De krant Stichting Humanitas
is een uitgave van
NIAN Uitgevers BV,
tel. 050 - 402 95 20 in

KRANT STICHTING HUMANITAS

opdracht van Stichting
Humanitas
EDITIE: ROTTERDAM
CENTRUM WEST

Gedicht
De ene wordt geboren met minder dan de
ander; wéér een ander werkt hard maar
raakt in ene alles kwijt. We denken alles
maakbaar maar blijken vooral kwetsbaar:
we lenen hier een lichaam, we huren onze
tijd. Veel overkomt ons onderweg; we hebben zelf vaak niets te zeggen. Wie of wat je
ook gebeurt, is vooraf nogal ongewis. Maar
zijn er moeilijkheden waar jij je bij neer
moet leggen, is het fijn om te beseffen dat er
iemand is.
Iemand die maakt dat jij kan blijven doen,
wat je altijd al graag deed. Iemand die voor
jou onthoudt, als je het zelf niet meer weet.
Als je van volle kracht vooruit naar noodgedwongen stil. Als dingen gaan zoals ze moeten, maar niet zoals je wil. Iemand die tijd
maakt als jij kwijtraakt, verdriet hebt om
verlies. Als je niet je eigen route loopt omdat
het leven voor je kiest.
Als je valt en niet meer op kan staan, als je
van binnen buiten zinnen. Als het einde
zoek is en je opnieuw moet beginnen.
Wanneer je meer gelooft in je boze dan in
je mooie dromen. Wanneer je tureluurs de
muren op je af ziet komen. Als je in het
duister zit, helemaal alleen. Op klaarlichte
dag met heel veel mensen om je heen.
Als het jij tegen de wereld, als gevoel vecht
met verstand. Als alles wat je wenst is…
Een uitgestoken hand.
Voor jong, voor oud en iedereen daar
gewoonweg tussenin. Wie onterecht met
schaamte kampt of vraagt met tegenzin.
Wie tranen laat om gister of angstig is voor
morgen. Een uitgestoken hand van iemand
die zorgt óf helpt zorgen. Het zijn de stille,
soms verborgen, heldinnen en helden.
Mensen die een ander gewoon een handje
helpen.
Daartoe besluiten is geen plicht maar
verlicht zo vaak een leven. Het kan gewoon
iets kleins zijn; er zit groots in elk geven.
Daartoe besluiten is een keuze die een ander
verder helpt. En alleen al kunnen kiezen is
een voorrecht op zichzelf. We hebben zelf
vaak nies te zeggen; in de tijd dat we hier
zijn. Veel overkomt ons onderweg;
we kiezen niet voor pech of pijn.
Dus… Als je wat dan ook hebt, wat iemand
anders niet heeft; als je een leven leven
mag wat menig medemens niet leeft; als je
simpelweg in staat bent tot wat een ander
dus niet kan. Dan steek je hier je hand uit.
We helpuh mekaar tog, niet tan?

Derek Otte
Dichter

Voorwoord Wethouder Sven de Langen
Iedere noot, zaad of pit, aangevuld met de belangrijkste vitaminen en mineralen zorgt voor een unieke samenstelling die uiteindelijk een mueslireep
vormt. Misschien een opmerkelijke metafoor, maar zo zie ik Stichting
Humanitas met haar verscheidenheid aan doelgroepen en haar zeer loyale
werknemers en vrijwilligers. Maar deze organisatie onderscheidt zich juist
door de stukjes chocolade in de reep, die de beleving van geluk van haar
cliënten vertegenwoordigt. Of dat nu iemands lach op het gezicht is of een
nieuw inzicht bij iemand die erg zoekende was.
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et trots mag ik Stichting
Humanitas feliciteren met haar
75e verjaardag. Daarom ligt hier
voor u een speciale Humanitas-krant met
mooie verhalen over het verleden, heden
en toekomst. Wat een feestjaar had moeten worden, werd het jaar van een
onzichtbare vijand, waarbij het persoonlijk contact onder druk kwam te staan.
Roerige tijden dus. Maar roerige tijden
zijn Humanitas niet vreemd. Ondanks mijn
'slechts' 33 levensjaren, weet ik dat
Humanitas vanaf de Tweede Wereldoorlog
een belangrijke stempel heeft gedrukt op
het leven in de stad Rotterdam.
Naast dat Stichting Humanitas mensen
zonder religieuze achtergrond hielp, werd
de band in tijden van wederopbouw met
de gemeente Rotterdam in de daarop
volgende jaren steeds hechter. In die
periode werd het (muesli)zaadje geplant
voor de eigen manier en de eigenwijze
waarop zij mensen wilden helpen. Ook nu
zou ik als wethouder niet meer zonder
Stichting Humanitas willen. Door haar
positionering in de stad is zij een autoriteit geworden waarnaar geluisterd wordt,
waar ik naar luister.

