuur

2017-2021

OR

2017-2021

George Sugirtharajah
Hoofdfunctie
• Bedrijfsjurist en Secretaris van de Cao Reclassering bij Reclassering Nederland
Nevenfuncties
• Bedrijfsjurist bij het ICT-bedrijf Educom
•	Bestuurslid portefeuille financiën Humanitas (Afdeling Breda)
NB deze functie in de vereniging geeft hij op nu hij benoemd is door de LR op 24 november 2017
• Secretaris Bestuur Stichting PORTAAL
• Lid Ledenraad Univé Het Zuiden

hoofdbestuur

2017-2021

Sigrid Verweij
Hoofdfunctie
• Directeur Communicatie & MVO bij VNO-NCW en MKB-Nederland
Nevenfuncties
• Penningmeester Bestuur Stichting Cognitief Talent

hoofdbestuur

2017-2021

Bram Smit
Laatste hoofdfunctie (1997-2009)
•	bedrijfsmaatschappelijk werker en regiomanager bij GIMD, detacheringsorganisatie voor bedrijfsmaatschappelijk werk, training en
coaching
NB Bram Smit was tot het besluit over zijn voorgenomen benoeming op 16 juni 2017 voor een periode van drie jaar lid van de ledenraad
van Humanitas.
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nieuwe plv.
voorzitter
na aftreden
Jan Schermer
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TURBULENT JAAR

TOEKOMSTBESTENDIGE VERENIGING

Het hoofdbestuur kwam in dit voor Humanitas zo
turbulente jaar zeventien keer bijeen. Belangrijke gespreksonderwerpen waren het proces
Toekomstbestendige Vereniging en Humanitas
Duurzaam Financieel Gezond. Ook de reorganisatie
die daarmee gepaard ging, vergde veel aandacht.
Het hoofdbestuur is over deze onderwerpen met
alle lagen van de vereniging in gesprek gegaan om
begrip te krijgen voor de veranderingen, draagvlak
te verwerven, en het beleid uit te leggen, af te
stemmen en waar nodig te verdedigen. Hieronder
bespreken we Toekomstbestendige Vereniging en
Humanitas Duurzaam Financieel Gezond apart:
klik hier voor het volledige Verslag van het hoofd
bestuur.

Onder leiding van de interimdirecteur - door het hoofdbestuur benoemd tot gemandateerd o
 pdrachtgever
van dit project – hebben we een projectorganisatie ingericht om nieuwe toekomstbestendige besturings
modellen voor de o
 rganisatie te ontwikkelen. Een kerngroep werd belast met de uitvoering van deze
opdracht, terwijl een werkgroep van vertegenwoordigers uit alle gremia van de vereniging opdracht kreeg
de uitwerkingen van de kerngroep te toetsen en eigenstandig met ideeën voor een T
 oekomstbestendige
Vereniging te komen. In verscheidene brede consultatierondes konden alle vrijwilligers en beroepskrachten meepraten. In extra bijeenkomsten in oktober en november 2017 werd het hoofdbestuur –
mede ter v
 oorbereiding van de bijeenkomsten van de ledenraad – mondeling en via tussentijdse notities m
 eegenomen in het verloop van dit proces en de vijf ontwikkelde scenario’s. In november werden
deze scenario’s voorzien van een advies van het hoofdbestuur aan de ledenraad gepresenteerd. Eind
2017 koos de ledenraad voor verdere uitwerking en een impactanalyse van twee scenario’s (waarvan
één tot de s
 cenario’s van de kerngroep behoorde). De ledenraad voegde daar zelf een scenario aan toe.
De impactanalyse, waarbij ook externe experts betrokken zijn, zal in 2018 op vier niveaus uitgewerkt
worden: organisatieontwerp/-structuur, statutair-juridisch, financieel en cultureel. Verdere discussie en de
definitieve keuze voor één scenario vindt later in 2018 plaats.

HUMANITAS
DUURZAAM FINANCIEEL G
 EZOND
In 2017 kreeg de vereniging weer grip op de
financiën (Humanitas in control). Directie en hoofdbestuur s
 tonden door het jaar heen geregeld stil bij
de maatregelen die ervoor moesten zorgen dat de
tekorten in het verslag niet verder zouden oplopen
en een sluitende begroting 2018 gepresenteerd
zou kunnen worden. Verenigingsbreed werden per
district voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
over Humanitas Duurzaam Financieel Gezond.
De bestaande afspraken over continuïteits- plus
bestemmingsreserves en liquiditeit werden onder
de loep genomen en waar nodig aangescherpt.
© Bob van der Vlist
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ZELFEVALUATIE HOOFDBESTUUR
Het hoofdbestuur stond in de jaarlijkse zelfevaluatie
uitvoerig stil bij de explosieve groei van Humanitas
en de hierbij ontstane financiële tekorten.
Bij het evalueren van de eigen rol en taakverdeling
zijn de volgende vragen gesteld:
•	Geeft het hoofdbestuur in voldoende mate
invulling/sturing aan de beleidsvorming in de
vereniging?
•	Monitort het hoofdbestuur in voldoende mate de
uitvoering van beleid?
•	Legt het hoofdbestuur in voldoende mate
verantwoording af (in- en extern) over het
gevoerde beleid?
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LEDENRAAD

WERKZAAMHEDEN LEDENRAAD

Het toezicht op het bestuurlijk functioneren en
handelen ligt bij de ledenraad. Deze is samen
gesteld uit 25 voor vier jaar gekozen en voor
eenmaal herkiesbare leden van de vereniging; de
afdelingen in elk van de vijf districten b
 enoemen
vijf van hen. De ledenraad wordt driemaal per
jaar bijeengeroepen voor het goedkeuren van het
gevoerde beleid aan de hand van de jaarrekening
en het jaarverslag, het vaststellen van het
verenigingsjaarplan en de verenigingsbegroting,
het vaststellen van strategische plannen en
het decharge verlenen aan het bestuur. Over
bijzondere beleidskwesties kan ook een buitengewone vergadering uitgeschreven worden. Zo
was er in 2017 een bijzondere ledenraad over het
proces Toekomstbestendige Vereniging.

De ledenraad vergaderde in 2017 vier keer. Behalve in de extra vergadering stond bij iedere bijeenkomst
de toekomstbestendigheid van Humanitas op de agenda. De ledenraad woog de verschillende scenario’s
en voegde daar ook zelf een scenario aan toe (zie ook hierboven onder Toekomstbestendige V
 ereniging):
een definitieve keuze wordt in 2018 gemaakt. Daarnaast is uitgebreid gesproken over de financiële situatie
van Humanitas en de maatregelen van de directie om duurzaam financieel gezond te worden. Nieuw (aan
het eind van) dit verslagjaar was de introductie van een p
 residium dat samen met het hoofdbestuur de
agendavoorbereiding verricht. Omwille van de zuiverheid van de besluitvorming en een goed verloop van de
discussies, werden de vergaderingen vanaf eind 2017 bovendien (technisch) voorgezeten door een externe
gespreksleider. Ten slotte ging de ledenraad eind 2017 akkoord met het besluit van het hoofdbestuur om het
contract van directeur a.i. Robert de Groot met een jaar te verlengen. Klik hier voor het gehele Verslag van
de ledenraad.
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SAMENSTELLING LEDENRAAD

ZELFEVALUATIE LEDENRAAD

De ledenraad bestond eind 2017 uit de volgende
personen (in alfabetische volgorde):
Ingrid Banen-Sieverts, Willem Bartelings,
Ada van Bergen, Evelien Blaauw, Dick Boer,
Henk Diependaal, Rien van Doorn, Marese Dijken,
Erik Gallé, Kees In ’t Panhuis, Geert Joosten,
Herman Kassenberg, Hans Kok, Leen de Kramer,
Bella van der Linden, Eduard Loenen, Guy Maris,
Willemijn Milders, Pieter Polet, Wil Velding,
Brant Visser, Herman Wehkamp, Chris Wissenburg,
Hans van der Zee en Wiebe Zorge.

