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Voorwoord 
 

Het Humanitas Raalte Steunpunt Thuisadministratie heeft onder de naam Steunpunt Minima al een 

lange historie in Raalte. Deze is in feite voortgezet als onderdeel van Humanitas, een grote landelijke 

vereniging voor maatschappelijke ondersteuning en samenlevingsopbouw met vele diverse projecten 

in den lande (zie voor meer informatie hoofdstuk 7 op pagina 18). 

Deze rapportage over 2017 sluit aan bij die van de voorgaande drie jaren. In hoofdstuk 1 wordt een 

korte algemene inleiding over het Steunpunt Thuisadministratie gegeven. Vervolgens wordt nader 

ingegaan op de deelnemers en de verleende ondersteuning. Naast een algemene karakterisering van 

de deelnemerspopulatie treft u informatie aan over onder andere de duur van de ondersteuning, 

woonplaats, leeftijdsopbouw, burgerlijke staat, bron van inkomsten en schuldensituatie. De 

gegevens daarvoor zijn ontleend aan een speciaal ontwikkeld registratiesysteem waarin ze sinds eind 

2013 zijn vastgelegd. Waar mogelijk worden opvallende trends aangegeven, voor zover te 

constateren op basis van de  gegevens die betrekking hebben op de gehele deelnemerspopulatie in 

2017 ( = 1267 deelnemers ), en die van de nieuwe groep deelnemers die in 2017 zijn ingestroomd  

(= 186 deelnemers ). 

Speciale aandacht wordt besteed aan de rol die de vrijwilligers van Humanitas Steunpunt Raalte 

vervullen bij het ondersteunen van deelnemers in schulddienstverleningstrajecten. Alhoewel 

schulddienstverlening primair de taak is van het GKB, nemen de ondersteunende werkzaamheden 

van Humanitas door het aantal deelnemers en de omvang van werkzaamheden steeds meer tijd in 

beslag. 

Voorts  wordt informatie gegeven over de samenwerking met partners, en in het bijzonder de 

bijdrage die door Humanitas geleverd wordt aan gemeentelijk beleidsontwikkeling en – uitvoering, 

en de totstandkoming en realisatie van het Convenant Raalte Armoedevrij 2020. In het kader van 

deze samenwerking is in 2017 de centrale (financiële) intake tot stand gekomen die door Humanitas 

wordt uitgevoerd voor Humanitas zelf alsmede voor de Stichting Leergeld en de Voedselbank Raalte.   

Tot slot wordt nog enige informatie gegeven over het vrijwilligersbestand, de professionalisering van 

de vrijwilligers, en de bereikbaarheid van de organisatie. 

Met deze rapportage hopen we iedereen die daarvoor belangstelling heeft een beeld te geven van 

onze activiteiten. Voor aanvullende informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

We willen iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren aan onze werkzaamheden van 

harte bedanken voor hun ondersteuning. Dat geldt voor de Raalter gemeenschap, waarvan we via de 

gemeente jaarlijks een subsidie mogen ontvangen, maar ook voor de leden en donateurs die ons 

werk ondersteunen. Onze partners in het veld danken we voor de samenwerking, en last but not 

least natuurlijk onze vrijwilligers die met grote inzet en betrokkenheid dit fantastische werk 

uitvoeren. 

 

Het bestuur van Humanitas Raalte Steunpunt Thuisadministratie 

Raalte, april 2018 
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1. Humanitas Raalte Steunpunt Thuisadministratie 
 

De armoede- en schuldenproblematiek in Nederland is ook in 2017 niet echt afgenomen. Ondanks 

een licht aantrekkende economie leven nog meer dan 1,3 miljoen mensen in Nederland onder de           

armoedegrens, en hebben veel mensen nog steeds te maken met financiële problemen en 

oplopende schulden. 

Soms zijn ze daar zelf schuldig aan omdat ze op te grote voet leven. In veel gevallen is het echter 

geen keuze, maar overkomt het hen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat aan financiële problemen veel 

verschillende, vaak niet voorziene oorzaken ten grondslag liggen, zoals bijv.: 

- een verandering in de relationele sfeer; 

- verkeerde keuzes in het verleden (bijv. een risicovolle hypotheek); 

- verlies van werk en daardoor vermindering van inkomsten; of 

- moeite om bij stijgende lasten met een laag inkomen rond te komen. 

Maar los van alle omstandigheden speelt het ontbreken van overzicht over de financiën en het 

gebrek aan financiële vaardigheden een centrale rol bij het ontstaan van financiële problemen en 

schulden. In de gemeente Raalte helpen vrijwilligers van Humanitas inwoners die om welke redenen 

dan ook die hulp nodig hebben bij hun financiële huishouding.  

We ondersteunen mensen tijdens het inloopspreekuur bij het invullen van formulieren op het 

gebied van werk en inkomen (bijv. aanvraag uitkeringen, toeslagen en kwijtscheldingen), zodat ze in 

ieder geval een basisinkomen hebben. Bij omvangrijke vragen maken we een aparte afspraak 

waardoor de deelnemers vooraf alle gegevens kunnen verzamelen die van belang zijn.  

Bovendien ondersteunen we mensen in de thuissituatie bij het op orde brengen en houden van het 

financiële overzicht, en het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid. Door deze ondersteuning 

bevorderen we dat mensen rond kunnen komen van de soms beperkte inkomsten die men heeft, en 

voorkomen we dat men in financiële problemen komt. 

Als mensen toch in financiële problemen komen, dan blijkt in de praktijk dat ze pas ondersteuning 

zoeken als er sprake is van een niet meer te negeren schuldenproblematiek die hun leven - en vaak 

ook dat van gezinsleden - volledig beheerst. Wanneer deze mensen in een eerder stadium hulp 

zoeken kan vaak veel ellende worden voorkomen, zowel in financieel opzicht als in de sociale en 

relationele sfeer. Het blijkt echter dat de schaamte in dit stadium te groot is en een belemmering 

vormt om hulp te zoeken. Daarom is het goed dat er in de publiciteit tegenwoordig meer aandacht is 

voor de schuldenproblematiek, en voor het belang van vroegtijdige signalering en voor preventie. 