De omvang en meerwaarde van de stichting is van enorme betekenis geworden
voor de stad Rotterdam, met haar steeds
groter wordende doelgroepen.
Zonder afbreuk te doen aan al die anderen,
heeft Stichting Humanitas laten zien
anders te willen zijn. Karakteristiek in
mijn samenwerking met Humanitas vind
ik daarom ook het haast bijna on-Rotterdamse gevoel wat ik erbij krijg. Geen grote
mond, niet bang zijn door te pakken, geen
borstklopperij, maar vooral willen vernieuwen, zonder het schuwen van het maken
van leerzame fouten. De voornaamste
drijfveer is na 75 jaar nog steeds de cliënt
die zijn eigen koers in het leven vaart en
gerespecteerd wordt in de haarvaten van
de organisatie.
Stichting Humanitas heeft de afgelopen 75
jaar zeker haar mannetje gestaan, maar de
komende jaren zal de stichting nog harder
nodig zijn. Ik verheug me erop om ons
contact verder te intensiveren. Dit alles ten
behoeve van kwetsbare Rotterdammers, in
de ouderenzorg, welzijn en hulpverlening.
Ik zal Humanitas nodig hebben om met
mij mee te blijven denken.

Over hoe we de Rotterdammer het meest
gelukkig kunnen blijven zien in hun eigen
vertrouwde omgeving, namelijk thuis. Dit
past bij de humanistische visie en de
mensen die zich ervoor inzetten.
Ik wil Stichting Humanitas een bijzonder
mooi jubileumjaar toewensen en daag
haar uit te blijven reflecteren op de eigen
waarden die nodig zijn om, al dan niet
tegen de stroom in, voorop te blijven lopen
in haar eigenzinnigheid. Zorg steeds weer
voor die vernieuwende wikkel om de
mueslireep.
Wethouder Sven de Langen
Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport
Gemeente Rotterdam

Humanitas

75 jaar

Als verleden toekomst wordt
Al 75 jaar is Humanitas in de regio Rotterdam Rijnmond een begrip. Mag ik zeggen dat ik daar samen met mijn
mede toezichthouders heel trots op ben? Voor wie zorg nodig heeft en voor hen die zorg zoeken voor hun
naasten, is Humanitas er altijd. Voor allen die betrokken zijn bij Humanitas - medewerkers, zorgverleners, vrijwilligers, leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders - is “ja zeggen” door de jaren heen een tweede
natuur geworden. Geen hulpvraag, hoe ingewikkeld ook, gaan wij uit de weg.
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ie houding, dat uitgangspunt
vraagt van ons als toezichthouders
een zoekende en lerende houding.
Onze blik is in al die afgelopen jaren gericht
gebleven op de juiste uitvoering van de zorg
en op steeds opnieuw uitvinden van de zorg
die nodig is in een veranderende wereld.
Humanitas is haar tijd altijd vooruit
geweest. Met aandacht voor een goede
maaltijd, juist ook voor hen die minder voor
zichzelf konden zorgen.

Maar ook het concept van levensbestendig
wonen is binnen de muren van Humanitas
werkelijkheid geworden. Vele jaren
geleden werd hier en daar een
museum(pje) met “nostalgie voor de
ouderen” ingericht. Een helend concept.
Ook het binnenhalen van de culturele
eigenheid van wijk en buurt is een belangrijke pijler gebleken. Op de bres staan voor
eenieder die dreigt vermalen te worden in
de raderen van de moderne tijd een
vanzelfsprekendheid.

Al 75 jaar is dat het watermerk van
Humanitas Rotterdam en dat zal ook de
komende 75 jaar zo blijven. De toekomst
maken op het fundament van 75 jaar
ervaring. Daar gaat ook deze Raad van
Toezicht samen met onze Raad van
Bestuur voor.
Erry Stoove
Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Humanitas Rotterdam

www.stichtinghumanitas.nl

KRANT STICHTING HUMANITAS ROTTERDAM

Geschiedenis van Humanitas in een notendop
Humanitas werd direct na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, op 31 mei 1945, opgericht als een organisatie voor maatschappelijk
werk voor mensen die niet behoorden tot een
kerkelijke gemeenschap en daardoor niet in
aanmerking kwamen voor kerkelijke liefdadigheid. De kiem voor de stichting (vanaf 1948 vereniging) werd zelfs al gelegd in 1939, tijdens een
conferentie van de NVV en SDAP over maatschappelijk werk. De eerste afdelingen van
Humanitas werden opgericht in Utrecht,
Amsterdam en Rotterdam. De eerste taken
lagen vooral op het gebied van het leggen van
contacten met verschillende instanties en het
werven van vrijwilligers, die dus vanaf dag één
een belangrijke rol speelden.
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e Vereniging Humanitas groeide uit
tot een van de belangrijkste organisaties op het gebied van maatschappelijke hulp- en dienstverlening in Nederland met een landelijk bureau in Amsterdam en ruim 80 afdelingen verspreid over
het hele land. De hulp van de circa 19.000
vrijwilligers kost niks en is tijdelijk en
gelijkwaardig. De vrijwilligers bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact
en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar
je veel aan hebt. In het Rotterdamse groeit
de Vereniging Humanitas gestaag en is zeer
actief op allerlei fronten. In 2009 fuseert de
Rotterdamse Vereniging voor Thuiszorg en
Maatschappelijke Dienstverlening met
Stichting Humanitas. In de beginjaren
bestaat de bejaardenzorg van Humanitas in
Rotterdam voornamelijk uit het vestigen

van sociëteiten in verschillende wijken. Het
zijn ontmoetingsplaatsen voor ouderen en
bieden mogelijkheid voor sociaal-culturele
activiteiten. Ze voorzien in een grote
behoefte. In 1956 zijn het er al twaalf. In
1959 wordt, vanuit de Rotterdamse afdeling, de Stichting tot Huisvesting en Verzorging van bejaarden 'Humanitas' opgericht,
sinds 1982 simpelweg Stichting Humanitas.
Het gebeurt mede onder druk van de algemene woningnood en de wens van de
gemeente Rotterdam te komen tot de bouw
van verzorgingshuizen. De stichting richt
zich al snel ook op verpleging van senioren.
Al snel worden plannen gemaakt voor de
bouw van verzorgingshuizen en in 1964
wordt het eerste geopend: het nog steeds
bestaande Jan Meertenshuis in Rotterdam-