In de jaarlijkse zelfevaluatie, medio 2017 b
 esproken
met het hoofdbestuur, ging het over de volgende
onderwerpen:
• de rolzuiverheid van de ledenraad;
•	de toezichthoudende taak van de ledenraad op
het hoofdbestuur;
•	de rol van de ledenraad binnen het proces
Toekomstbestendige Vereniging;
•	het werken met commissies en de communicatie
van/over de ledenraad binnen de vereniging.
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DIRECTIE
Augustus 2017 verlengde het hoofdbestuur het contract van directeur a.i. Robert de Groot met één jaar.
In december 2016 had het hoofdbestuur hem een drieledige opdracht verstrekt: het duurzaam fi
 nancieel
gezond maken van Humanitas, het opleveren van meerdere scenario’s voor Toekomstbestendige
Vereniging en de dagelijkse leiding van de vereniging. In de vernieuwde opdracht van de directeur werd
de accentuering gewijzigd, en lag de nadruk op bezuinigingen, het in control komen, de reorganisatie,
het opdrachtgeverschap voor het project Toekomstbestendige Vereniging en het ontwikkelen van een
dekkende begroting voor 2018. In het volgende jaar richt de directeur a.i. zijn aandacht vooral op de keuze
van een b
 esturingsmodel voor een Toekomstbestendige Vereniging en de organisatie van de implementatie
daarvan, het bestendigen van de reorganisatie van de beroepsorganisatie, het in control blijven, en de
voorbereiding van het proces van de herijking van de (lange termijn) verenigingsstrategie.

AANTALLEN BEROEPSKRACHTEN EN FTE’S PER ORGANISATIE-EENHEID
OP 31 DECEMBER 2017
Op 31 december 2017 hadden 401 medewerkers (286,51 fte) een dienstverband bij Humanitas; in totaal
werkten per die datum vier personen (2,95 fte) als zzp’er in opdracht van de organisatie. In totaal werkten
er dus 405 personen bij of voor Humanitas (289,5 fte). 60 mensen hebben in het verslagjaar de organisatie
verlaten terwijl 63 mensen bij ons zijn komen werken. In 2018 worden er (nog) meer personeelsmutaties
verwacht omdat dan de gevolgen van de in 2017 doorgevoerde financiële herstructurering voor het eerst
voelbaar zijn.

Beroepskrachten

FTE 2016

FTE 2017

AANTAL 2016

AANTAL 2017

District Noord

45,2

45,9

60

62

District Noordwest

61,6

64,6

85

91

District Oost

49,5

56,1

64

82

District Zuid

44,6

46,4

61

65

District Zuidwest

24,4

24,9

39

39

Landelijk Bureau

59,8

48,7

75

62

4,3

2,9

8

4

289,4

289,5

402

405

Externen
Totaal
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VERHOUDING FLEXIBELE –
VASTE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

VERZUIM

VERNIEUWDE GEDRAGSCODE

De verhouding vaste en flexibele arbeidsovereen
komst was op 31 december 2017 70,1% vast en
29,9% flexibel; in 2016 was de verhouding 67,7%
tegen 32,3%. Het beleid van de vereniging is
erop gericht een flexibele schil aan te houden van
ongeveer 30%. Dat is noodzakelijk omdat we een
extern gefinancierde organisatie zijn waarvan het
grootste deel van de inkomsten een kortetermijnkarakter heeft.

Het gemiddeld verzuim in 2017 bedroeg 6,14%. Dit
is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor,
toen het verzuimpercentage 7,11% was. Ook in 2017
was dit percentage bij Humanitas hoger dan het
gemiddelde in de sector Welzijn van 5,6%. Verzuim
is bij ons dan ook een constant aandachtspunt. De
afdeling P&O adviseert leidinggevenden in hun rol
van verzuimmanager regelmatig over het aanpakken van oorzaak en gevolg van het verzuim.

Om ongewenst gedrag te voorkomen en bestrijden,
werken we bij Humanitas met een Gedragscode
Vereniging Humanitas.
Deze is in 2017 vernieuwd en aangevuld met
bepalingen over:
•	het omgaan van beroepskrachten met door
Humanitas beschikbaar gestelde ICT-voorzieningen en hoe zich te gedragen op internet;
•	te ondernemen actie door vrijwilligers bij
vermoedens van onwettig handelen door
deelnemers;
•	omgangsregels voor vrijwilligers die met
minderjarigen werken;
•	het omgaan van vrijwilligers met vragen over
vrijwillige euthanasie.
Nieuwe vrijwilligers, beroepskrachten en deel
nemers worden gedegen geïnformeerd over deze
gedragscode en onze (klachten)reglementen.
Overigens kunnen ze bij een vermoeden van
grensoverschrijding altijd een beroep doen op één
van onze gecertificeerde vertrouwenspersonen
(één interne, één externe). En verder is H
 umanitas
aangesloten bij ‘In veilige handen’ en bij de
Stichting Tuchtrecht Vrijwilligers.

© Gerritjan Huinink
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KLACHTEN IN 2017
Het bestuur en de directie van Humanitas zien de klachtenprocedure als een instrument voor verbetering
van de kwaliteit van de dienstverlening. Nieuwe vrijwilligers en beroepskrachten maar ook deelnemers
worden gedegen geïnformeerd over de gedragscode en de (klachten)reglementen.
In 2017 zijn 25 nieuwe klachten of ‘meldingen van ongenoegen’ geregistreerd. In zes gevallen had de
klacht betrekking op de dienstverlening door een werkstichting. Deze klachten zijn doorgespeeld aan
de desbetreffende werkstichting en de klagers zijn hierover door de coördinator k
 lachtenprocedure
geïnformeerd. Negentien klachten hadden echt betrekking op de Vereniging Humanitas. Daarvan zijn er
zeventien volgens de interne procedure afgehandeld. Bij twee klachten, afkomstig van vrijwilligers van
Humanitas, lukte dit niet waarna ze in behandeling zijn genomen door de externe klachtencommissie. Deze
verklaarde de klachten na hoor en wederhoor beide ongegrond (het hoofdbestuur nam deze adviezen over).
Drie klachten liepen vanuit 2016 door in 2017. Ultimo 2017 zijn alle klachten afgerond.
Wie dienden in 2017 een klacht in?

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Deelnemers/cliënten

7

8

9

9

7

15

Vrijwilligers

3

8

10

13

5

3

Beroepskrachten

1

0

0

0

1

0

Overige belanghebbenden

0

4

3

6

7

1

Totaal

11

20

22

28

20

19

NIEUWE LEDEN VAN VERDIENSTE
Het hoofdbestuur heeft in 2017 het
Lidmaatschap van Verdienste toegekend
aan twee bijzondere mensen:
•	Wiebe Lageveen, de drijvende kracht
achter de ontwikkeling van vele
activiteiten van de afdeling Noordwest
Friesland en de continuering daarvan;
•	Henk Wiesener, van onschatbare
waarde voor de afdeling Lelystad-
Dronten v
 anwege zijn werkzaamheden
als v
 rijwillige coördinator en v
 rijwilliger
voor Thuisadministratie.

VOORAL OVER COMMUNICEREN
Meer dan de helft van de klachten ging over de wijze van communiceren. Ook de bereikbaarheid en/of het
niet reageren op berichten en v
 oicemails was een meerdere malen gehoorde klacht. Relatief veel klachten/
meldingen kwamen binnen over BOR-trajecten. In een beperkt aantal klachten was er mede s
 prake van een
ontslag als vrijwilliger. De klachtencommissie is niet gerechtigd een uitspraak te doen over de gerecht
vaardigdheid hiervan en verwijst in die gevallen te allen tijde naar de beroepsprocedure.
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DOELSTELLINGEN VOOR 2018

AANDACHT VRAGEN VOOR EN BESTEDEN AAN DWARSVERBANDEN EN COMPLEXITEIT

INNOVATIE LOKAAL BEVORDEREN

Het komende jaar staat in het teken van het verder ontwikkelen, borgen en bewaken van de kwaliteit van
de huidige activiteiten. Niet alleen binnen, maar ook tussen de activiteiten. We vestigen meer dan v
 oorheen
de aandacht op het leggen van dwarsverbanden tussen de thema’s en de activiteiten. Niet alleen opdat
vrijwilligers en beroepskrachten vanuit verschillende expertise van elkaar kunnen leren. Maar ook om
deelnemers optimaal te kunnen ondersteunen. Hun – complexe – ondersteuningsvragen zullen ook in 2018
niet afnemen. De ontwikkeling waarbij voor een grote groep mensen - mantelzorgers, laaggeletterden, en
mensen die in armoede of schulden leven of te maken hebben met een licht verstandelijke beperking - het
aantal voorzieningen de laatste jaren afneemt, wordt immers niet minder sterk. Ook het regeerakkoord van
het kabinet-Rutte III laat wat dat betreft geen trendbreuk zien.