Ook in het Armoedeconvenant zijn dit speerpunten van beleid om de drempel te verlagen en 

problemen tijdig aan te pakken, of beter nog , te voorkomen. Omdat de problemen zich op steeds 

jongere leeftijd voordoen is door Humanitas een initiatief gestart gericht op jongeren  (zie 2.4). 

De vrijwilligers van Humanitas ondersteunen tevens een groeiende groep mensen met schulden die 

via een GKB-traject (de Gemeentelijke Krediet Bank)  hun schuldenprobleem proberen op te lossen. 

Bij de ondersteuning die Humanitas biedt aan haar deelnemers gaan we uit van een van-Mens-Tot-

Mens-benadering, waarbij we de mens en diens problemen en hulpvraag centraal stellen.  

We ondersteunen de deelnemers op basis van gelijkwaardigheid bij de oplossing van hun problemen. 

De deelnemers worden daarbij gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 

situatie, en om zelf - zoveel als mogelijk - de regie te behouden of te nemen over hun toekomst. 
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De ondersteuning door Humanitas is voor de deelnemer gratis, en bedoeld voor deelnemers die dat 

zelf niet kunnen betalen (norm: max. 120% bijstand). Voorts is de intensieve ondersteuning in 

principe tijdelijk (max. één jaar). 

De maatschappelijke waarde van Thuisadministratie-activiteiten is groot, getuige een onafhankelijk 

onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van Thuisadministratie, uitgevoerd in opdracht 

van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) en gepubliceerd onder de titel 

“Economische effecten van Thuisadministratie” (Den Haag oktober 2016). In het nawoord schrijven 

de onderzoekers: “De belangrijkste bevinding van dit rapport spreekt boekdelen: elke euro extra 

investering in Thuisadministratie levert - in financiële zin - bijna twee keer zoveel op. Voor het eerst 

ontstaat hiermee overkoepelend inzicht in de financiële waarde van Thuisadministratie voor 

gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij. Naast de grote sociale, emotionele en 

maatschappelijke waarde van Thuisadministratie”.   
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2. Deelnemers 
 

2.1 Ondersteuning 
 

Wat eens het Steunpunt Minima heette, is het Steunpunt Thuisadministratie geworden. Daarmee is 

in de naamgeving het accent komen te liggen op de inhoud van ondersteuning die we aanbieden 

i.p.v. op de doelgroep die we ondersteunen. 

In de praktijk bestaat de deelnemersgroep echter nog steeds hoofdzakelijk uit mensen met minimale 

inkomsten (max. 120% van bijstandsniveau). Dit betekent niet dat iedereen met een minimaal 

inkomen ondersteuning nodig heeft: velen kunnen zich namelijk prima zelfstandig redden.  

De ondersteuningsbehoefte bestaat vooral bij mensen die door aanleg en/of achtergrond in een 

kwetsbare positie verkeren, of die door omstandigheden in  problemen zijn gekomen, zoals bijv.: 

- Nieuwe Nederlanders, die geboren en opgegroeid zijn in een andere cultuur en die bezig zijn 

om in onze samenleving te integreren. De taal- en cultuurbarrière vormt vaak een obstakel 

bij het vinden van werk en het invullen van allerlei formulieren (aanvragen van inkomen, 

toeslagen e.d.); 

- Mensen met psychosociale of psychiatrische problemen, of mensen met verstandelijke 

beperkingen, die tijdelijk of structureel op ondersteuning zijn aangewezen;  

- Ouderen, die de snelle ontwikkelingen in de samenleving (o.a. op ICT-gebied) niet meer 

kunnen bijbenen, en die niet thuis zijn in de financieel administratieve papierwinkel; 

- Mensen die door omstandigheden (verbroken relatie, werkloosheid e.d.) in een zwakke 

inkomens-/ schuldensituatie zijn gekomen en hulp zoeken om daar uit te komen. 

Door de omvang en de complexiteit van het sociale stelsel en de wet- en regelgeving in het sociaal 

domein zijn steeds meer mensen aangewezen op ondersteuning. Om een indicatie te geven van de 

zaken die zoal spelen en waarbij de vrijwilligers ondersteuning geven hieronder een overzicht van 

ondersteuningsactiviteiten in  2017. 

Ondersteuning bij Aantal % 

Thuisadministratie 49 3,9% 

Belastingaangifte 354 27,9% 

Huurtoeslag 790 62,4% 

Zorgtoeslag 1197 94,5% 

Kindgebonden budget 401 31,6% 

Kinderopvangtoeslag 39 3,1% 

Budgetplan 13 1,0% 

Bijzondere bijstand 110% 597 47,1% 

Kwijtschelding gem. belastingen 250 19,7% 

Schulddienstverlening 250 19,7% 

Budgetbeheer 344 27,2% 

Bestuurlijke premie 194 15,3% 

Kredieten 131 10,3% 

Schulden 698 55,1% 
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Veel deelnemers vragen hulp bij meerdere zaken. Het totaal van de in de tabel genoemde 

ondersteuningsactiviteiten bedraagt meer dan 5000. De nadruk ligt op de aanvragen voor toeslagen 

en bijstand, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand, echter ook de ondersteuning bij 

kredieten en schulden is een belangrijke taak. Het aantal deelnemers met schulden is de afgelopen 

drie jaar meer verdubbeld (2014: 327), het aantal deelnemers die te maken heeft met bestuurlijke 

premie meer dan verdrievoudigd (2014: 61, anno 194)). Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat 

het totaal aantal deelnemers in drie jaar is toegenomen met 45 % van 872 naar 1267. 

Met iedere nieuwe deelnemer wordt in een intakegesprek de hulpvraag bepaald, en besproken op 

welke wijze hij/zij door Humanitas kan worden ondersteund, maar ook welke rol de hulpvrager zelf 

als deelnemer heeft in de aanpak en oplossing van zijn/haar probleem. 

 

2.2 Startdatum 
 

Op basis van aanwezige historische gegevens is het mogelijk om vast te stellen wanneer de huidige 

deelnemers zich voor de eerste keer hebben gemeld. Zoals de grafiek laat zien gaat dat al ver terug, 

namelijk tot 2004 (1 persoon) en 2005 (55 personen). In 2015 is het totaal aantal deelnemers dat van 

de diensten van Humanitas Raalte gebruik maakt voor het eerst tot boven de 1000 gestegen, nl. naar 

1032 personen. In 2017 steeg het totaalaantal door naar 1267 ;  er waren 186 nieuwe 

aanmeldingen, en 61 personen zijn dit jaar afgemeld. 