Zuid. In de daarop volgende decennia volgen nog vele verzorgingshuizen. In 1970
opent het eerste Humanitas verpleeghuis,
de Humanitaskliniek in Rotterdam-Noord,
in 1989 gevolgd door het verpleeghuis
Hannie Dekhuijzen in Rotterdam-Zuid.
Humanitas wordt een van de grotere spelers op het gebied van ouderenzorg in
Rijnmond. Door de fusie met Humanitas
Rotterdam in 2009 manifesteert Stichting
Humanitas zich breed op vrijwel alle fronten van bejaardenhuisvesting en zorg alsmede op het vlak van Welzijn en
Hulpverlening. Humanitas is op dat gebied
in de regio Rijnmond een begrip geworden
en opereert inmiddels van Hoek van
Holland tot de gemeente Capelle aan den
IJssel en van Bergschenhoek tot
Spijkenisse.

Verhalen van cliënten
“In de zorg gaat het in mijn ogen om zoveel meer dan om dossiernummers en behandelplannen. Het welzijn van de mensen die je helpt, daar gaat het om. Zij moeten
waardig kunnen leven. Maar we zijn in zorg en welzijn dat focuspunt totaal uit het oog
verloren. Ik breng dat terug in ons werk. Natuurlijk, als organisatie moet je huishoudboekje op orde zijn, maar centraal staan de mensen voor wie wij ons werk doen.
Centraal staan de Rotterdammers van Humanitas.

We laten u kennis
maken met vier van
de dertig mensen
waarvan Humanitas
een portret maakte.
Meer verhalen leest
u in het boek
Rotterdammers
van Humanitas van
Sander Grip (tekst)
en Marike Odekerken
(beeld). Het boek
is verkrijgbaar
via Bol.com
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e serie Rotterdammers van Humanitas is
geboren vanuit de gedachte dat je tegen de
stroom in moet durven roeien. Als ik naar
jaarverslagen van zorginstellingen kijk en luister
wat er op congressen en bijeenkomsten gezegd
wordt... Zelden gaat het echt over de mensen voor
wie wij werken. Maar zij zijn ons bestaansrecht.
Zonder cliënten hebben wij geen werk.
Ik wil dat veranderen. Ik wil deze cliënten een
gezicht geven. Achter elke voordeur, bij de mensen
waar we thuis komen en op de locaties van Humanitas, woont een mens met een eigen levensverhaal.
Breng die verhalen naar buiten en laat de mensen
achter die verhalen zien. Dat is de gedachte achter
deze serie. Ik denk dat we met Humanitas een verschil kunnen maken in de wijze waarop we tegen
zorg en welzijn aankijken in dit land.
Onze taak is mensen ondersteunen die niet voor
zichzelf kunnen zorgen. Zij moeten voorop staan,
en niet het functioneren van het bureaucratische
systeem dat we rond hen opgetuigd hebben.

Humanitas gaat tegen
de stroom in. Wij verlenen geen zorg in de zin van:
stoppen we de voorgeschreven
dosis pillen in deze persoon? Spuiten
we mensen plat als ze over de gang lopen
te dwalen? Onze oplossing is aandacht geven,
dwars door alle onderliggende wetten en regels
heen.
Aandacht geven aan ouderen en mensen in kwetsbare groepen - ex-prostituees, slachtoffers van
mensenhandel, chronisch zieken, gezinnen met
jonge kinderen en opvoedproblemen, jonge
moeders, dak- en thuislozen en ex-gedetineerden.
Dat zijn de mensen die wij dagelijks helpen, dat is
de dagelijkse werkelijkheid van de ruim 3500
mensen die bij Humanitas zorg verlenen. In deze
visie past de serie Rotterdammers van Humanitas:
geef de mensen voor wie we werken een gezicht.”
Gijsbert van Herk,
Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Humanitas

www.stichtinghumanitas.nl
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ONDERNEMINGSRAAD