Innovatie komt vaak vanuit de afdelingen. Dat
proces loopt feitelijk naast de uitvoering van
bestaande activiteiten. Om de creativiteit en
de kennis die in afdelingen aanwezig is beter te
benutten en te blijven zorgen voor een vraag
gerichte ontwikkeling van nieuwe initiatieven,
gaan we in 2018 onderzoeken hoe we innovatie
binnen Humanitas het beste kunnen ondersteunen.
Bijvoorbeeld door lokale initiatieven op te schalen
en daar bredere financiering voor te krijgen.

GEMEENTEN WIJZEN OP FINANCIERING
De decentralisatie van de Wmo en jeugdzorg heeft
ervoor gezorgd dat gemeenten de afgelopen jaren
een steeds belangrijkere samenwerkingspartner
voor de afdelingen van Humanitas zijn geworden.
Het belang van de gemeenten voor financiering van
onze activiteiten en de trend om ook informele zorg
via aanbestedingen te organiseren, vraagt in 2018
nog meer onze aandacht.
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SCHERP MONITOREN OP UITGAVEN EN
INKOMSTEN
Hoewel de in 2017 getroffen financiële maatregelen
voor het eerst in jaren leidden tot een neutrale
begroting in 2018, blijft de noodzaak onverminderd
aanwezig om scherp te monitoren op de uitgaven
en personeelsbezetting van de b
 eroepsorganisatie
en direct in te grijpen indien uit de g
 emeentelijke
subsidiebeschikkingen blijkt dat niet alle
inkomsten worden gerealiseerd. Dat veronderstelt
een continue en proactieve samenwerking van
besturen, districtsmanagement en directie.

INZETTEN OP BEPERKTERE GROEI
Het jaar 2018 is het derde jaar van het huidige
strategieplan van Humanitas voor 2016-2019. Lag
in het begin van deze periode de nadruk nog op
facilitering van de groei, in het tweede jaar van deze
planperiode hebben we ingezet op matiging. Dat
leidde in 2017 tot een lichte daling in a
 ctiviteiten.
Op een effectieve wijze zijn hierbinnen echter meer
deelnemers geholpen. Voor 2018 zetten we in op
een beperktere autonome groei.
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ONTWIKKELEN CORPORATE
PARTNERSCHAPPEN

PRIORITEITEN STELLEN BIJ
FONDSENWERVING

Er bestaan kansen voor Humanitas om meer
inkomsten te werven in het bedrijfsleven. Dat
kan projectgericht en geoormerkt op basis van
specifieke activiteiten en vrijwilligersinzet, of
– meer generiek – op basis van commitment aan
onze missie en werk. Steeds meer bedrijven in
Nederland zoeken naar manieren om invulling te
geven aan hun sociale missie en het betrekken
van hun personeel bij deze doelstelling. H
 umanitas
biedt daar een uitstekend platform voor. In 2018
zullen we gericht bedrijven gaan benaderen op
basis van onderzoek naar hun sociale missie
en waarden en eerder ontwikkelde initiatieven.
We verwachten dat dit in 2018 beperkt tot extra
inkomsten leidt.

In onze nieuwe aanpak fondsenwerving staan
kansen op het gebied van partnerschappen,
particuliere fondsenwerving en fondsenwerving
via evenementen en een andere inzet van sociale
media centraal. Er zijn beperkte middelen voor
fondsenwerving beschikbaar. Dat betekent dat we
goede afwegingen moeten maken op basis van
kosten/opbrengsten en heldere prioriteiten moeten
stellen.

HERIJKEN STRATEGIE 2020-2024
In 2018 gaan we onze huidige strategie evalueren
en, samen met alle stakeholders, een in- en externe
analyse maken van onze zwaktes en sterktes,
kansen en bedreigingen. De doelstelling is om
eind 2018 het hoofdbestuur en ledenraad inzicht
te geven in de stand van zaken. Dan kan een
vertrekpunt worden geformuleerd voor de nieuwe
strategieontwikkeling in 2019.

DIVERSITEIT
In 2018 maken we een start met actief beleid voor
meer diversiteit in de vereniging. Op bestuurlijk en
management niveau is het belangrijk om aandacht
te besteden aan verjonging, culturele en etnische
diversiteit en genderbalans. Deze ontwikkeling
zal meerdere jaren in beslag nemen en vergt
een a
 ctieve sturing vanuit het hoofdbestuur en
ledenraad.
© Maaike Koning
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ACTIEF LOBBYEN
In het belang van ons werk en van de situatie van onze deelnemers, zetten we in 2018 sterker dan
voorheen in op belangenbehartiging via de o
 verheid, politiek en de media. Zo gaan we a
 andacht vragen
voor het betrekken van vrijwilligerswerk bij het maken van beleid, de gratis VOG en de ontwikkelingen
rondom de maatschappelijke dienstplicht. Dit doen wij op onderwerpen die voor ons belangrijk zijn,
zoals schuldenproblematiek, jeugd, e
 enzaamheid en detentie. En we vragen aandacht voor de situatie
van onze deelnemers. Bijvoorbeeld daar waar beleid er niet aan bijdraagt dat iedereen volwaardig mee
kan doen. Ook willen we meer als ervaringsdeskundige betrokken raken bij het debat in ons domein en
onze kennis op v
 rijwilligersinzet delen met partners.

STERKER PROFILEREN

GOED BORGEN NIEUWE PRIVACYWET (AVG)

Te veel mensen in uiteenlopende d
 oelgroepen
weten nog niet waar Vereniging Humanitas
voor staat. Onze missie is niet bekend en onze
communicatie is onvoldoende gericht op het
creëren van een community, zowel bij vrijwilligers
en deelnemers als bij ambassadeurs, donateurs en
samenwerkingspartners. Daarom gaan we ons in
2018 inspannen om – op basis van een communicatieplan – meer doelgroepgericht te werken.

De algemene verordening p
 ersoonsgegevens is per 25 mei 2018 van kracht. De eisen van deze wetgeving
hebben een grote impact op een v
 ereniging met zoveel vrijwilligers en deelnemers. De aard van onze
activiteiten maakt immers dat we met veel persoonsgegevens in a
 anraking komen. Net als voorheen zijn
wij ons bewust van de verantwoordelijkheid om zo min m
 ogelijk persoonsgegevens te verwerken én daar
zorgvuldig mee om te gaan. In 2018 vindt de implementatie van de nieuwe wetgeving plaats en de uitrol naar
alle besturen, beroepskrachten en vrijwilligers.
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13.1 SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

31 december 2017
€

€

31 december 2016
€

€

Immateriële vaste activa
Software

402.028

695.664
402.028

695.664

Materiële vaste activa
Benodigd voor de bedrijfsvoering

283.938

346.748

Bestemd voor derden

305.825

305.825
589.763

652.573

Vorderingen en overlopende activa

7.935.666

7.261.462

Effecten

6.676.597

7.446.615

Liquide middelen

1.378.078

1.633.277

16.982.132

17.689.591

Totaal Activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves:
Continuïteitsreserve

4.164.350

6.018.464

Bestemmingsreserve

2.958.773

2.673.408

Subtotaal reserves

7.123.123

8.691.872

Fondsen
Bestemmingsfondsen

1.757.762

1.950.870
8.880.885

10.642.742

Voorzieningen

2.323.367

795.089

Kortlopende schulden

5.777.880

6.251.760

16.982.132

17.689.591

Totaal Passiva
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13.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