 

 

Met het oog op de startdata is een korte toelichting op zijn plaats. In de dienstverlening van 

Humanitas is het uitgangspunt dat we deelnemers tijdelijk ondersteunen en dat niet structureel en 

blijvend doen. Het is de bedoeling dat mensen de regie hebben over hun eigen leven, en dankzij de 

ondersteuning van Humanitas weer zelfstandig verder kunnen. We moeten deelnemers in feite niet 

blijvend aan ons binden, omdat ze dan juist afhankelijk worden in plaats van zelfstandig onder eigen 

regie. 
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Tot zover de theorie. In de praktijk is er echter een groep mensen die zich in het dagelijks leven 

zelfstandig kan redden en niet in de problemen komt als ze zo nu en dan maar enige ondersteuning 

krijgen, zoals bij het aanvragen van toeslagen, tegemoetkomingen en kwijtscheldingen e.d.. 

Vanuit het voormalige Steunpunt Minima - de voorganger van het Steunpunt Thuisadministratie in 

Raalte - ontvingen ze altijd al de steun bij de afhandeling van allerlei administratieve zaken die van 

belang waren voor hun financiële zelfstandigheid. Inmiddels zijn allerlei procedures en regelingen er 

niet eenvoudiger op geworden. Daarom worden deze deelnemers bij wijze van nazorg en preventie 

jaarlijks incidenteel ondersteund zodat ze blijvend zelfstandig en zonder problemen verder kunnen. 

  

2.3 Woonplaats 
 

De spreiding van de deelnemers over de verschillende dorpen is te zien in onderstaande tabel. 

Woonkernen 
Inwoners % van 

Deelnemers 
2016 

Deelnemers  
2017 

Nieuwe 
aanmeldingen 

2017 

gemeente Raalte  1-1-2017 totaal Aantal % Aantal % Aantal % 

Broekland 1.181 3,2 % 7 0,6 10 0,8 3 1,6 

Heeten 3.618 9,8 % 34 3,0 44 3,5 9 4,8 

Heino 6.993 18,8 % 122 10,8 138 10,9 25 13,4 

Laag Zuthem 599 1,6 % 4 0,4 3 0,2 0 0,0 

Lierderholthuis 429 1,2 % 2 0,2 2 0,2 0 0,0 

Luttenberg 2.213 6,0 % 20 1,8 22 1,7 3 1,6 

Mariënheem 1.469 4,0 % 13 1,1 14 1,1 3 1,6 

Nieuw Heeten 1.157 3,1 % 14 1,2 15 1,2 4 2,2 

Raalte-centrum 19.245 52,1 % 907 80,0 992 78,3 119 64,0 
Overige (niet 
gem. Raalte) 

  9 0.9   
  

Lemelerveld     7 0,6 7 3,8 

Olst     10 0,8 6 3,2 

Wijhe     10 0,8 7 3,8 

Totaal 36.904 100 %  1132  100  1267  100 186 100 

 

De gemeente Raalte heeft eind 2016 in totaal 36.904 inwoners. De grootste woonkernen qua 

inwonertal zijn Raalte-centrum met 52,1 % en Heino met 18,8 %. 

Raalte-centrum is in de deelnemersaantallen nog steeds ruimschoots oververtegenwoordigd, echter 

het aantal deelnemers uit de kleine kernen neemt toe. Naar de oorzaak hiervan is door ons geen 

onderzoek gedaan. Mogelijk zijn  potentiële deelnemers vanwege de huisvestingssituatie nog steeds 

meer in Raalte-centrum gehuisvest dan in de buurtdorpen. Daarnaast  speelt de bereikbaarheid van 

de Humanitas-locatie mogelijk een rol.  

Een nader onderzoek waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar mobiliteit onder de bevolking, de 

beschikbare huisvesting in de sociale woningbouw, aanwezige ondersteuningsstructuur in 

buurtdorpen e.d. zou mogelijk meer inzicht kunnen geven.  
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2.4 Leeftijdsopbouw deelnemers.  
 

In onderstaande figuren is de leeftijdsopbouw van de deelnemers gegeven. 

    

 

De deelnemers zijn verdeeld in vijf leeftijdscategorieën. In het diagrammen zijn de 

deelnemersaantallen per leeftijdscategorie aangegeven. De deelnemersaantallen zijn redelijk 

gelijkmatig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.   

Bij een vergelijking tussen de deelnemers van 2016 en 2017 en met name van de nieuwe deelnemers 

in 2017 valt op dat er afname is van het percentage deelnemers boven 50 jaar, maar een significante 

toename is van het aantal deelnemers onder de 30 jaar. Hoewel deze laatste groep 21% van de 

populatie vertegenwoordigt, is deze goed voor 34% van de nieuwe aanmeldingen.  

Deze toename is verontrustend, te meer omdat in de uitvoeringspraktijk wordt vastgesteld dat in 

deze leeftijdscategorie zowel de schuldenproblematiek als de omvang van de schulden toeneemt. 

Daarom wordt in 2017 ev. vanuit het Platform Raalte Armoedevrij en Humanitas extra aandacht 

besteed aan  preventie van schulden bij jongeren door onderwijsactiviteiten in VO en MBO . 

Bovendien wordt binnen Humanitas een groep jongeren uit het Humanitas /Leergeld - bestand die 

18 jaar worden geïnformeerd over wat er van hen wordt verwacht vanaf het moment dat ze 18 jaar 

zijn (zoals het aanvragen van DigiD, aanvragen studiefinanciering, afsluiten van een eigen 

zorgverzekering, aanvragen van zorgtoeslag ed.).  

Om jongeren te bereiken heeft Humanitas verder speciaal een website ontwikkeld gericht op 

jongeren met een koppeling vanuit de soc. media. Door berichtjes op sociale media die de aandacht 

trekken proberen we jongeren door te laten klikken naar de website waarop ze meer informatie 

vinden, of contact op kunnen nemen. 

 

2.5 M/V- verhouding 
 

Ultimo 2017 is 51% van de deelnemers man en 49% vrouw. Deze verdeling is vrij constant al lijkt het 

percentage mannen dat zich aanmeldt  iets af te nemen. 