75 jaar
Humanitas
De Ondernemingsraad is in haar sas
Met 75 jaar Humanitas
Van ooit een hele grote Ondernemingsraad
Naar een kleinere medezeggenschap meer op maat
Samenwerken is hierbij het toverwoord
Met alle partijen zoals het hoort
Humanitas van harte gefeliciteerd
Een stukje schrijven voor de jubileumkrant,
wij voelen ons zeer vereerd
Mijn naam is Janneke de Geus en ik ben
werkzaam bij Stichting Humanitas als Arbo
adviseur. In 1998 ben ik in de
Ondernemingsraad gekomen als niet
gekozen lid maar op voordracht van een
collega die als Ondernemingsraad lid wilde
stoppen. Ik wist niet zo goed waar ik aan
begon. Wel was het voor mij belangrijk om
iets te kunnen betekenen voor mijn collega's, om voor hun belangen op te komen,
maar ook voor de organisatie. En nu ben ik
sinds 2003 voorzitter van de
Ondernemingsraad.
Destijds was er één grote Ondernemingsraad van 18 leden. Tijdens een training in
Olaertsduyn in Oostvoorne werd besloten
om 3 regio commissies te maken. Hans
Becker, de voormalige bestuurder van Stichting Humanitas, kwam persoonlijk langs
om zijn goedkeuring te geven aan deze
nieuwe werkwijze. Vanaf die tijd waren de
regio's west, oost en zuid een feit, en op
deze wijze is er jarenlang gewerkt. Dichtbij
de medewerkers en vergaderen op locatie in
overleg met de regiodirecteur. Uiteraard
was er ook overleg met de bestuurder en
hoofd personeelszaken in die tijd.
Na bijna 20 jaar op deze manier te hebben
gewerkt werd het tijd voor een andere
vorm van medezeggenschap. Eén die wat
meer aan zou sluiten bij de huidige organisatiestructuur en de tijd waarin we leven
en werken. Samen met onze bestuurder
Gijsbert van Herk hebben we besloten om
terug te gaan naar 11 Ondernemingsraad
leden in plaats van de 22. Dit omdat het
belangrijk is om korte lijnen met elkaar te
hebben en te houden, in een organisatie die
volop in verandering is. Na digitale verkiezingen in 2018 is het gelukt om alle 11
zetels bezet te krijgen en om zo aan een
nieuwe Ondernemingsraad te werken.
En deze structuur voldoet tot op de dag van
vandaag zeker. Er is open contact met de
Raad van Bestuur, met de Raad van Toezicht
en met de Centrale Cliëntenraad. We zijn
het niet altijd met elkaar eens, maar dat
hoeft ook niet als we maar met elkaar in
gesprek blijven. Ieder vanuit zijn of haar
rol. We doen het namelijk uiteindelijk
allemaal voor de cliënten die het fijn
moeten vinden om bij Humanitas te wonen
én voor de medewerkers die het fijn
moeten vinden om bij Humanitas te
werken.

De toekomst van Humanitas
Hoe ziet Humanitas er in de toekomst uit? 75 jaar vooruit kijken is misschien wat veel maar zeker is dat Humanitas een
vast punt blijft in het leven van de kwetsbare Rotterdammer. We kijken nu vooruit naar de periode tot 2030. En in die
komende jaren gaat onze samenleving flink vergrijzen. We spreken zelfs over een dubbele vergrijzing door een hoger
aandeel 65-plussers en een hogere leeftijd van ouderen. Daarnaast zien we dat een groot deel van de Rotterdamse
bevolking onder de armoedegrens leeft en dat er een gat bestaat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis.
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eze ontwikkelingen brengen met zich
mee dat bij een grote groep Rotterdammers de kwetsbaarheid groeit. Lichamelijk en geestelijk, maar ook qua inkomen, relaties, netwerken, huisvesting en tijdbesteding is
men steeds vaker kwetsbaar. Ook de kloof tussen zij die wel meekunnen en zij niet meekunnen wordt groter en groter, met een verdergaande tweedeling tot gevolg.
Humanitas sorteert erop voor om de groeiende
kwetsbaarheid te voorzien van de juiste zorg
en ondersteuning. En hierbij kiest Humanitas
tegen de stroom in voor een ander perspectief.
Dit omdat we van mening zijn dat het huidige
zorgstelsel niet overeenkomt met de
maatschappelijke uitdaging. Er is een andere
benadering van welzijn-wonen-zorg nodig
waarbij we juist willen werken vanuit de
kracht en eigen regie van bewoners. Vanuit
hun welzijn. Er wordt daarom een visie
ontwikkeld die zich richt op een prettig sociaal
woonklimaat met ondersteuning en zorg dichtbij. Hierbij zullen mensen met verschillende
functies teams vormen die zorg en ondersteuning bieden. En rondom deze teams helpen
dan ook nog anderen vanuit het netwerk.
Eenheid in visie maar verscheidenheid in
buurten en straten is nodig.

WHO CARES
We gaan dus als Humanitas de toekomst
tegemoet door de nek uit te steken en te
durven kiezen voor minder conventionele
ideeën. Een goed voorbeeld hiervan is onze
betrokkenheid bij de prijsvraag WHO CARES.

Samen met de Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, stond bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Humanitas aan
de wieg van dit initiatief. Het is eigenlijk meer
een breed opgezet ontwerpend onderzoek over
de toekomst van de zorg, het wonen en de
wijken. Onder andere met de ervaringen van
deze prijsvraag kon in april van dit jaar een
reactie gegeven worden op het advies van de
commissie Bos onder de titel 'Oud en zelfstandig in 2030 - Een reisadvies'. Geadviseerd werd
om 1) lokale initiatieven te ondersteunen, 2)
het toekomstbestendig renoveren en verbouwen van bestaande woningen en locaties, 3) te
zorgen voor een zorgzame woonomgeving en
4) een koppeling te maken met andere opgaven
als de energietransitie. Bovendien resulteerde
WHO CARES al in nieuwe uitgebreide wijk- en
bouw plannen voor de wijk Carnisse in Rotterdam-Zuid.

Scan de QR-code en
onderteken ook het
manifest.