BATEN

Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

LASTEN

Baten van particulieren

639.075

755.000

574.558

Besteed aan het thema

Baten van bedrijven

523.079

300.000

273.976

Opvoeden

8.057.445

7.775.253

7.781.879

Opgroeien

3.725.109

3.666.202

3.499.306

Detentie

1.133.182

884.507

1.861.953

Thuisadministratie

4.302.425

4.000.923

4.041.736

Eenzaamheid

7.005.512

6.774.048

7.011.278

915.218

938.338

848.026

25.138.891

24.039.271

25.044.178

Baten van loterijacties

4.754.735

4.800.000

6.610.686

Baten van subsidies overheden

18.692.098

18.371.000

17.072.920

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

1.995.097

1.450.000

1.255.537

Som van de geworven baten

26.604.084

25.676.000

25.787.677

Baten als tegenprestaties voor de
levering van producten/diensten

326.436

245.000

400.224

Overige baten

104.915

20.000

164.581

27.035.435

25.941.000

26.352.482

Som der baten

Verlies
Totaal besteed aan de thema's
Wervingskosten

723.036

715.000

691.517

3.059.532

3.172.729

1.891.060

Som der Lasten

28.921.459

27.927.000

27.626.755

Saldo voor financiële baten en lasten

-1.886.024

-1.986.000

-1.274.273

-124.167

-95.000

-117.420

-1.761.857

-1.891.000

-1.156.853

Kosten beheer en administratie

Saldo financiële baten en lasten
Saldo
Verwerking saldo
Toevoeging bestemmingsreserves

942.741

-

568.562

Onttrekking bestemmingsreserves

-657.376

-515.055

-454.880

343.480

-

1.967.401

Toevoegen bestemmingsfondsen
Onttrekking bestemmingsfondsen
Mutatie continuïteitsreserve
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-536.588

-535.063

-1.396.605

-1.854.114

-840.882

-1.841.331

-1.761.857

-1.891.000

-1.156.853
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13.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017
Bedragen x € 1.000

2017
€

2016
€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat boekjaar

-1.762

-1.157

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen

523

859

1.528

110
2.051

969

Mutatie werkkapitaal
Mutaties vorderingen en overlopende activa

-674

-220

Mutaties overige schulden en overlopende passiva

-474

612
-1.148

392

-859

203

-168

-278

Mutatie-effecten

770

742

Netto kasstroom

-256

667

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Saldo liquide middelen per 1 januari

1.633

966

Saldo liquide middelen per 31 december

1.378

1.633

-256

667

Mutatie liquide middelen
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14 - TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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14.1 ALGEMENE TOELICHTING

14.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De samengevoegde jaarrekening 2017 is o
 pgesteld
overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslag
geving in het bijzonder Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (RJ650). Het doel van de
jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de
inkomsten en bestedingen en in de financiële
positie van de vereniging Humanitas.

De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische kosten.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij anders is vermeld. De
opbrengsten en kosten worden toegerekend aan
de periode waarop ze betrekking hebben, tenzij
anders is vermeld.

In 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving
RJ-Uiting 2016-13 uitgebracht met als gevolg dat de
Richtlijn 650 voor Fondsenwervende o
 rganisaties
is aangepast. Deze Richtlijn moet voor de boek
jaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden
toegepast. Door de introductie van deze Richtlijn
is voornamelijk de presentatie van de baten
aangepast. De vergelijkende cijfers zijn daardoor
ook aangepast vanwege vergelijkingsdoeleinden.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd
tegen aanschafwaarde, verminderd met een
lineaire afschrijving op basis van een geraamde
economische levensduur.
Het afschrijvingspercentage is 33%.

De samengevoegde jaarrekening bestaat uit de
financiële cijfers van de vereniging Humanitas
en de Stichting Humanitas Onroerende Zaken.
Onderlinge rekening-courantverhoudingen en
daarmee samenhangende baten en lasten zijn
geëlimineerd.

Materiële vaste activa
Onroerende zaken, verbouwing, inrichting, inventaris en automatisering worden gewaardeerd tegen
aanschafprijs. De afschrijvingen worden berekend
als een percentage van de aanschafprijs volgens
de lineaire methode op basis van een geraamde
economische levensduur, rekening houdend met
een eventuele restwaarde.
De afschrijvingspercentages zijn:
- Onroerende zaken
- Verbouwing
- Inrichting en inventaris
- Automatisering

%
2 tot 4
5 tot 10
20
33

Effecten
Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. De aandelen en
obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers. Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde
waardeveranderingen worden in de staat van baten
en lasten verantwoord onder de financiële baten en
lasten. De effecten zijn volledig eigendom van de
vereniging en staan ter vrije beschikking
Vorderingen
Vorderingen zijn opgenomen voor de nominale
waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid.
Reserves en fondsen
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid
gemaakt in bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen..
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn het deel van de
eigen middelen dat is afgezonderd omdat het
bestuur hieraan een beperktere bestedings
mogelijkheid heeft gegeven.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn het deel van de eigen
middelen dat is afgezonderd omdat derden hieraan
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben
gegeven.

Bij de bepaling van de levensduur van
verbouwingen en installaties is rekening gehouden
met de looptijd van het huurcontract.
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14.2 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING - VERVOLG
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn het deel van de
eigen middelen dat is afgezonderd omdat het
bestuur hieraan een beperktere bestedings
mogelijkheid heeft gegeven.
Bestemmingsfondsen
De bestemmingsfondsen zijn het deel van de eigen
middelen dat is afgezonderd omdat derden hieraan
een beperkte bestedingsmogelijkheid hebben
gegeven.
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is dat deel van het eigen
vermogen dat is gevormd voor de dekking van
risico’s en om zeker te stellen dat de vereniging
ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen. Met ingang van het verslagjaar 2016 geldt
de volgende normering voor het gewenste niveau
van de continuïteitsreserve:
-	20% van de jaarlijkse personeelslasten,
vermeerderd met
- 	het totaal van de continuïteitsreserves van de
afdelingen per 31 december 2015
Voorziening
Voorzieningen worden gevormd voor feitelijke
verplichtingen die op balansdatum bestaan,
waarbij het waarschijnlijk is dat uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzie
ningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om aan de verplichting te voldoen.
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De volgende voorzieningen zijn gevormd:
Voorziening groot onderhoud
Voor toekomstig groot onderhoud aan het vastgoed
in bezit van Humanitas is op basis van een meer
jarenonderhoudsplan een voorziening gevormd.
Voorziening te vergoeden ziekengeld
De voorziening te vergoeden ziekengeld wordt
gevormd voor verwachte toekomstige ziekengeldverplichtingen. De omvang van de voorziening is
bepaald op basis van de per balansdatum aanwezige langdurig zieken.
Reorganisatievoorziening
Een reorganisatievoorziening is gevormd voor de
verplichtingen die voortvloeien uit de reorganisatie
waarvan het besluit in het boekjaar is genomen en
gecommuniceerd. De hoogte van de voorziening is
bepaald op basis van de bepalingen van het Sociaal Plan. Afwikkeling vindt plaats binnen 1 jaar.
Voorziening loopbaanbudget
De voorziening loopbaanbudget dient ter onder
steuning van de individuele inzetbaarheid en
ontwikkeling in het werk van werknemers.
De vorming vindt plaats conform de bepalingen van
de CAO Sociaal Werk.

Baten van particulieren en bedrijven
Contributies en giften worden verantwoord in het
jaar waarin zij worden ontvangen, met uitzondering
van ontvangsten die kunnen worden toegerekend
aan een periode waarin een bepaalde mailingsactie
heeft plaatsgevonden. Nalatenschappen worden
opgenomen in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Ontvangen
gelden van particuliere fondsen worden verantwoord op basis van schriftelijke toekenningen.
Baten van loterijacties
Bijdragen uit loterijen worden toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben.
Baten van subsidies van overheden
Subsidies worden verantwoord op het moment
dat deze ook daadwerkelijk zijn besteed c.q. de
prestatie is geleverd.
Beheers- en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die k
 osten
die de organisatie maakt in het kader van de
(interne) beheersing en administratievoering en
niet worden toegerekend aan de activiteiten of de
werving van baten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroom overzicht is opgesteld op basis van
de indirecte methode.
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14.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Software

Gebouwen
€

€

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Aanschafwaarde per 1 januari 2017
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 1 januari 2017
Investeringen in 2017
Desinvesteringen in 2017
Afschrijvingen in 2017
Afschrijvingen desinvesteringen in 2017
Mutaties boekwaarde
Aanschafwaarde per 31 december 2017
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december 2017

Inrichting en
inventaris
€

Automatisering
€

Totaal
€

MATERIËLE VASTE ACTIVA
2.828.527
-2.132.863
695.664
80.888
-95.235
-374.524
95.235
-293.636
2.814.180
-2.412.152
402.028

Immateriële activa betreft geactiveerde software.
De desinvesteringen in 2017 betreffen de niet langer in g
 ebruik
zijnde en volledig afgeschreven applicaties.