  Deelnemers 2015 Deelnemers 2016 Deelnemers 2017 

Geslacht Aantal % Aantal % Aantal % 

Man 534 52 % 583 52 % 645 51 % 

Vrouw 498 48 % 549 48 % 622 49 % 

Totaal 1032 100 % 1132 100 % 1267 100 % 
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2.6 Burgerlijke staat 
 

  
Deelnemers 

2014 
Deelnemers 

2015 
Deelnemers 

2016 
Deelnemers 

2017 

Burgerlijke staat  Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Alleenstaand 372 42,7  432 41,9  468 41,3 523 41,3 

Alleenstaande ouder 150 17,2  167 16,2  199 17,6 218 17,2 

Alleenstaand / gescheiden 34 3,9  41 4,0  36 3,2 27 2,1 

Gehuwd / samenwonend 209 24,0  234 22,7  260 23,0 305 24,1 

Medebewoner 107 12,3  158 15,3  169 14,9 194 15,3% 

Totaal 872 100  1032 100  1132 100 1267 100,0 

 

Onder de deelnemers van het Steunpunt Thuisadministratie zijn veel alleenstaanden, totaal 768, 

ofwel ruim 60 %. Als deze een minimaal inkomen hebben, en ze wonen en leven zelfstandig - d.w.z. 

zonder kostendeler - dan is de kans groot dat de huisvestingslasten en kosten van levensonderhoud 

zwaar drukken op het beschikbare budget. Maar of dit een verklaring is voor hun ruime 

vertegenwoordiging is door ons niet onderzocht. 

 

2.7 Bron van inkomsten 
 

Bij dit item konden deelnemers meerdere bronnen van inkomsten tegelijk aangeven. Van de totale 

deelnemerspopulatie in 2017 ontvangt iets meer dan een kwart inkomsten uit arbeid, zie 

onderstaande tabel. 

 

  Deelnemers 
2016 

Partnerinkomen 
2016 

Deelnemers 
2017 

Partnerinkomen 
2017 

Inkomen Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Arbeid 292 25,7 71 6,3 340 26,8 82 6,5 
Bijstand/participatie 378 33,3 73 6,4 427 33,7 86 6,8 
Alimentatie 52 4,6 0 0,0 53 4,2 1 0,1 
Uitkering 343 30,2 76 6,7 454 35,8 83 6,6 
Studiefinanciering 75 25,7 5 0,4 75 6,9 7 0,6 

Totaal    19,8    20,6 

 

De overige deelnemers zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op een WWB-uitkering  

(bijstand), of een andere bron van inkomsten zoals bijv. een uitkering (WAJONG, WSW, ANW, WW, 

WIA, AOW, pensioen etc.), alimentatie of studiefinanciering, al dan niet aangevuld met bijzondere 

bijstand. Opvallend is dat er een verschuiving plaats vindt van de sfeer van uitkeringen (van UWV of 

SVB) naar een participatie-uitkering of werk.  In 2016 is voor het eerst gekeken naar de inkomsten 

van de partner. Het percentage deelnemers met partnerinkomen is in 2017 iets gestegen van  bijna 

20 % naar bijna 21 % . 
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Naast de bovengenoemde inkomsten is er bij 238 deelnemers nog sprake van kwijtschelding van 

belastingen, in de meeste gevallen zowel van de gemeentelijke belastingen als van de GLTB. 

 

2.8 Totstandkoming contact met Humanitas Raalte 
 

Totstandkoming contact 

Deelnemers 
 

 2016 

Nieuwe 
aanmeldingen   

2016 

Deelnemers 
 

 2017 

Nieuwe 
aanmeldingen   

2017 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

Eigen initiatief 
 

61 5,4 25 13,4 86 6,8 28 15,1 

Mede Verwezen door 
gemeente 

614 54,2 61 32,6 658 51,9 65 34,9 

Mede Verwezen door 
maatschappelijk werk 

74 6,5 17 9,1 81 6,4 10 5,4 

Verwezen door GKB 
 

125 11,0 11 5,9 130 10,3 10 5,4 

Verwezen door overige 
instellingen 

248 21,9 70 37,4 312 24,6 73 39,2 

Niet vermeld 
 

10 0,9 2 1,1     

Totaal 
 

1132 100 186 100 1267 100,0 186 100,0 

 

In 2015 constateerden we al dat verhoudingsgewijs weinig deelnemers zich rechtstreeks bij 

Humanitas Steunpunt Thuisadministratie melden. Dit lijkt geleidelijk aan wat toe te nemen. Maar 

ongeacht de wijze van instroom, van belang is dat deelnemers de hulp en ondersteuning krijgen die 

ze nodig hebben. Er is altijd eigen initiatief nodig om bij Humanitas aan te kloppen c.q. op te bellen, 

ook als ze verwezen worden door de gemeente of overige instellingen. Vandaar dat de registratie van 

de gegevens op dit item niet eenduidig is. De gemeente was in het verleden altijd de belangrijkste 

verwijzer; meer dan de helft van de deelnemers kwamen via de gemeente bij Humanitas binnen. Van 

de nieuwe deelnemers is de instroom  via overige instellingen het belangrijkst. Dat laatste heeft 

waarschijnlijk te maken met het feit dat we via samenwerkingsovereenkomsten (bijv. met het          

RIBW, de Parabool, Salland Wonen ) en door  voorlichtingsbijeenkomsten in kernteams een grotere     

bekendheid hebben verworven onder intermediairs en  overige verwijzers. Het Humanitas Steunpunt 

Thuisadministratie heeft zich allengs ontwikkeld tot het centrale informatie- en ondersteuningspunt 

voor allerlei voorliggende minima- en participatie-voorzieningen op landelijk en gemeentelijk niveau.  

Die centrale positie is nog versterkt doordat de centrale (financiële) intake t.b.v. meerdere 

hulpverleningsorganisaties (Leergeld, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, Humanitas) bij het Steunpunt 

Thuisadministratie is ondergebracht.  

Van de Humanitas deelnemers is in 2017 geregistreerd hoeveel er gebruik maken van de 

Voedselbank en van Stichting Leergeld, zie tabel hieronder. 