WELZIJN VAN DE TOEKOMST

ZORGMANIFEST

Als laatste voorbeeld noemen we de organisatie
van de Kennissessie 'Welzijn van de Toekomst'.
In Feijenoord werkt Humanitas sinds 2018 aan
een vernieuwende integrale aanpak van zorg,
welzijn en jeugdhulp. In een online kennissessie werd ingegaan op de resultaten van deze
aanpak en wat er nodig is om deze transitie
verder te brengen. Bekijk met de QR-code de
hoogtepunten van deze sessie met gasten als
Derk Loorbach (directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de
faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus
Universiteit), Gijsbert van
Herk (bestuursvoorzitter
Humanitas) en Jaap Janse
(directeur Welzijn, Zorg en
Jeugdhulp bij de gemeente
Rotterdam).

Een ander voorbeeld is het manifest voor meer
persoonsgerichte zorg dat in oktober van dit
jaar als reactie op de COVID aanpak publiekelijk
werd gemaakt. Dit manifest, dat o.a. is
opgesteld samen met hoogleraar langdurige
zorg Anne-Mei The, was een oproep om de

Met dit soort initiatieven blijft Humanitas
voorop in de strijd gaan voor een betere
toekomst van de kwetsbare Rotterdammer.
Soms tegen de stroom in, maar in ieder geval
voorop!

Scan de QR-code naar de
longread waarin de initiatiefnemers terugblikken op de
ervaringen die in de Community of Practice zijn opgedaan.

MHG en Humanitas, al bijna
40 jaar een sterk team
In het 75-jarige bestaan van Humanitas zijn veel langdurige relaties opgebouwd
met leveranciers. Zo werkt Humanitas al 37 jaar samen met MHG (Medical
Healthcare Group), een bedrijf dat gespecialiseerd is in het leveren en onderhoud van individuele zorg- hulpmiddelen. Dit varieert van een scootmobiel tot
de meest geavanceerde rolstoel, waarbij elk hulpmiddel op maat en toegespitst
op de client wordt in- en afgesteld.

M

HG levert bijvoorbeeld al jaren rolstoelen
op maat aan mensen die revalideren en/of
permanent wonen bij Humanitas. Hierbij
worden alle maatwerkonderdelen in een eigen professionele werkplaats - waar alle technische voorzieningen aanwezig zijn om het werk voor de individuele aanpassingen uit te kunnen voeren gemaakt. Denk hierbij aan metaal- en houtbewerking, lassen, stofferen en assembleren. Maar ook
levert MHG bijvoorbeeld kussens die zijn bedoeld
om doorzitplekken bij mensen te voorkomen.

missie en visie van Humanitas. MHG bleek de
juiste partner. De kernwaarden van Humanitas:
eigen regie, zoveel mogelijk zelf, betrokkenheid
van naasten en denken in mogelijkheden sluiten
volgens MHG naadloos aan bij hun visie op
samenwerking en een klantrelatie. Zo dragen de
hulpmiddelen bij aan de zelfstandigheid van
mensen waardoor ze de eigen regie over hun
leven (gedeeltelijk) kunnen houden of terugkrijgen. Maar ook de betrokkenheid en het persoonlijk contact zijn belangrijk in de samenwerking.

In 1983 startte MHG onder de noemer Breva.
Vrijwel meteen na de oprichting kwam de relatie
met Humanitas tot stand. De ergotherapeuten van
Humanitas waren namelijk op zoek naar een
leverancier van rolstoelen die maatwerk kon
bieden en in denk- en werkwijze aansloot bij de

Zowel de betrokkenheid bij de cliënt als bij de
zorgprofessional. Samen wordt naar oplossingen
gezocht en wordt gedacht in mogelijkheden. Dit
zorgt voor een persoonlijke en zakelijke klik die al
37 jaar bestaat en waarbij de samenwerking op
een steeds hoger niveau is gekomen.

Wij hopen nog lang zo door te mogen gaan.
Janneke de Geus
Voorzitter Ondernemingsraad
Stichting Humanitas Rotterdam

humane kant van zorg en welzijn te blijven
benadrukken en deze niet alleen te bekijken
door de bril van wat medisch nodig is of vanuit
veiligheid.

MHG hoopt van harte nog minimaal 37 jaar aan
de relatie met Humanitas vast te plakken. De
wens is om in de toekomst Humanitas ook op
andere vlakken te mogen ontzorgen als totaalleverancier. Zoals bijvoorbeeld bij het beheer, onderhoud, de toepassing en budgettering rondom
zorghulpmiddelen.
'Een bijzondere organisatie die een eigen koers
vaart en altijd denkt in mogelijkheden. Oplossingen vinden, soms tegen de stroom in. Dat past bij
ons,' zo typeert MHG Humanitas. En die
gezamenlijke passie en ambitie maken MHG en
Humanitas zo'n sterk team. Al bijna 40 jaar!

www.stichtinghumanitas.nl
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Bram Ladage trakteert als
'Hand van Humanitas'
Kort geleden kregen de cliënten van
Humanitas verpleeghuis Akropolis een culinair
cadeautje van Bram Ladage. Een heerlijke
ouderwetse, heerlijke, warme zak patat!

M

et 'de kleine Bram', de kleine patatkraam, werden in volle snelheid
ruim 450 zakken friet uitgereikt.
Ruim 25 werknemers en vrijwilligers van
Humanitas, maar ook de directie en bestuur
zorgden ervoor dat alle cliënten werden
voorzien van de heerlijke verse frieten.

