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Humanitas Kop van Noord-Holland Thuisadministratie Jaarverslag 2017 

 

Inleiding 

Humanitas Thuisadministratie is sinds 2015 met beperkte eigen middelen, actief in de 

gemeenten Den Helder en Schagen. De gemeenten Texel en Hollands Kroon behoren 

vooralsnog niet tot het werkgebied.  Er is gestart met een vrijwillige coordinator en drie 

uitvoerende vrijwilligers.  

Mede door de invoering van de nieuwe participatiewetgeving, is de vraag naar ondersteuning 

in de Thuisadministratie snel gegroeid. Medio 2016 waren er 28 actieve vrijwilligers 

Thuisadministratie in de Kop van Noord-Holland. 

De vrijwilligers richten zich op mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij hun 

financiële administratie,  waardoor voorkomen kan worden dat er schulden ontstaan of 

verergeren. 

De deelnemers worden in de thuissituatie ondersteund door een goed geschoolde vrijwilliger. 

De vrijwiligers worden geworven,  getraind en gecoacht door een beroepskracht met een 

dienstverband van 16 uur. In 2018 is op grond van de intensivering van de projectmatige 

werkzaamheden het aantal uren verhoogd naar 18. Daarnaast heeft de betaalde coördinator 

sinds medio 2017 een vrijwillig coördinator in Schagen die ondersteuning biedt bij intakes bij 

de deelenemers thuis en het maken van koppelingen met de vrijwilligers. 

In februari 2018 is de werving gepland voor een vrijwillige coordinator in Den Helder. 

 

Het aantal aanmeldingen van deelnemers fluctureert zowel in Den Helder als in Schagen. 

Een aantal vrijwilligers zijn bereid om geografisch flexibel ingezet te kunnen worden.  

 

Medio 2017 is het kantoor van Humanitas, Afdeling Kop van Noord-Holland verplaatst naar 

een nieuwe locatie in Den Helder. Deze nieuwe locatie is in het Gezondheidscentrum van 

Den Helder en voldoet meer aan de wettelijke arbo-eisen. Ook maken overige vrijwillige en 

proffesionele hulpverleningsorganisaties, zoals MEE/De Wering, GGD, GGZ gebruik van het 

Gezondheidscentrum zodat onderling een snelle coordinatie van ondersteuning en/of 

hulpverlening kan plaatsvinden. 

De doelstellingen van Humanitas Thuisadministratie zijn: 

 Het doen toenemen van het zelfvertrouwen van de deelnemers; 

 Het creëren van overzicht en inzicht in de thuisadministratie en het huishoudboekje 

(budgetteren); 

 Het bevorderen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid; 

 Indien nodig de deelnemers helpen richting beschermingsbewind en/of 

schuldhulpverlening; 

 Het verminderen of voorkomen van hieruit voortvloeiende problematiek; 

 Brengen van rust en verminderen van stress (Mobility Mentoring) bij de deelnemer;  

 Doorbreken van sociaal isolement. 
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Resultaten in 2017 

 

Totaal aantal 

deelnemers per 
gemeente in  2017 

Inzet 2017 Realisatie  

2017 

Den Helder/ 
Julianadorp 

48 74 

Schagen 32 52 
 

Totaal aantal 
deelnemers 

80 126 

 

Toelichting op de resultaten 

Het aantal deelnemers is veel hoger dan waar we op hebben ingezet. De deelnemers in Den 

Helder hebben gemiddeld 44 uur ondersteuning van een vrijwilliger gekregen en in totaal in 

2017 dus 3256 ondersteuningsuren. 

In Schagen ligt dit gemiddelde op 32 uur; in totaal zijn er in de gemeente Schagen 1664 

ondersteuningsuren geboden. 

Het verschil in ondersteuningsuren per gemeente wordt mogelijk veroorzaakt door een 

grotere verscheidenheid aan culturele bevolkingsgroepen in de gemeente Den Helder. Het 

streven naar zelfredzaamheid vergt mede a.g.v. een beperkte communicatie van de 

deelnemers daardoor meer ondersteuningsuren. 

In overleg met de gemeente Schagen mogen we in 2018 meer uren betaalde coordinatie 

inzetten. Met de gemeente Den Helder willen we nog bespreken hoe we de groei van het 

aantal deelnemers kunnen gaan bemensen. Er wordt per februari 2018 een vrijwillig 

coordinator geworven voor Den helder om intakes en koppelingen te kunnen doen. 

 

Totaal aantal 
vrijwilligers per 
gemeente in  2017 

Inzet 2017 Realisatie  
2017 

Den Helder/ 
Julianadorp 

21 13 

Schagen 14 12 

Totaal aantal 
deelnemers 

35 25 

 

Toelichting op de resultaten 

Er zijn met minder vrijwilligers – dan gepland- veel meer deelnemers ondersteund. Gelukkig 

zijn er veel vrijwilligers die meerdere deelnemers ondersteunen. Het blijft een uitdaging om 

voldoende vrijwilligers te werven. in 2018 zal weer extra pr en aandacht worden besteed aan 

het werven en scholen van vrijwilligers. 