 Aantal Humanitas-deelnemers 

Stichting Leergeld 327 

Voedselbank 187 
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3. Schulddienstverlening 
 

3.1 Schuldensituatie Humanitas-deelnemers 
 

 
Deelnemers 

 2015 
Deelnemers 

 2016 
Deelnemers 

2017 

Schuldensituatie Aantal % Aantal % Aantal % 

Zonder schulden 587 56,9 % 558 49,3% 569 44,9% 

Met schulden 445 43,1 % 574 50,7% 698 55,1% 

Totaal 1032 100 % 1132  1267 100 % 

In schulddienstverlening 213 20,6 % 232           20,6% 319 25,2% 

 

Van de 1267 deelnemers die Humanitas in 2017 begeleidt zijn er 698 die binnenkomen met schulden 

(vaak met deurwaardersproblemen, of men haalt het eind van de maand niet). Dit is ruim 55 % en 12 

procentpunten meer dan in 2015. Dat lijkt veel, maar mensen melden zich juist bij Humanitas 

Thuisadministratie omdat ze in financiële problemen zijn gekomen. Na aanmelding volgt eerst een 

intakegesprek, in principe binnen een week. Daarin wordt de aard en omvang van de 

schuldenproblematiek ingeschat. Soms blijkt dat iemand wel schulden of betalingsachterstanden 

heeft, maar dat deze op te lossen zijn door een beroep te doen op voorliggende voorzieningen / 

kwijtscheldingen e.d. die nooit zijn aangevraagd. Humanitas regelt dat dan samen met de deelnemer 

zonder doorverwijzing. 

Als de schulden nog te overzien zijn proberen deelnemers vaak zelf - al dan niet met begeleiding en 

advies vanuit Humanitas - deze schulden weg te werken. Maar bij problematische schulden, waarbij 

vaak meerdere schuldeisers in de rij staan, en de schulden niet binnen afzienbare tijd af te lossen 

zijn, wordt de schuldenaar doorverwezen naar de gemeente. In 2017 heeft de gemeente in deze 

situaties de regie genomen. Burgers met problematische schulden worden na aanmelding via de 

website van de gemeente uitgenodigd voor een intakegesprek waarin aan meerdere leefgebieden 

aandacht wordt besteed. Daardoor wordt een integrale aanpak van de schuldenproblematiek 

mogelijk . Na de intake wordt met de inwoner een traject van schulddienstverlening afgesproken die 

wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) in Assen of door Humanitas Raalte, of 

in onderlinge samenwerking tussen deze partners. Als er ook andere problemen in de gezinssituatie 

een rol spelen wordt een integraal hulpplan opgesteld en worden meer hulporganisaties 

ingeschakeld. 

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat 319 Raalter inwoners met problematische schulden in 2017 

een GKB-traject volgen met ondersteuning van Humanitas Raalte. Dat zijn er minder dan de nieuwe 

Humanitas-aanmeldingen doen vermoeden. Het blijkt dat in de beginfase na aanmelding en rondom 

de intake en het opstellen van het Plan van Aanpak vaak al meerdere aanmelders afhaken die dus 

niet in een schuldentraject komen.  

Waarschijnlijk zijn er meer Raaltenaren die een traject bij het GKB volgen, maar omdat die dat doen 

zonder ondersteuning van Humanitas hebben wij de omvang van de totale groep niet in beeld. De 

rapportage van de GKB zal daarover ongetwijfeld meer duidelijkheid verschaffen. 
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3.2. Ondersteuning GKB-trajecten door Humanitas. 
 

Humanitas ondersteunt mensen die ervoor kiezen om via een traject van schulddienstverlening hun 

schuldenproblematiek op te lossen. Als dat traject slaagt, dan is de betreffende persoon/het gezin 

aan het eind van een circa 3-jarig traject schuldenvrij, en zou ook niet meer in de problemen moeten 

komen. 

Als deelnemers in het GKB-traject kiezen voor ondersteuning, dan worden de vrijwilligers van 

Humanitas vanaf het begin bij het traject betrokken. We zijn dan in principe aanwezig bij de intake 

door het GKB die uitmondt in een Plan van Aanpak. 

Vervolgens spelen we een belangrijke rol in de voorbereiding van het GKB-traject. De deelnemer 

moet namelijk in voorbereiding op het officiële traject een overzicht maken van de inkomsten en 

uitgaven en een schuldenlijst, inclusief onderliggende schuldbewijzen, zodat er een totaalbeeld 

ontstaat.  

Dat blijkt in de praktijk voor nagenoeg alle deelnemers onuitvoerbaar. Want dat moet vaak ook nog 

onder grote tijdsdruk gebeuren. Daarom nemen de vrijwilligers van Humanitas in deze fase vaak de 

regie op zich. Zij zorgen ervoor dat de informatie wordt geordend en dat er een volledig dossier 

wordt aangeleverd, zodat het traject kans van slagen heeft.  

Op basis van een volledig dossier kan eerste fase van het traject, de stabilisatiefase (max. 3 

maanden), ingaan. In deze fase wordt ervoor gezorgd dat er stabilisatie optreedt, en er geen nieuwe 

schulden worden gemaakt. 

Voorts maakt het GKB op basis van het dossier een budgetplan, en probeert namens hun cliënt te 

komen tot een minnelijke schikking met de schuldeisers, die in zo’n geval allemaal in zullen moeten 

stemmen van een gelijke afwaardering van hun schuldeis (minnelijk traject). 

Lukt dat niet – hetgeen steeds vaker het geval is –, omdat één of meerdere schuldeisers niet akkoord 

gaan, dan kan op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) via de rechter een 

schuldsaneringstraject van circa 3 jaar worden aangevraagd dat bij succesvolle afronding ook leidt tot 

een schone lei.  

In sommige gevallen waarin de cliënt door psychische of lichamelijke beperking in een kwetsbare 

positie verkeert, is Beschermingsbewind aangewezen, ter bescherming van de cliënt. 

In alle gevallen is er sprake van budgetbeheer door het GKB op basis van een budgetplan. Het 

inkomen wordt door het GKB beheerd; de vaste lasten worden daaruit betaald en er wordt aan de 

cliënt huishoudgeld (zgn. weekgeld of maandgeld) verstrekt waarmee hij/zij het moet doen. De rest 

is voor de aflossing van de schulden. 