Bram eert de Rotterdammer die ook voor
een groot deel verantwoordelijk is geweest
voor zijn succes. “Vroeger kwamen ze naar
Bram, nu komen wij naar hen”. Hij doelt
daarbij op onder andere de mensen die Rotterdam weer groot hebben gemaakt en niet
goed meer in staat zijn zelf naar de patatkraam te komen.
Bram Ladage bood dit bijzondere gebaar
aan vanuit het initiatief Handen van Humanitas, onderdeel van Stichting Humanitas.
Handen van Humanitas, een netwerk van

bedrijven met een humanistische grondslag, is in het kader van
het 75-jarig bestaan
van Humanitas op
zoek naar 75 bedrijven, organisaties of
ondernemers, die de
doelgroepen van Humanitas een warm hart toedragen
en op die manier gave dingen
willen doen voor de cliënten
en werknemers met de stad
Rotterdam als décor.

Mocht een bedrijf, organisatie of ondernemer interesse hebben om ook “Hand
van Humanitas' te worden, dan kunnen
zij meer lezen en zich aanmelden op de
website: www.handenvanhumanitas.nl.
Of scan de QR-code hieronder.

mooie
Humanitas
momenten

De Humanitas
herinneringsmusea

H

eel bijzonder en uniek zijn de herinneringsmusea
van Humanitas. De eerste werd al geopend in 2006
door Annie 'kijk een in de poppetjes van mijn ogen'
de Reuver. Entree is gratis en het motto is: 'Verboden af te
blijven'! De herinneringsmusea zijn een feest van herkenning van iedereen die in de 20e eeuw leefde, leerde en liefhad
en worden ook gebruikt in reminiscentietrajecten met
dementerende ouderen.

Goud van Oud run start in
Humanitas Akropolis

Tattoo shop
Inktramuraal

O

W

aar vind je nou een tatoeage salon in een verpleeghuis? Bij Humanitas natuurlijk! De shop
wordt gerund door Humanitas werkneemster
en hulpverleenster Rebecca Leidelmeijer. Steeds vaker
merkte zij dat een tatoeage niet alleen of helemaal niet
wegens esthetische redenen wordt gezet. Tatoeages
hebben van oudsher een functie, betekenis of zijn onderdeel van een ritueel. Ook vandaag de dag wordt het zetten van een tatoeage regelmatig gebruikt ter afsluiting
van of ter herinnering aan een gebeurtenis. Het is een in
Nederland unieke samenwerking.

Niet alleen Bram Ladage mag zich 'Hand
van Humanitas' noemen. Meerdere
bedrijven gingen hem voor. Benieuwd
wie dat zijn? Handen van Humanitas is
actief op social media! Scan de QR-code
om hen te volgen.

p een bijzonder warme woensdag 21 juli 2017 was
het een hectische en drukke boel bij Humanitas.
Zorgcomplex Akropolis was de start van de Goud
van Oud Run van de Rotterdam Running Crew. De loop
stond die dag in het teken van de Rotterdamse ouderen.
Bestuurder Van Herk bleef niet achter en liep mee.

De Lunchroom
van Fröbel
MENSEN MET EEN BEPERKING
AL DECENNIA WELKOM!

A

l decennia lang zijn mensen met een beperking
welkom en werkzaam bij Humanitas waar dat
kan. Dit culmineerde in de opening van een tweede vestiging van Fröbel: een lunchroom/restaurant in
verpleeghuis Hannie Dekhuijzen in Rotterdam-Zuid. De
begeleiding bij Fröbel is gericht op het aanleren van
zowel praktische als sociaal-emotionele vaardigheden.
Ze ondersteunen met name mensen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen met Syndroom van
Down.

www.stichtinghumanitas.nl
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DE CLIËNTENRAAD

Geen woorden maar daden

Humanitas heeft zich vanaf het begin onderscheiden door de benadering van
de cliënt: die staat centraal. Maar het centraal zetten van de cliënt leidt niet
automatisch tot medezeggenschap. Pas toen het wettelijk werd geregeld, werden er binnen Humanitas raden ingesteld.

D

at ging niet altijd even vlekkeloos, bijvoorbeeld vanwege het gebrek aan
belangstelling van de kant van de cliënten of vertegenwoordigers daarvan. Maar ook
de organisatie zelf moest leren over wat medezeggenschap is en wat je er aan hebt.
In de afgelopen jaren hebben we ervaring kunnen opdoen met de medezeggenschap.
Kortgeleden is de wet hierop aangepast en
vooral aangescherpt. De raden krijgen duidelijker bevoegdheden en worden een (nog)
belangrijker onderdeel in de voorbereiding van
het beleid van de organisatie. Daarmee is een
grote stap vooruit gezet. Maar met een wet
alleen ben je er niet. Het gaat erom dat deze
wordt ingevuld. Eigenlijk zou het zo moeten
zijn, dat de wet alleen gebruikt hoeft te worden als een EHBO-instrument: Eerste Hulp Bij
Onenigheid. Het willen meepraten en -denken
van de cliënten enerzijds en de wens van de
organisatie om te weten wat er leeft onder de
cliënten anderzijds en daarmee in het beleid
rekening te houden zou - vooral bij Humanitas

- een doodnormale zaak moeten zijn. Maar
zover zijn we nog niet, al zijn er wel grote
stappen gezet.

komende jaren versterken en op een hoger
plan brengen.
Hopelijk kunnen we dan bij het eeuwfeest constateren dat de wet op de medezeggenschap
echt een EHBO-instrument is geworden. Van
woorden naar daden!
En Humanitas: gefeliciteerd. Maak er in de toekomst een nog mooier geheel van.

