
HUMANITAS  
WAARDEN
•  Samenleven op basis van 

gelijkwaardigheid 
•  Regie behouden over je eigen 

leven
•  Verantwoordelijkheid nemen 

voor jezelf en voor een ander
•  Vraaggericht werken: kijken 

wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten 
daarop aanpassen

HUMANITAS
FACTSHEET

 
Humanitas is er voor mensen die samen met een
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan
hun situatie. In 2017 hebben onze ruim 25.000 goed
geschoolde vrijwilligers hulp geboden aan meer dan
70.000 deelnemers. Wij werken binnen zes thema’s:
Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien,
Detentie en Thuisadministratie.
 
 

“Het is fijn om mijn
verhaal te kunnen delen

met iemand die me
gewoon begrijpt.”

~ Olleven, deelnemer
Een Nieuwe Start

25.000
HUMANITAS

VRIJWILLIGERS

70.000
DEELNEMERS

PERSOONLIJKE
AANPAK
Humanitas werkt kleinschalig
en persoonlijk. De contacten
zijn van mens tot mens en
worden lokaal georganiseerd.
Wat ons bindt is het gevoel dat
we iets voor elkaar willen
betekenen en een zinvolle
bijdrage willen leveren aan de
maatschappij.

SCHOLING
Bij ons gaat niemand zonder
voorbereiding aan de slag.
De Humanitas Academie
organiseert de scholing van
onze vrijwilligers. Daarnaast
krijgt elke vrijwilliger
persoonlijke begeleiding.

EFFECTIEF

De hulp van onze vrijwilligers
werkt. Het zorgt ervoor dat de
professionele zorg- en
hulpverlening effectiever
werkt en voorkomt vaak dat
mensen een beroep moeten
doen op hulp.



Wij worden gesteund door:

 
Humanitas biedt steun binnen zes verschillende thema's:

EENZAAMHEID
sociale contacten leggen en onderhouden
 
Eenzaamheid kan iedereen overkomen.
Bijvoorbeeld door echtscheiding, ziekte of
verlies van werk. We helpen mensen die
eenzaam zijn om een sociaal netwerk op te
bouwen en te onderhouden zodat ze er
niet (meer) alleen voor staan.
 
 
Deelnemers: 22.890
Vrijwilligers: 9.559

VERLIES
omgaan met alle vormen van verlies
 
Vroeger of later krijgt iedereen te maken
met verlies. Afscheid nemen is niet
makkelijk, maar betekent ook zeker niet
het einde. Vrijwilligers van Humanitas
helpen deelnemers om te gaan met de
nieuwe situatie  en het leven opnieuw in te
richten. 
 
Deelnemers: 5.001
Vrijwilligers: 1.152

OPVOEDEN
over ouderschap
 
In ieder gezin kan het wel eens een tijdje
minder goed lopen. Spanningen kunnen
oplopen, het gezin kan uit balans raken en
uit elkaar vallen. Humanitas ondersteunt
bij opvoeding. Vrijwilligers zorgen voor
extra aandacht en steun voor alle
gezinsleden.
  
Deelnemers: 4.206
Vrijwilligers: 3.888

OPGROEIEN
een fijne jeugd hebben
 
Jong zijn is niet altijd makkelijk. Problemen
met school, ouders of relaties lijken soms
te groot om aan te pakken. Gelukkig is er
vaak wel een oplossing. Een vrijwilliger van
Humanitas helpt jongeren om dingen die
niet goed gaan te onderzoeken en op te
lossen.
 
  
Deelnemers: 12.569
Vrijwilligers: 3.777

DETENTIE
leven tijdens en na gevangenschap
 
We helpen (ex-)gedetineerden met
praktische zaken. Zoals het behouden van
contact met kinderen, het steunen van het
thuisfront en het in stand houden van het
sociale netwerk. Na de detentie helpen
vrijwilligers van Humanitas om het leven
weer op te pakken. 
 
 
Deelnemers: 9.592
Vrijwilligers: 929

THUISADMINISTRATIE
administratie op orde brengen
 
Mensen kunnen door verschillende
oorzaken de greep op hun financiën
verliezen. Bijvoorbeeld na een plotselinge
daling van het gezinsinkomen. Goed
geschoolde vrijwilligers ondersteunen
deelnemers om de (financiële)
administratie op orde te brengen en te
houden.
 
Deelnemers: 17.380
Vrijwilligers: 4.846

HUMANITAS LANDELIJK BUREAU

Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam, 020 5231100
info@humanitas.nl, www.humanitas.nl
KvK 405 30 895

humanitasnederland
@humanitasNL

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