Aanschafwaarde per 1 januari 2017

1.522.382

669.444

966.892

3.158.718

-1.109.346

-579.327

-817.472

-2.506.145

413.036

90.117

149.420

652.573

-

67.081

19.753

86.834

-103.654

-175.002

-191.458

-470.114

-9.501

-34.894

-104.385

-148.780

Afschrijvingen desinvesteringen in 2017

102.790

175.002

191.458

469.250

Mutaties boekwaarde

-10.365

32.187

-84.632

-62.810

Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 1 januari 2017
Investeringen in 2017
Desinvesteringen in 2017
Afschrijvingen in 2017

Aanschafwaarde per 31 december 2017
Cumulatieve afschrijving
Boekwaarde per 31 december 2017

1.418.728

561.523

795.187

2.775.438

-1.016.057

-439.219

-730.399

-2.185.675

402.671

122.304

64.788

589.763

Stichting Humanitas Onroerende Zaken heeft panden aan de Sarphatistraat in Amsterdam in eigendom en een pand in
Leusden via een erfpachtovereenkomst met de gemeente Leusden. Het pand in Leusden wordt verhuurd aan S
 tichting
Humanitas K
 inderopvang. De boekwaarde van het gebouw inclusief verbouwingen van € 305.825 kan niet worden
toegerekend aan de actieve bedrijfsvoering van de vereniging. In verband met het bereiken van de r estwaarde, wordt er
niet meer afgeschreven op de gebouwen.
De desinvesteringen gebouwen en inrichting en inventaris betreffen het pand aan de Weteringschans, Amsterdam.
Van dit pand is medio 2017 de huur beëindigd.
De desinvesteringen automatisering betreffen voornamelijk niet meer in gebruik zijnde laptops.
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14.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 - VERVOLG

OVERZICHT VAN DE VERZEKERDE WAARDE
PER PAND

Aanschafwaarde
€

Boekwaarde
31-12-2017
€

Verzekerde
waarde 2017
€

WOZ-waarde
peildatum
01-01-2017
€

909.024

96.848

5.552.500

2.967.000

509.706

305.825

2.400.000

885.000

1.418.730

402.673

7.952.500

3.852.000

Amsterdam
- Sarphatistraat 4-6
Leusden
- Lisidunalaan 2
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14.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 - VERVOLG

KORTLOPENDE VORDERINGEN

2017
€

2016
€

Dubieuze debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Postcodeloterij
2.085.883

2.169.659

-6.109

-6.109

5.855.892

5.097.912

7.935.666

7.261.462

Provincie
Gemeente

86.595

152.660

6.694

-

1.217.918

1.115.414

Fondsenwervende organisaties

123.070

206.046

Particuliere organisaties

537.492

435.519

Overige

114.114

260.020

2.085.883

2.169.659

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen opbrengsten *)

5.559.243

4.751.003

184.610

221.939

Voorschotten personeel en vrijwilligers

32.639

43.920

Waarborgsommen

79.400

81.050

5.855.892

5.097.912

Vooruitbetaalde kosten

Oranjefonds

4.500.000

4.500.000

550.000

-

VriendenLoterij

59.340

67.035

Diverse posten

449.903

183.968

5.559.243

4.751.003

Diverse posten betreft de afrekeningen over 2017 met
o.a. Yarden en de R
 ijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Specificatie debiteuren
Rijk

2016
€

*) Specificatie nog te ontvangen opbrengsten.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

2017
€

EFFECTEN
Boekwaarde per 1 januari 2017

7.446.615

Aankopen

358.392

Verkopen

-1.135.266

Koers- en valutaresultaat
Boekwaarde per 31 december 2017

6.856
6.676.597

De liquide middelen op de beleggingsrekening zijn opgenomen onder de post liquide middelen.
De verkopen in 2017 vonden plaats in opdracht van Humanitas ten behoeve van tijdelijke
aanvulling van liquiditeiten.

LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Rabobank
ING

7.160

7.340

1.264.415

924.926

7.836

7.899

Rabo spaarrekening

47.766

47.682

Beleggingsrekening

50.901

645.430

1.378.078

1.633.277

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.
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14.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 - VERVOLG

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve
€

Bestemmingsreserve
€

Totaal
reserve
€

Bestemmingsfondsen
€

Stand 1 januari 2016
Resultaatbestemming
Stand per 31 december 2016
Stand 1 januari 2017

7.859.795

2.559.726

10.419.521

1.380.074

-1.841.331

113.682

-1.727.649

570.796

6.018.464

2.673.408

8.691.872

1.950.870

6.018.464

2.673.408

8.691.872

1.950.870

-1.854.114

285.365

-1.568.749

-193.108

4.164.350

2.958.773

7.123.123

1.757.762

2017

2016

€

€

1.227.837

1.203.618

Bestemmingsreserves district Oost incl. afdelingen

298.285

129.613

Bestemmingsreserves district Noordwest incl. afdelingen

361.920

221.626

Bestemmingsreserves district Zuidwest incl. afdelingen

318.082

254.625

Bestemmingsreserves district Zuid incl. afdelingen

339.288

345.563

Bestemmingsreserves Vereniging

413.361

518.363

2.958.773

2.673.408

Resultaatbestemming
Stand per 31 december 2017

Het vermogen van de vereniging Humanitas wordt op grond
van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties
onderverdeeld in reserves en fondsen. Onder de reserves
worden verantwoord de continuïteitsreserve en een deel
van de reserves dat door het h
 oofdbestuur nader is bestemd
voor bijzondere bestedingsdoeleinden (bestemmings
reserves). Onder fondsen worden die gelden opgenomen
waaraan door een derde een s
 pecifieke bestemming is
gegeven.
De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer zodat de
vereniging ook in minder goede tijden haar activiteiten kan
voortzetten. Met ingang van het verslagjaar 2016 geldt als
interne norm voor de continuïteitsreserve een ondergrens
van 20% van de jaarlijkse personeelslasten v
 ermeerderd met
het totaal van de continuïteitsreserves van de afdelingen per
31 december 2015. Per 31 december 2017 komt de interne
norm uit op € 5.833.273. De continuïteitsreserve daalt in
2017 onder de interne norm. Het financiële beleid van de
vereniging is erop gericht de reserve zo spoedig mogelijk op
de norm te krijgen.

RECAPITULATIESTAAT BESTEMMINGSRESERVES 
Bestemmingsreserves district Noord incl. afdelingen

Op bovenstaande bestemmingsreserves berust geen verplichting. De beperkte bestedingsmogelijkheid is 
aangegeven door de besturen. Het beleid van Humanitas is om bestemmingsreserves binnen vijf jaar te b
 esteden
aan het doel waarvoor de gelden zijn bestemd, o.a. voor jeugdwerk, en stimulering van overige activiteiten.
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14.3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 - VERVOLG
2017

2016

€

€

1.369.308

1.678.591

357.389

248.214

Bestemmingsfonds district Noordwest

20.000

20.000

Bestemmingsfonds district Zuidwest

11.065

4.065

1.757.762

1.950.870

RECAPITULATIESTAAT BESTEMMINGSFONDSEN
Bestemmingsfonds Vereniging
Bestemmingsfonds district Noord

Bestemmingsfondsen bestaan uit ontvangen en nog niet bestede gelden waarvan de bestemming door derden
is bepaald, o.a. Get a grip.
Voorziening groot onderhoud
Voor onderhoud van het pand aan de Sarphatiestraat in
Amsterdam wordt jaarlijks een bedrag aan de voorziening
toegevoegd conform het vastgestelde meerjarenplan.