Anita Ax
Voorzitter Centrale Cliëntenraad
Voorzitter Cliëntenraad Charlois-Feijenoord
Stichting Humanitas Rotterdam

Wil je als cliënt echt invloed hebben over waar
het met Humanitas heen moet en wil je als
organisatie de stem van de cliënt in het beleid
laten doorklinken, dan moet je van woorden
naar daden gaan. Bij de Zorg met Verblijf locaties komt dit steeds beter op gang, maar vooral bij Zorg Thuis - waar de binding van cliënten met Humanitas minder sterk is - kunnen
we nog een grote slag maken.
De cliëntenraden vormen bij uitstek het platform waar de individuele wensen en klachten
kunnen worden omgezet tot adviezen over
beleid. Dat maakt het werk ook zo leuk en
interessant, te kunnen zeggen als raad: kijk,
dat hebben wij gerealiseerd, daar hebben wij
over meegedacht en kunnen bijsturen. Met de
ervaringen opgedaan in het verleden en met
de nieuwe wet als uitganspunt willen wij de
medezeggenschap binnen Humanitas in de

mooie
Humanitas
momenten

Echt Rotterdams Erfgoed

I

n 2018 werd Stichting Humanitas verkozen tot Echt Rotterdams Erfgoed (ERE), een door Museum Rotterdam ingesteld
keurmerk. Humanitas is trots op deze titel en draagt haar met
ere! De jury: Humanitas biedt Rotterdammers van 0 tot 100+ een
plek waar zij laagdrempelig en open geholpen worden. Zij staan
voor een inclusieve benadering, waardoor mensen volwaardig
onderdeel van de samenleving blijven. De verbindende kracht die
zij uitstralen in hun werkwijze maakt hen Echt Rotterdams Erfgoed.

De Humanitas
coffeeshop

H

umanitas staat ook wel bekend om zijn goede 1
aprilgrappen, binnen de organisatie maar soms
ook tot ver daarbuiten. Zo was er in 2017 het
persbericht dat we plannen hadden voor een eigen coffeeshop op de (overigens niet bestaande) 13e etage van
verpleeghuis Akropolis. Dit om het welzijn van onze
cliënten boven de regelgeving te plaatsen en een verdienmodel te vinden in de moeilijke tijden van zorgfinanciering. Mensen konden bezwaar maken via een
online formulier… op 1 april!

Kunstatelier Humanitas

U

niek in de Rotterdamse zorgwereld is ook het kunstatelier dat al sinds jaar en dag gevestigd is in De Leeuwenhoek. Schilderen en tekenen als dagactiviteit
werkt niet alleen helend. Door het schilderen krijgen de mensen weer plezier, en hun enthousiasme werkt aanstekelijk op
andere mensen. De cliënt wordt kunstenaar, wat een extra
dimensie geeft aan zijn of haar bestaan. Veel mensen komen
door het schilderen - vaak in de herfst van hun leven - tot
ongekend grote bloei. In 2009 verscheen het boek Kunst op
leeftijd en er werden zelfs tekeningen aangekocht door een
museum!

Gijsbert van Herk met Edson de Graca op het evenement
Gaan voor een Baan, om jongeren enthousiast te maken
voor een baan in de zorg.

www.stichtinghumanitas.nl
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Want we zijn toch op de wereld om
mekaar…. te helpen, nietwaar?
Op de Humanitas oproepen om hulp in deze moeilijke tijden wordt goed gereageerd.
We krijgen veel berichten van mensen van binnen en buiten die 'iets willen doen'.

M

aar de hulpvraag blijft groter dan
het aanbod van hulp, dus we vragen graag je aandacht voor deze
oproep. Helpen kan op heel veel verschillende manieren. Gewoon door eenzame ouderen een bezoek te brengen of misschien een
boodschap te doen voor iemand die die
dat niet of moeilijk kan. Dat kan voor zelfstandig wonende ouderen maar ook voor
mensen in het verpleeghuis.
Omdat in de verpleging de tekorten groot
zijn wordt vast personeel op veel manieren en soms anders ingezet. Daardoor
vallen gaten in de activiteiten en aandacht
voor de cliënten. Ook daar is uw hulp meer

dan welkom. Een puzzel leggen of een
kopje koffie of thee serveren; het zijn de
kleine dingen die het doen en die ook het
eerst in de verdrukking komen. En die
kleine dingen zijn heel belangrijk. Dus ook
jouw hulp blijft van harte welkom!
Daarnaast zijn we continu op bezoek naar
mensen die vroeger in de zorg werkzaam
waren en ervaring hebben met de zorg, En
naar mensen die misschien nog niet zo
lang met (verdiend) pensioen zijn en nu
nog een keer de helpende hand willen
bieden. Ook als je bent overgstapt naar
een ander beroep waarin je wellicht op dit
moment niet zoveel werk hebt is je inzet,

ook al is die beperkt, heel welkom!
Reageer door te mailen naar
ikwilhelpen@stichtinghumanitas.nl.