 

Doelgroep (algemeen) 

De doelgroep is breed en divers en de problematiek vaak complex. In principe komen alle 

mensen met problemen op het gebied van de Thuisadministratie in aanmerking. De meeste 

deelnemers verkeren in een zekere mate van sociaal isolement. Hun netwerk is niet 

toereikend voor het opvangen van financiele problemen of ondersteuning van hun 

administratie. Bij veel deelnemers is dit het gevolg van psychosociale- , andere 

achterliggende- en armoedeproblematiek. Soms wordt dit veroorzaakt door een andere 
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cultuur en beperking en beheersing van de Nederlandse taal. Dit maakt goede coordinatie en 

afstemming met projectleiders van andere activiteiten binnen Humanitas c.q overige 

hulpverlenende instanties essentieel. 

 

Veel voorkomende oorzaken voor problemen met de Thuisadministratie zijn: 

 Hoge (chronisch) medische zorgkosten; 

 Onbekendheid met (overheids)regelgevingen; 

 Langdurige en ingewikkelde aanvraagprocedures 

 Overlijden van partner; 

 Geen financieel inzicht meer  na een echtscheiding; 

 Laaggeletterdheid; 

 Geen kennis van Nederlandse taal (vluchtelingen) 

 Ondoordachte financiële uitgaven; 

 Niet voldoende inkomen hebben. 

 

Scholing en begeleiding 

Er zijn in 2017 drie trainingsbijeenkomsten gehouden in het kader van 

deskundigheidsbevordering:  

 een voorlichting/training over laaggeletterdheid 

 een voorlichting van een gerechtsdeurwaarder en  

 Voorlichting van de zorgverzekeringslijn. 

 Daarnaast waren er vier intervisiebijeenkomsten voor de vrijwilligers.  Tijdens deze 

intervisie-bijeenkomsten worden relevante thema’s besproken en kunnen vrijwilligers 

onderling ervaringen uitwisselen.  

 Daarnaast vindt er individuele coaching en begeleiding plaats door de coordinator. 

In 2018 wordt er scholing ingezet op gedragsverandering en motivatie. 

 

Samenwerking 

Humanitas Thuisadministratie werkt samen met diverse organisaties ( Het Leger Des Heils, 

GGD Vangnet en Advies, MEE/De Wering, Wijkplatforms, Wooncompagnie, Actie Zorg, 

Woning Plus Welzijn en coordinatie met andere Humanitas projecten).  Over en weer vindt 

verwijzing en terugkoppeling plaats. 

De  meeste deelnemers komen op eigen initiatief bij Humanitas of worden verwezen door de 

wijkteams, de kredtiebank, via de Meedoenregeling en MEE/ De Wering. 

 

Effecten van de ondersteuning 

Humanitas laat regelmatig onderzoek1 doen naar de effectiviteit van Thuisadministratie. In 

2017 zijn alle activiteiten van Humanitas middels effectmetingen standaard getoetst. De 

resultaten hiervan zijn nog niet bekend.   

Uit een recent onderzoek van  Nadja Jungmann, lector aan de Hoge School van Utrecht, 

bleek dat 71% van de deelnemers met hulp van een vrijwilliger zijn administratie weer op 

                                                 
1 Uit een effectmeting onder deelnemers Thuisadministratie in 2016 

1
 bleek dat deelnemers, naast geholpen te zijn in ‘geld en regelzaken’, 

ook positieve impact te hebben op het terrein van relaties, gezondheid, wonen en daginvulling. Op het gebied van geld- en regelzaken 

geven deelnemers aan dat zij nu een overzicht hebben van hun inkomsten en uitgaven, hun rekeningen op tijd kunnen betalen, vaker 
gebruik maken van regelingen/ toeslagen/ uitkeringen, een overzicht hebben van hun schulden en schuldeisers, minder zorgen hebben 
over hun geld- en regelzaken, en dat zij beter weten waar zij terecht kunnen voor hulp. Ook eerdere onderzoeken van de Universiteit van 
Tilburg en Bureau Regioplan wijzen uit dat Humanitas Thuisadministratie de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroot, deelnemers zich 

in staat voelen de zaken weer zelf aan te pakken en dat de kans op terugval vermindert. 
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orde krijgt. 44% slaagt erin om deze vervolgens zelfstandig bij te houden. En 52% is na 

afloop van het traject beter in staat om formulieren in te vullen en zaken op internet op te 

zoeken. Deelnemers van wie deze financiële en bureaucratische zelfredzaamheid zijn 

vergroot, geven aan dat ze zich beter voelen dan voorheen.  

Conclusies en aandachtspunten 2018 

 Het gaat goed met de Thuisadministratie. In 2017 zijn we erin geslaagd met 25 goed 

geschoolde en enthousiaste vrijwilligers in totaal 125 deelnemers te ondersteunen 

met hun Thuisadministratie. De meeste deelnemers kunnen hierna zelfstandig weer 

verder. 

 De problematiek van veel deelnemers is multi-problem en complex. Werving van 

geschikte vrijwilligers die hiermee om kunnen gaan, is noodzakelijk. 

 Goede scholing om hierop toegerust te zijn, blijft van groot belang. 

 Goede voorlichting aan verwijzers over wat de Thuisadministratie wel en niet kan 

bieden en voor welke deelnemers, blijft ook van groot belang. 

 Het aantal deelnemers blijft stijgen; goed overleg en afstemming met de gemeente en 

de wijkteams hierover verdient aandacht in 2018. 

 Werving van vrijwilligers en een vrijwillig coordinator (gemeente Den Helder) blijft top 

prioriteit. 

 
 

Maart 2018 