Groot
onderhoud
€

Te vergoeden
ziekengeld
€

Reorganisatievoorziening
€

Loopbaanbudget
€

Totaal
voorzieningen
€

351.535

249.746

-

84.267

685.548

75.000

297.530

-

181.806

554.336

Onttrekking

-33.192

-391.070

-

-20.533

-444.795

Stand per 31 december 2016

393.343

156.206

-

245.540

795.089

Stand 1 januari 2017

393.343

156.206

-

245.540

795.089

Dotatie

75.000

567.072

1.126.016

182.523

1.950.611

Onttrekking

-6.374

-391.317

-

-24.642

-422.333

461.969

331.961

1.126.016

403.421

2.323.367

VOORZIENINGEN
Stand 1 januari 2016
Dotatie

Stand per 31 december 2017
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Voorziening te vergoeden ziekengeld
De voorziening te vergoeden ziekengeld is bepaald op basis
van de per balansdatum aanwezige langdurig zieken.
Reorganisatievoorziening
In 2017 is besloten tot een reorganisatie van de beroeps
organisatie. Met ingang van 1 januari 2018 is de o
 rganisatieinrichting aangepast waarbij het aantal medewerkers
in ondersteunende functies die niet gedekt zijn met
externe financiering, is teruggebracht met 24 fte. Met de
ondernemingsraad en de vakbonden is een sociaal plan
overeengekomen en in oktober zijn de medewerkers
geïnformeerd voor wie de reorganisatie gevolgen heeft. Een
voorziening is gevormd voor de kosten van de reorganisatie.
Voorziening loopbaanbudget
Dit is een voorziening om de individuele inzetbaarheid van
de werknemers te ondersteunen en helpt de organisatie om
mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk.
Het loopbaanbudget is in 2015 in het kader van de cao-
bepalingen ingevoerd.
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2017
€

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA

2016
€

2017
€

2016
€

2.239.592

2.345.895

Overige schulden en overlopende passiva
Subsidieverplichtingen

Crediteuren

480.376

746.837

Belastingen en pensioenen

1.202.444

1.506.683

Overige schulden en overlopende passiva

4.095.060

3.998.240

5.777.880

6.251.760

Belastingen en pensioenen
Belastingdienst
Pensioenfonds Zorg en Welzijn

1.194.554

1.488.793

7.890

17.890

1.202.444

1.506.683

De kortlopende schuld aan de Belastingdienst betreft te betalen loonbelasting.

Verlof- en spaaruren
Nog te betalen overige posten

673.874

961.139

1.181.594

691.206

4.095.060

3.998.240

De post subsidieverplichtingen bevat terug te betalen subsidies, vooruit ontvangen s
 ubsidies
en nog te besteden subsidies. Ondanks ingezet beleid is het in 2017 niet gelukt deze post terug
te dringen.
De post verlof- en spaaruren betreft de verlofrechten van medewerkers per balansdatum.
In 2017 is besloten, in het kader van de bezuinigingen, om niet langer toe te staan o
 verurensaldi
mee te nemen naar een volgend boekjaar. Daarnaast is een beroep gedaan op de medewerkers
om overtollige verlofuren te laten vrijvallen ten gunste van de vereniging. Hierdoor zien wij de
verlofrechten op balansdatum dalen.
Nog te betalen overige posten heeft betrekking op transitorische boekingen, die over het jaar
heen lopen. Deze werden in 2016 nog onder Crediteuren verantwoord.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Tot 1 jaar
€

1 tot 5 jaar
€

Langer dan 5 jaar
€

44.533

-

-

755.260

921.624

560.355

RECHTEN
Inkomsten uit verhuur
VERPLICHTINGEN
Huur

Bijdrage aan derden
De vereniging Humanitas en Stichting Rotterdam Humanitas hebben na financiële a
 fspraken
gemaakt na de overgang van de Sponsorloterij van de Stichting naar de vereniging. In 2013
is overeengekomen dat de vereniging jaarlijks een budget van maximaal € 117.800 ter
beschikking stelt voor projecten waaronder ‘kindervakanties bij gastgezinnen’, ‘actie frisse
lucht’ en ‘geïsoleerde personen’. De jaarlijkse toekenning van gelden vindt plaats op basis
van projectaanvragen en -verantwoording.
Humanitas Initiatieven Twente ontvangt een financiële bijdrage van de vereniging H
 umanitas
voor de financiering van activiteiten voor kwetsbare groepen van maximaal € 125.000.
Toekenning vindt plaats op basis van door de vereniging geaccordeerde projectvoorstellen.
Bankgaranties
De vereniging heeft vijf bankgarantie afgegeven voor de huur van onroerend goed voor een
totaal bedrag van € 38.473.
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14.4 TOELICHTING BATEN EN LASTEN
Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

1.023.553

760.000

1.231.705

167.409

111.000

276.962

BATEN
Baten van particulieren

Baten van subsidies overheden

Contributies

202.310

200.000

181.482

Subsidie rijk

Giften, donaties en schenkingen

308.633

250.000

278.336

Subsidie provincie

Nalatenschappen

128.132

305.000

114.740

Subsidie gemeente

17.501.136

17.500.000

15.564.253

Totaal

639.075

755.000

574.558

Totaal

18.692.098

18.371.000

17.072.920

De subsidies die Humanitas ontvangt voor het uitvoeren van haar activiteiten zijn in de meeste
gevallen voor de periode van één jaar. Deze hebben dus een incidenteel karakter.

Baten van bedrijven
Particuliere bedrijven

523.079

300.000

273.976

Totaal

523.079

300.000

273.976

Hieronder valt onder andere de bijdrage van de Rabofoundation.
In 2017 is 300.000 euro toegezegd voor de periode 2017-2019.

Baten van loterijorganisaties
Loterij opbrengst
13e trekking Loterij opbrengst
Totaal

4.754.735

4.800.000

4.785.686

-

-

1.825.000

4.754.735

4.800.000

6.610.686

Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Organisaties zonder winststreven

1.995.097

1.450.000

1.255.537

Totaal

1.995.097

1.450.000

1.255.537

Hieronder zijn opgenomen de bijdragen van onder meer het Oranjefonds, Adessium F
 oundation
en VSB fonds. In 2017 ontving Humanitas een bijdrage van het Oranjefonds van € 0,5 m
 iljoen
ter financiering van de directe verenigingskosten in 2017. Dit is de verklaring voor de s
 tijging ten
opzichte van de begroting.

De vereniging Humanitas is benificiënt van de Nationale Postcode Loterij en ontvangt een
jaarlijkse bate van € 4,5 miljoen.
Daarnaast ontvangt de vereniging ook gelden van de V
 riendenloterij.
In 2016 heeft Humanitas een eenmalige bate uit hoofde van de 13e trekking van de Nationale
Postcodeloterij ontvangen van € 1.825.000 ten behoeve van Get a Grip.
Dit project loopt t/m 2019.
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14.4 TOELICHTING BATEN EN LASTEN - VERVOLG
Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

148.119

100.000

157.921

Ontvangen huren

72.499

70.000

72.103

Deelnemersbijdragen

45.110

50.000

63.134

Doorberekende uren aan extern

47.785

-

48.964

Administratieve dienstverlening

12.923

25.000

58.102

326.436

245.000

400.224

Baten als tegenprestatie voor
de levering van producten en/of
diensten
Opbrengst projectactiviteiten

Totaal

De opbrengst administratieve dienstverlening is afgenomen door het afstoten van het pand aan
de Weteringschans in Amsterdam.

Overige baten
Overige baten

104.915

20.000

164.581

Totaal

104.915

20.000

164.581

* In verband met de wijziging in RJ 650 zijn de vergelijkende cijfers over 2016 aangepast.
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14.4 TOELICHTING BATEN EN LASTEN - VERVOLG
Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

LASTEN
Publiciteits- en
fondsenwervingskosten
Publiciteits- en advertentiekosten,
brochures, folders, etc.

506.217

600.000

576.748

Van Mens Tot Mens
(inclusief jaarverslag)

106.009

100.000

154.372

Fondsenwervingskosten

232.216

275.000

360.065

Totaal

844.442

975.000

1.091.185

De totale wervingskosten bedraagt 3% van de totale geworven baten. De totale kosten voor
eigen fondsenwerving bedragen in 2017 16% van de totale baten eigen fondsenwerving. Dat is
binnen het door CBF geformuleerde maximum van 25%.
Personeelskosten
Salarissen

14.160.299

14.000.000

13.284.344

Sociale lasten

2.364.540

2.300.000

2.425.520

Pensioenpremie

1.307.851

1.200.000

1.242.969

796.673

600.000

682.440

Uitzendkrachten/inleners
Voorziening ziekengelden

187.086

50.000

-93.540

-143.940

-30.000

-54.951

-2.549

-

-

Vorming en opleiding

112.372

250.000

215.552

Reiskosten personeel

578.669

530.000

594.967

36.300

5.000

32.518

-287.265

-

160.049

Ontvangen ziekengeld
Ontvangen ID-vergoeding

Werving personeel
Verlof- en spaaruren
Overige personeelskosten
Reorganisatie- en transactiekosten
Totaal
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422.627