Van alle tussentijdse financiële transacties moet de deelnemer het GKB in kennis stellen. De kopieën 

van financiële transacties moeten naar het GKB worden gestuurd. Dat gebeurt in principe digitaal en  

–als deelnemers dat zelf niet kunnen-  via het Humanitas Steunpunt Thuisadministratie. Als de 

vrijwilliger merkt dat de uitgaven afwijken van het budgetplan, dan wordt de deelnemer daarop 

gewezen en met nadruk geadviseerd om zich aan de gemaakte afspraken te houden. 

Jaarlijks ondersteunt Humanitas de GKB-deelnemers bij het invullen van het belastingformulier, en 

indien van toepassing bij het aanvragen van uitkeringen, vrijstellingen en toeslagen. 
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Wanneer het GKB-traject succesvol wordt afgesloten, wijst het GKB hun cliënten op de mogelijkheid 

en het belang van nazorg en begeleiding gedurende de eerste maanden waarin ze alles weer in eigen 

hand hebben. Als ze daar prijs op stellen wordt dat bij ons gemeld en pakken we dat op.  

 

4. Samenwerking met partners 

 
In situaties waarin sprake is van multi-problematiek hebben de vrijwilligers van Humanitas uiteraard 

aandacht voor meer zaken dan de financiële, maar ze kennen hun grenzen t.a.v. de hulp die ze op 

andere terreinen kunnen bieden. Om goed in te kunnen spelen op de problemen werd tot voor kort, 

met instemming van deelnemers, contact gezocht met andere (professionele) hulporganisaties om in 

het belang van de deelnemer tot afstemming en regie in de hulpverlening te komen. 

Met de decentralisatie van het overheidsbeleid in het Sociaal domein, waarbij de verantwoordelijk 

voor uitvoering van beleid op gemeentelijk niveau kwam te liggen, is vanuit de gemeente toegewerkt 

naar een hulpverleningsstructuur gebaseerd op samenwerking, afstemming en regie om maatwerk te 

verrichten. Deze ontwikkeling sluit aan bij de al eerder door Humanitas ingezette ontwikkeling 

gericht op samenwerking met partners.    

 

4.1 De KR8 van Raalte  
 

Onder deze noemer is op initiatief van de gemeente de nauwe samenwerking tussen organisaties in 

het sociaal domein georganiseerd om de dienstverlening aan burgers efficiënter en samenhangender 

te organiseren vanuit het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regie. Vanuit onze expertise op 

financieel terrein, en kennis van – en affiniteit met minimabeleid en schuldenproblematiek neemt 

Humanitas Thuisadministratie Raalte als partner deel aan het KR8-project op verschillende niveaus:  

- op managementniveau : een Humanitas-bestuurslid heeft zitting in het KR8-Managementteam;  

- op het niveau van intake / vraagverheldering : 2 Humanitas vrijwilligers nemen deel aan het   

    KR8-overleg dat na intake / vraagverheldering het Plan van Aanpak en KR8-team samenstelt;   

-  op uitvoeringsniveau : als deelnemer in het KR8-team als er ook financiële zaken een belangrijke rol  

   spelen in de casus. 

In het KR8-project is met de verschillende partners (consulenten van de gemeente; medewerkers van 

MW de Kern; vrijwilligers van Humanitas) een scholingstraject gevolgd op het gebied van 

motiverende gespreksvoering, omdat in de KR8-benadering nadruk ligt op de bevordering van de 

eigen regie van burgers. Bovendien wordt in leer- netwerkbijeenkomsten aandacht besteed aan de 

uitgangspunten en de wijze van werken in het KR8-project, en worden er intervisiebijeenkomsten 

gehouden om tot een goede onderlinge afstemming te komen. Door in een gezamenlijk 

scholingstraject te starten, en door de  intervisiemomenten ontstaan er snel goede contacten tussen 

de verschillende medewerkers, die elkaar daarna ook sneller weten te vinden. 

Voordeel van de KR8-aanpak is dat er een integrale benadering van multi-problematiek wordt 

gehanteerd die verder gaat dan de aanpak van allerlei symptomen; door de oorzaak van de 

problemen te tackelen worden duurzame resultaten nagestreefd. 
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4.2 Convenant Raalte Armoedevrij 2020. 
 

De werkzaamheden van Humanitas Steunpunt Thuisadministratie hangen nauw samen met de 

beleidsterreinen Minimabeleid en Schulddienstverlening, waarvoor op gemeentelijk niveau 

beleidsplannen worden ontwikkeld die vervolgens na goedkeuring door de gemeenteraad in 

uitvoeringsregelingen worden vastgelegd en uitgevoerd. Humanitas is via haar vertegenwoordiger  

in de Adviesraad Werk & Inkomen, samen met andere maatschappelijke partners en cliënten-

vertegenwoordigers, nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Minimabeleid en beleid m.b.t. 

Schulddienstverlening. Vervolgens ondersteunt Humanitas de doelgroep die van de betreffende 

faciliteiten gebruik kunnen maken. Door de inbreng vanuit het werkveld wordt geprobeerd om het 

bereik van de Minima-regelingen te vergroten en de schuldenproblematiek te verkleinen. 

De laatste jaren hebben we gezien dat de armoede- en schuldenproblematiek –ook in Raalte-  

toenemen en ten gevolge daarvan het sociaal isolement van de betreffende burgers.  Dit was reden 

voor Humanitas Thuisadministratie Steunpunt Raalte om in het kader van haar 2-de lustrum het 

initiatief te nemen tot het sluiten van het Armoedeconvenant  “Raalte Armoedevrij 2020” om in 

samenwerking met meerdere partners deze problematiek aan te pakken. Dit initiatief is opgepakt 

samen met de Stichting Leergeld Salland, Voedselbank Raalte e.o., Stichting Vluchtelingenwerk Oost 

Nederland en de gemeente Raalte en inmiddels zijn er een 20-tal partners die mede invulling geven 

aan het Convenant door een bijdrage te leveren aan een of meerdere van de volgende speerpunten 

van het Convenant: 

-  Preventie van armoede en schulden door het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en / of     

    het  gebruik van voorliggende voorzieningen. 

- Vroegtijdige signalering van armoede en schulden om escalatie en sociaal isolement te  

    voorkomen. Na signalering wordt een integraal traject van schulddienstverlening ingezet. 