Meer en meer specifieke informatie lees je
hier: https://trotsophumanitas.handen
vanhumanitas.nl/site/ik-wil-helpen/

113 paar Luisterende oren voor het
bestrijden van het eenzaamheidsvirus
Met de lockdown door COVID-19 in maart van
dit jaar was het duidelijk dat we onze kwetsbaren en senioren niet meer konden bezoeken. De
vrijwilligers die senioren bezochten zijn toen al
direct overgegaan op het onderhouden van contact middels bellen met 'hun mensen'.

zelf spontaan hulp geboden. Zo is een van
de belbuddy's een fiets gaan maken van een
oudere, er werden mondkapjes gekocht en
opgestuurd en ook is er hulp geboden bij
computerproblemen.
Richting de zomer is een deel van de
belcontacten langzaam afgerond. Er
kwamen gaandeweg versoepelingen. We
konden weer naar buiten, reizen met het
OV en zo hier en daar konden enkele activiteiten, veilig volgens richtlijnen aangepast,
worden hervat. Mensen hadden weer
ontmoetingen, op afstand.

O

mdat we totaal niet wisten wat voor
impact deze lockdown in maart zou
hebben en hoelang 't zou gaan
duren was er bezorgdheid over al onze thuiswonende 'kwetsbaren' en wilden we graag
weten hoe het met iedereen ging. Of ze problemen hadden, bijvoorbeeld met de voorziening van eerste levensbehoeften. Humanitas is gaan bouwen aan een bel team; mensen die konden en wilden bellen met onze
zelfstandig thuiswonende ouderen om contact te maken en te houden indien wenselijk.
Maar ook om eventuele hulpvragen te signaleren en uit te zetten.
Dit resulteerde in hele korte tijd tot 113
paar 'luisterende oren' van belmaatjes/
belbuddy's. Mensen van alle leeftijden, die
de urgentie van juist nu contact zoeken en
houden duidelijk voelden en zich beschikbaar stelden voor het belteam. Er is vanaf
die tijd gebeld met 560 ouderen en heel
vaak werden meerdere telefoontjes erg op
prijs gesteld, waarvoor dan ook telkens
direct een nieuwe bel afspraak werd
gemaakt.
Al snel hoorden we terug vanuit het
belteam dat Rotterdammers er echt waren
voor elkaar en gelukkig werd er veel hulp
aangeboden. Ouderen kregen bijvoorbeeld
briefjes in de bus van buren die boodschappen voor ze wilden doen en ook konden
mantelzorgers veelal blijven zorgen. Echter

schoot het gebruikelijke kopje koffie met
een praatje er bij in en werden boodschappen bij de deur afgeleverd. Allemaal uit
veiligheid en zorg. Hij was al belangrijk,
maar juist nu was de telefoon onmisbaar!
Wat werd er zoal 'gehoord' door 't belteam
in al die gesprekken, die soms wel anderhalf uur duurden? Wat mensen heel fijn
vonden was het delen van hun zorgen om 't
Corona virus en praten over het ongekende
van het moeten vermijden van elkaar.
Mensen die wel familie hadden wilden deze
vaak niet steeds belasten en konden angst
en zorgen wel kwijt bij de belbuddy's.
Mensen die zichzelf nog net konden redden
voor Corona vereenzaamden nu echt en
hadden soms dagenlang niet gepraat.
Diverse keren werd verteld dat het deed
denken aan de oorlog, maar zoals een
oudere opmerkte: “ toen kon je troost
zoeken bij elkaar. Mensen vertelden over
het missen van de bezoeken van en aan
hun kinderen, het vieren van verjaardagen
van kleinkinderen, hun ontmoetingen met

buurtgenoten, gesprekjes tijdens het
boodschappen doen, koffiedrinken en eten
met elkaar in het complex en de gesprekjes
op de biljartclub, koersbal, bridge, de vaste
clubjes waar ze aan deelnamen. Ook
konden ze in deze periode hun verdriet
kwijt over het verlies van familie, vrienden
en vriendinnen en de moeite die ze er mee
hadden geen afscheid te hebben kunnen
nemen.
Er werden levensverhalen gedeeld, ook de
verdrieten. We hoorden ook veel terug over
hele gezellige gesprekken en soms werden
oude liedjes gezongen met elkaar tijdens
het bellen. Ook vertelde een jonge vrouw
uit het belteam dat ze relatie adviezen
kreeg van 'haar' dame van 89. Men gaf aan
zich minder alleen te voelen in de wetenschap dat er weer een volgend telefoontje
zou zijn, al was het maar een babbeltje
over het weer van die dag.
Enkele hulpvragen werden opgepikt en
doorgegeven ook werd er door de bellers

Ook bezoekjes konden wel weer, volgens de
richtlijnen, het liefst buiten en zo hebben
ook diverse belbuddy's 'hun' beloudere een
bezoekje gebracht met onze actie 'met een
bakkie pleur voor de deur'.
Er is ook een groot aantal belcontacten
blijven bestaan na de zomer en met het
oplopen van de besmettingen in het najaar.
We hoorden dat de vereenzaming weer
beduidend toe aan het nemen is en dat
mensen zich afvragen hoe ze de winter
door moeten komen, hoe de feestdagen er
uit zullen zien. Soms helemaal alleen, dat
ze niets meer hebben om naar uit te kijken
en ze dat neerslachtig maakt. Steeds meer
mensen bellen zelf naar Humanitas met de
vraag om contact. Iemand die belt of eens
langs wil komen. Onlangs nog een 92-jarige
die vertelde dat ze iedere dag rond de klok
van 5 een huilbui heeft de laatste weken.
Gelukkig melden zich nog steeds mensen,
die willen helpen en zich melden bij ons
voor het belteam. Zo kunnen wij doorgaan
met het maken van verbindingen en het
verzorgen van contacten om de eenzaamheid in deze crisis ietwat te verlichten.
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