205.000

110.731

1.165.327

150.000

319.459

20.697.990

19.260.000

18.920.058

De salarissen en sociale lasten zijn conform begroting. De sociale lasten dalen
t.o.v. vorig jaar door lagere premies. In 2017 is meer ontvangen aan ziekengelden
van UWV door meer zwangerschappen.
Humanitas is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg & Welzijn.
De pensioenregeling is een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie
uit de winst voor zowel actieve als inactieve d
 eelnemers. Het fonds besluit elk
jaar of, en zo ja, in hoeverre kan w
 orden geïndexeerd, gelet op de fi
 nanciële
situatie en de te verwachten o
 ntwikkeling daarvan. Het pensioenfonds
baseert zich hierbij onder meer op de dekkingsgraad. De d
 ekkingsgraad lag
in december 2017 op 98,6% (2016: 90,1%). De verplichting van H
 umanitas is
beperkt tot het betalen van de overeengekomen jaarlijkse premie.
Onder de personeelskosten is een bedrag opgenomen onder de post
reorganisatiekosten ter dekking van de kosten van de reorganisatie van
€ 1.126.000 en de k
 osten voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten
niet uit hoofde van de reorganisatie.
De bate op de post verlof- en spaaruren in 2017 b
 etreft een vrijval van de
reservering voor nog te betalen verlof- en spaaruren. Deze reservering daalt
door maatregelen getroffen in 2017 om de p
 ersonele kosten te b
 eheersen.
Ook daalen in 2017 h
 ierdoor de uitgaven voor vorming en opleiding van
beroepskrachten.
De post overige personeelskosten betreft onder meer de kosten van de
salarisverwerking.
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Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

555.705

826.000

539.362

Vrijwilligers- en activiteitenkosten
Vrijwilligerskosten
Werving en selectie vrijwilligers

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

529.537

625.000

556.987

Kantoor- en algemene kosten
33.097

75.000

51.419

Reis- en verblijfkosten vrijwilligers

734.164

795.000

792.187

Deskundigheidsbevordering
vrijwilligers

337.481

500.000

456.364

Humanitas Academie

337.240

470.000

505.248

Activiteitenkosten

893.151

950.000

715.640

2.890.838

3.616.000

3.060.220

Totaal

Realisatie 2017
€

Bureaukosten
Algemene kosten

98.306

100.000

111.048

Automatiseringskosten

873.222

850.000

916.946

Administratie- en advieskosten

386.143

250.000

296.000

85.052

100.000

78.067

Verenigingskosten

118.489

150.000

138.725

Organisatiekosten

177.291

90.000

61.179

Overige lasten

227.475

85.000

108.590

2.495.515

2.250.000

2.267.542

Bestuurskosten

Totaal
De vrijwilligers- en activiteitenkosten blijven achter op begroting. Met name de vrijwilligerskosten zijn lager dan verwacht doordat vrijwilligers niet altijd de door hen gemaakte kosten
declareren, ondanks het beroep dat wordt gedaan op onze vrijwilligers om dit wel te doen.

De overige lasten bestaan o.a. uit afboeking van oninbare vorderingen (€ 98.771), afrekening
subsidies (€ 67.667) en aanvullende aangifte omzetbelasting 4e kwartaal (€ 22.276).

Huisvestingskosten

Afschrijvingskosten

Huur

837.154

796.000

783.480

Onderhoud

108.143

100.000

169.078

Energiekosten

103.090

140.000

144.576

27.820

35.000

28.698

156.290

160.000

172.874

47.667

50.000

52.102

230.675

135.000

96.329

1.510.839

1.416.000

1.447.137

Verzekeringen - belastingen
Reinigingskosten
Kantinekosten
Overige kosten huisvesting
Totaal

Afschrijvingen

481.834

410.000

840.613

Totaal

481.834

410.000

840.613

In verband met presentatiewijzigingen zijn afschrijvingskosten toegerekend aan activiteiten.
Derhalve sluiten de afschrijvingskosten niet aan met de afschrijvingen 2017 van € 523.304
op de balans.

De overige kosten huisvesting zijn dit jaar hoog door verhuizingen van afdelingen.
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14.4 TOELICHTING BATEN EN LASTEN - VERVOLG
Realisatie 2017
€

Begroting 2017
€

Realisatie 2016
€

-162.717

-100.000

-245.748

Koers- en valutaresultaat

-6.856

-60.000

71.779

Kosten van beleggingen

33.164

40.000

36.620

Financiële baten en lasten
Dividend en couponrente

Bankrente spaartegoeden

-1.382

-

-449

Financiële lasten

13.624

25.000

20.378

-124.167

-95.000

-117.420

Totaal

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas
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14.5 BESTEDING AAN THEMA’S 2017
Totaal lasten
Realisatie 2017
€

Totaal lasten
Begroting 2017
€

Totaal lasten
Realisatie 2016
€

4.577.540

4.768.278

3.958.772

28.027

29.100

4.259

Humanitas Gezinsondersteuning
0-23 jaar

210.770

115.534

118.440

Humanitas Homestart+

426.401

425.326

739.367

ACTIVITEITEN
Opvoeden
Humanitas Home-Start
Humanitas Steun aan ouders

Humanitas NPL Wel Thuis

Totaal lasten
Realisatie 2017
€

Totaal lasten
Begroting 2017
€

Totaal lasten
Realisatie 2016
€

Humanitas Maatjes (ex-)
Gedetineerden

208.702

267.099

633.323

Humanitas Een Nieuwe Start

113.401

74.571

176.017

Humanitas Gezin in Balans

652.662

439.884

692.154

Humanitas Themaopbouw

158.417

102.953

360.459

1.133.182

884.507

1.861.953

3.479.997

3.538.756

3.167.725

ACTIVITEITEN
Detentie

333.026

373.689

528.586

Humanitas BOR

1.367.236

1.166.111

1.169.236

Humanitas Themaopbouw

1.114.445

897.215

1.263.219

Totaal Opvoeden

8.057.445

7.775.253

7.781.879

Totaal Detentie

Thuisadministratie
Humanitas Thuisadministratie

Opgroeien
Humanitas NPL Jeugdsupport

335.349

363.232

385.530

Humanitas Kindervakantieweken

625.168

590.064

692.161

62.437

61.025

60.605

Humanitas Logeren voor
autistische jongeren
Humanitas Sinterklaasactie

31.828

36.198

28.832

Humanitas Jongerenmaatjes

1.436.904

1.453.793

1.077.769

Humanitas Gevaarlijke Liefde

222.527

206.452

126.523

Humanitas Voorlezen

132.127

153.052

150.894

-

-

-

312.268

324.385

338.048

51.279

54.416

69.536

515.222

423.585

569.408

3.725.109

3.666.202

3.499.306

Humanitas Maatschappelijke stages
Humanitas Mentormaatjes
Humanitas Tussenstop
Humanitas Themaopbouw
Totaal Opgroeien
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Humanitas Get a Grip

527.603

-

219.242

Humanitas Themaopbouw

294.825

462.167

654.769

Totaal Thuisadministratie

4.302.425

4.000.923

4.041.736
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Totaal lasten
Realisatie 2017
€

Totaal lasten
Begroting 2017
€

Totaal lasten
Realisatie 2016
€

457.867

17.612

12.856

Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek

16.432

581.074

563.673

Humanitas Beste Buur

41.125

37.584

45.088

Humanitas Maatjes

779.927

603.008

476.252

Humanitas Tandem

881.845

934.402

909.738

Humanitas Netwerkcoaching

126.500

141.549

116.999

Humanitas Maatjes GGZ

143.405

188.348

184.229

14.322

17.450

12.869

ACTIVITEITEN
Eenzaamheid
Humanitas Vriendschapskringen voor autisten

Humanitas Internationaal (vrouwen) contact
Humanitas Chatproject

155.264

-

213.880

Humanitas Taalmaatjes

692.992

506.621

566.736

Humanitas Maatschappelijk begeleiding

751.769

825.962

628.430

Humanitas Ruilwinkel

247.735

121.488

225.550

4.585

750

22.044

Humanitas Coalitie Erbij
Humanitas Telefooncirkel

4.872

1.957

4.437

16.735

33.270

57.538

1.560.310

1.561.690

1.503.771

126.884

138.512

126.423

-

268.100

184.341

3.758

5.210

6.053

-

-

4.654

Humanitas Zingeving

5.700

3.300

3.711

Humanitas Begeleiding artsenbezoek

1.133

1.550

1.594

78

450

657

Humanitas Ontmoeting
Humanitas Ondersteuning mantelzorgers
Humanitas Vrijwillige Thuishulp
Humanitas Intensieve Vrijwillige Zorg
Humanitas Hulpdienst
Humanitas Levensbestendig wonen