-  Speciale focus op risicogroepen, in het bijzonder jongeren, mensen met een licht verstandelijke  

   beperking, mensen zonder werk en kinderen in armoedesituaties. 

In het beleid t.a.v. Schulddienstverlening lag lange tijd de nadruk lag op het treffen van 

schuldenregelingen om de schuldenproblematiek van burgers op te lossen. De GKB speelt daarbij een 

centrale rol. Tegenwoordig komt in het beleid steeds meer nadruk te liggen op preventie van 

schulden en de vroegtijdige signalering van betalingsachterstanden, alsmede het aanleren van 

financiële vaardigheden zoals bijv. budgetbeheer. Door deze ontwikkeling wordt de rol van 

hulpverlening dichtbij, in aanvulling op de professionele schuldenregeling , steeds belangrijker. Aan 

deze hulpverlening dichtbij wordt in het kader van het Armoedeconvenant invulling gegeven. 

 

4.3 Centrale ( financiële ) Intake door Humanitas Thuisadministratie    
 

Om voor bepaalde voorliggende voorzieningen in aanmerking te komen geldt een financiële 

drempel. (bijv. een netto besteedbaar inkomen van max. 110 % van het bijstandsniveau). Om vast te 

kunnen stellen of een individu of een gezin in aanmerking komt voor bepaalde voorzieningen (bijv. 

huurtoeslag of een participatiebijdrage) moet eerst een financieel plaatje worden gemaakt. 

Humanitas Steunpunt Thuisadministratie helpt burgers/gezinnen uit Raalte bij de samenstelling van 

dat financiële plaatje. Als burgers in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen / vrijstellingen 

e.d. ondersteunt Humanitas haar deelnemers zo nodig ook bij de aanvraag van voorzieningen.  

De centrale financiële intake wordt door Humanitas in Raalte uitgevoerd  t.b.v. meerdere 
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hulporganisaties ( Leergeld, Stichting Voedselbank , Vluchtelingenwerk en Humanitas zelf). Voordeel 

is dat een deelnemer niet bij iedere organisatie opnieuw met allerlei financiële stukken zijn situatie 

uit hoeft te leggen, maar dat dit periodiek (bijv. voor de Voedselbank halfjaarlijks) slechts één keer 

hoeft te gebeuren. De financiële basisgegevens worden na de initiële intake en de halfjaarlijkse her-

intake met instemming van de deelnemer beschikbaar gesteld aan de organisaties waar hij/zij bijv. 

kind-faciliteiten of een voedselpakket etc. aan wil vragen.  

De organisatie en uitvoering van de centrale intake vormt een omvangrijke belasting voor de 

Humanitas-organisatie.  De eerste intake neemt -inclusief het maken van afspraken, het verwerken 

van de gegevens alsmede overleg en afstemming - gemiddeld 2,5 tot 3 uur uur in beslag. Met een 

her-intake is gemiddeld ongeveer 1,25 uur gemoeid. 

In 2017 zijn  84 intakes en 132 her-intakes uitgevoerd voor de Voedselbank, 291 intakes / herintakes 

voor de Stichting Leergeld en tenminste 186 intakes voor Humanitas zelf. Doordat de (her-) intakes 

centraal worden uitgevoerd wordt niet alleen de deelnemer ontzien, maar worden deze lokaal ook 

efficiënter georganiseerd.  

                                                                                                                                                                               

4.4 Ondersteuning bij wijziging Collectieve Ziektekostenverzekering. 
 

Door de gemeente Raalte  is voor 2018 een nieuwe Collectieve Ziektekostenverzekering afgesloten 

met Salland Zorgverzekering waaraan  inwoners met een inkomen tot 110% van de geldende 

bijstandsnorm deel kunnen nemen. Daarmee verviel de oude Collectieve Zorgverzekering van 

Zilveren Kruis. Veel deelnemers van Humanitas moesten daarom tijdig switchen naar de nieuwe 

Collectieve Zorgverzekering. Tijdens de spreekuren hebben we 295 deelnemers van Humanitas 

begeleid bij de overgang van de ene naar de andere verzekering.  

 

5. Vrijwilligers Humanitas Raalte  

 

5.1 Aantal 
Humanitas Raalte Steunpunt Thuisadministratie werkt uitsluitend met vrijwilligers. In 2017 hebben  

we afscheid genomen van 4 vrijwilligers, maar we hebben meerdere nieuwe vrijwilligers kunnen 

werven.  

Bezetting aantal vrijwilligers 2014 2015 2016 2017 

Bestuursleden 5 5 5 6 

Coördinator(en) (+ spreekuur/ thuisadministratie) 2 1 1 1 

Uitvoering spreekuur 2 3 3 3 

Uitvoering spreekuur + (GKB) thuisadministratie 8 7 8 9 

Uitvoering begeleiding thuis 5 8 8    12 

Nieuwe vrijwilligers in opleiding + thuisadmin. 3 4 4 5 

 ( Her) intakes    5 

Nieuwe ICT- vrijwilliger (nog niet in opleiding) 1 1 1 0 

Totaal 26 29 30    34 
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Naast de vrijwilligers die de financieel-juridische dienstverlening bieden, zetten zich - zowel 

structureel alsook incidenteel- andere mensen belangeloos in om ons werk te ondersteunen. Voor de 

ontvangst met koffie op het wekelijkse inloopspreekuur zijn mensen beschikbaar (3x), alsook voor 

het ontwerpen van de folder (1x), de verwerking van gegevens t.b.v. het jaarverslag (1x), en de 

ontwikkeling van een nieuwe website met daaraan gekoppelde social media (3x). 

 

5.2 Professionalisering 
 

Aan iedere nieuwe Humanitas-vrijwilliger wordt een introductiescholing aangeboden. Dit is om 

ervoor te zorgen dat door iedereen gewerkt wordt vanuit de visie en grondhouding van Humanitas. 

Maar ook wordt scholing aangeboden op inhoudelijke probleemgebieden, zoals o.a. financiële en 

schuldenproblematiek en op algemenere thema’s zoals bevordering van sociale participatie, 

voorkomen van sociaal isolement etc.  

In het kader van de samenwerking binnen de KR8 van Raalte worden ook leer-netwerkbijeenkomsten 

georganiseerd waaraan ook vrijwilligers van Humanitas deelnemen. Bovendien nemen ze deel aan 

intervisie-bijeenkomsten waarin probleemsituaties worden besproken  en op opgedane ervaringen 

wordt gereflecteerd.  

In de dagelijkse Humanitas-uitvoeringspraktijk ondersteunen met name de coördinator en de meer 

ervaren ‘seniors’ de nieuwe vrijwilligers gedurende de inwerkperiode. En na ieder spreekuur is er een 

evaluatie waarin problemen en casussen kunnen worden besproken om van elkaar te leren. 

Voor alle vrijwilligers worden bovendien speciale terugkomavonden georganiseerd om informatie op 

te doen over een bepaald onderwerp, of om in de vorm van intervisie ervaringen met elkaar te delen 

bijv. door bijzondere of problematische casussen te bespreken.  

 

6. Overige informatie    
 

6.1 Het inloopspreekuur 
 

Wekelijks wordt een inloopspreekuur gehouden op de Humanitas-locatie te Raalte. Op het 

inloopspreekuur komen deelnemers om gegevens in te leveren, zoals voor de GKB, en/of komen ze 

met vragen over in te vullen formulieren, het aanvragen van uitkeringen etc. 

Indien nodig wordt een extra dag ingelast – bijv. vrijdag - om voor veel mensen de kwijtscheldingen  

voor gem. belastingen te regelen. 

Het inloopspreekuur is op iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. De gemiddelde bezetting 

bestaat uit 7 of 8 vrijwilligers van Humanitas. 

In principe komen de deelnemers die daartoe in de gelegenheid zijn op het inloopspreekuur. Met 

deelnemers die niet op dinsdagochtend kunnen komen, worden aparte afspraken gemaakt op 

kantoor of thuis. 

Gemiddeld kwamen in 2017 ongeveer 60 deelnemers per week op het inloopspreekuur. Dat leidt er 

toe dat alleen snel uit te voeren handelingen meteen worden afgewerkt. In andere gevallen worden 

vervolgafspraken gemaakt. 
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Verder worden vaak gegevens t.b.v. het GKB in ontvangst genomen, en snel op volledigheid en 

juistheid gecontroleerd, terwijl de verwerking op een later tijdstip plaatsvindt.  

Naast het Inloopspreekuur worden –ook op andere tijden- nog kantoorwerkzaamheden verricht om 

schuldenlijsten te maken, post te verwerken voor het GKB, etc.. 

 

6.2 Centrale digitale postbus 
 

Humanitas Raalte werkt met een centrale digitale postbus: ta.raalte@humanitas.nl   

De bereikbaarheid is daardoor duidelijk vergroot. Dit leidt wel tot een steeds grotere belasting van 

de vrijwilligers. De aantallen mails zijn in de loop van het jaar sterk toegenomen door een intensieve 

samenwerking met het GKB waarbij alle gegevens digitaal worden uitgewisseld. De 

inkomensbeheerders van het GKB Assen e-mailen over alle betalingen die afwijken van het 

budgetplan, betalingen die niet kunnen worden gedaan omdat het saldo ontoereikend is, etc. Voorts 

krijgen we bericht als er een Plan van Aanpak aan een deelnemers is verzonden, etc. 

Deze intensieve communicatie is het gevolg van afspraken tussen coördinatoren en bestuur van 

Humanitas en het GKB om de kans op succesvolle afsluiting van een GKB-traject te vergroten. 
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7. Humanitas algemeen 
 

Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Ze 

komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en 

verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Dit uit zich in diensten van-mens-tot-

mens op gebieden van welzijn, wonen en zorg. 

De activiteiten die Humanitas landelijk uitvoert zijn onderverdeeld in de volgende 6 thema’s: 

1) Opvoeden 

Opvoeden valt niet altijd mee. Spanningen kunnen hoog oplopen, een gezin kan uit elkaar vallen of 

tijdelijk uit balans raken. In dergelijke situaties ondersteunen vrijwilligers van Humanitas gezinnen bij 

de opvoeding. Een beetje extra aandacht en proberen de zelfredzaamheid van alle gezinsleden te 

versterken. Zo kunnen nieuwe problemen worden voorkomen. 

2) Opgroeien 

Soms komen jongeren problemen tegen die te groot lijken om op te lossen. Dat kan bijv. te maken 

hebben met pestgedrag op school, met leven in armoede, met zwangerschap in de tienerjaren of 

met een loverboy. Voor veel problemen is een oplossing en jongeren hoeven die niet alleen te 

zoeken. Humanitas helpt jongeren om hun plek te vinden in de samenleving, zodat ze mee kunnen 

doen en iets kunnen betekenen voor anderen. 

3) Eenzaamheid 

Mensen kunnen zich door omstandigheden zoals een echtscheiding, verhuizing, ziekte of verlies van 

werk eenzaam voelen. Of door een psychiatrisch verleden of verstandelijke beperking moeilijk 

aansluiting vinden bij de maatschappij. Humanitas kan dan helpen om zelfstandig een sociaal 

netwerk op te bouwen en te onderhouden. 

4) Detentie  

Vrijwilligers van Humanitas helpen gedetineerden met het in stand houden van hun sociaal netwerk, 

met de opvoeding van kinderen op afstand of met het op orde krijgen van de financiën. Tevens 

bieden ze ondersteuning aan het thuisfront. 

5) Verlies 

Omgaan met rouw, echtscheiding en andere vormen van verlies, bijv. van vrijheid, gezondheid, 

mobiliteit of zelfstandigheid, is niet makkelijk. Meestal betekent het een abrupte wending in een 

leven, waarbij men moet leren omgaan met een nieuwe situatie, vaak met een blijvend gemis van 

wat vroeger was. Vrijwilligers van Humanitas kunnen daarbij ondersteunen en helpen. 

6) Thuisadministratie 

Dit is de enige activiteit die we in Raalte tot nu toe aanbieden.  

Bij Humanitas werken we vraaggericht. Als er in Raalte behoefte is aan andere dienstverlening 

proberen we deze op te pakken. We worden bij al onze activiteiten ondersteund vanuit onze 

landelijk organisatie. Door inbreng van de opgebouwde ervaring, en de ontwikkelde 

scholingstrajecten op de verschillende thema’s, kunnen we dat doen vanuit een goede startpositie. 

Meer informatie over de Humanitas activiteiten: www.humanitas.nl      