Humanitas Dagje uit
Humanitas Wereldwinkel
Humanitas Kerstactie
Humanitas Themaopbouw
Totaal Eenzaamheid
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-

-

-

3.629

2.350

2.226

968.645

781.811

1.137.529

7.005.512

6.774.048

7.011.278
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14.5 BESTEDING AAN THEMA’S 2017 - VERVOLG

ACTIVITEITEN

Totaal lasten
Realisatie 2017
€

Totaal lasten
Begroting 2017
€

Totaal lasten
Realisatie 2016
€

181.787

186.885

150.692

776

5.450

5.015

Verlies
Humanitas Steun bij Rouw
Humanitas Lotgenotengroep Rouw
Humanitas Kinderen in Rouw

-

-

-

Humanitas Jongeren in Rouw

232.578

236.062

175.131

Humanitas Vrijwillige Palliatieve Terminale Thuiszorg

373.088

400.233

378.759

-

-

175

Humanitas Lotgenotengroep echtscheiding
Humanitas Lotgenotengroep Kinderen en echtscheiding

-

550

104

Humanitas Themaopbouw

126.989

109.158

138.150

Totaal Verlies

915.218

938.338

848.026

25.138.891

24.039.271

25.044.178

Totaal
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14.5 BESTEDING AAN THEMA’S 2017 - VERVOLG
LASTENVERDELING 2017

THEMA'S
Thuisadministratie

Eenzaamheid

Fondsenwerving

Verlies

Acties
derden

Beheers en
AdministratieKosten

Beleggingen

Totaal
Generaal
2017

Totaal
Begroot
2017

Totaal
Generaal
2016

Opvoeden

Opgroeien

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

69.586

45.266

12.894

56.308

116.770

8.281

159.086

-

-

-

376.252

844.442

975.000

1.091.185

6.363.140

2.453.706

925.107

3.151.696

5.522.459

735.080

320.837

73.890

72.382

2.637

1.077.055

20.697.990

19.260.000

18.920.058

Vrijwilligers- en activiteitenkosten

628.213

728.685

96.862

541.173

701.064

90.338

-

-

-

-

104.503

2.890.838

3.616.000

3.060.220

Huisvestingskosten

458.018

142.923

40.494

239.637

315.758

46.734

37.527

788

908

301

227.751

1.510.839

1.416.000

1.447.137

Kantoor- en algemene kosten

537.608

354.400

57.802

311.663

349.295

34.772

121

444

418

235

848.756

2.495.515

2.250.000

2.267.542

879

130

24

1.948

165

12

-

-

-

53.460

425.216

481.834

410.000

840.613

8.057.445

3.725.109

1.133.182

4.302.425

7.005.512

915.218

517.571

75.123

73.708

56.634

3.059.532

28.921.459

27.927.000

27.626.755

Publiciteit & communicatie
Personeelskosten

Afschrijvingen en rente
Totaal

Detentie

WERVINGSKOSTEN EN -BATEN
Subsidies

Toelichting
Aan de thema’s zijn de gerealiseerde directe personeels- en materiële kosten toegerekend. De niet direct aan de thema’s toe te rekenen kosten worden toegevoegd aan de post Beheers- en
administratiekosten.
De publiciteits- en communicatiekosten fondsenwerving zijn de gerealiseerde kosten ten behoeve van het werven van leden en kosten van diverse wervingsacties.
De t oerekening is op basis van werkelijk gemaakte kosten. Voor de bepaling van de huisvestingskosten is rekening gehouden met de huur en overige huisvestingscomponenten zoals energie- en
reinigingskosten, onderhoud, verzekeringen etc.
Personeel
Gedurende het boekjaar heeft het gemiddelde aantal werknemers in gemeten in full time equivalent (fte) 289 bedragen ( 2016: 285).
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14.6 BEZOLDIGING
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) is van t oepassing op Humanitas. De onder deze wet vallende
topfunctionarissen zijn de leden van het hoofdbestuur en de directeur. De
leden van het hoofdbestuur zijn onbezoldigd en ontvangen slechts een
vergoeding van de door hen gemaakte en gedeclareerde o
 nkosten.

Humanitas volgt bij de bezoldiging van haar d
 irectie de cao Welzijn en
Maatschappelijke Dienstverlening en de Goede Doelen Nederland-richtlijn.
De bezoldiging van de interimdirecteur blijft binnen deze richtlijnen en b
 innen
de WNT.

Bedragen x € 1
Bezoldiging van de directie in 2017
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

R. de Groot
Directeur, interim
01/01-31/12
1
Nee
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Per 1 januari 2017 is het dienstverband beëindigd met de voormalig directeur. In 2017 heeft
de uitbetaling p
 laatsgevonden van de overeengekomen beëindigingsvergoeding. Deze
beëindigingsvergoeding voldoet aan de WNT-norm, die een maximering kent van € 75.000.

Bedragen x € 1
Bezoldiging van de directie in 2017

129.690
11.594

Totale bezoldiging 2017

141.284

Individueel toepasselijk b
 ezoldigingsmaximum

181.000

E.M. Scholte

Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband
Deeltijdfactor in fte
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Directeur
1
2017

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

46.700

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

46.700

Waarvan betaald in 2017

46.700

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Bezoldiging in 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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08/12-31/12
1
8.290
725
9.015
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14.7 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Op 18 juni 2018 loopt de erfpachtovereenkomst tussen SHOZ en de gemeente Leusden af. SHOZ heeft
aangegeven deze niet te verlengen en zal het pand verkopen. De resultaten van de verkoop zullen in 2018
bekend worden.
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15 - CONTROLEVERKLARING
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Samenlevingsopbouw.

A. VERKLARING OVER DE IN DE SAMENGEVOEGDE JAARREKENING OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Humanitas,
Nederlandse Vereniging voor M
 aatschappelijke
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw te
Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in deze samengevoegde
jaarrekening opgenomen jaarrekening een g
 etrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Humanitas, Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening
en Samenlevingsopbouw per 31 december 2017 en
van het resultaat over 2017 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende Organisaties en de bepalingen
van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2017;
2. de staat van baten en lasten over 2017; en
3.	de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Humanitas, N
 ederlandse
Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening
en Samenlevingsopbouw zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhan
kelijkheids-regels in Nederland. Verder hebben
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Jaarverslag 2017 – Vereniging Humanitas

91

B. VERKLARING OVER DE IN DE SAMENGEVOEGDE JAARREKENING OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring
daarbij, omvat de samengevoegde jaarrekening
andere informatie, die bestaat uit het bestuurs
verslag.

Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons b
 egrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan
aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor
het opstellen van de andere informatie, w
 aaronder
het bestuursverslag, in overeenstemming met
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Organisaties.

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het o
 pmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in N
 ederland geldende
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende O
 rganisaties
en de bepalingen van en krachtens de WNT. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne b
 eheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaar
rekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de organisatie in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemd verslaggevings
stelsel moet het bestuur de jaarrekening o
 pmaken
op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om
de organisatie te liquideren of de a
 ctiviteiten
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te beëindigen, of als beëindiging het enige
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandig
heden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de organisatie haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig p
 lannen
en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude
of fouten en zijn materieel indien r edelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming t oegepast
in overeenstemming met de N
 ederlandse
controlestandaarden, Regeling Controleprotocol
WNT 2017, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen.

92

C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING - VERVOLG
Onze controle bestond onder andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in
reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten t ransacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de
interne beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit
te spreken over de effectiviteit van de interne
beheersing van de organisatie;
•	het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen
die daarover in de jaarrekening staan;

•	het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is, tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de organisatie haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er
een o
 nzekerheid van materieel belang b
 estaat,
zijn wij verplicht om in onze c
 ontroleverklaring
aandacht te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als
de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
controleverklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controle
verklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
•	het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
•	het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder a
 ndere
over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.

Amsterdam, 4 juni 2018
Dubois & Co. Registeraccountants
Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en M. Belkadi RA
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