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Stichting Hulpverlening in Gezinnen
Jaarverslag 2021
Voortgang werkzaamheden.
De werkzaamheden van de Stichting Hulpverlening in Gezinnen (SHG) hebben ook in het verslagjaar 2021 hun voortgang gehad.
Uit het aantal aanvragen voor bemiddeling in de kraamzorg blijkt dat het werk van de SHG
kraamverzorgenden erg gewaardeerd wordt en voorziet in een behoefte. De waardering blijkt
ook uit de evaluaties die ontvangen worden van cliënten. In totaal hebben de kraamverzorgenden waarvoor de SHG bemiddelt in het verslagjaar 2021 in 762 gezinnen kraamhulp verleend, dat was in 2020, 722 keer.
Zorgverleners
De kraamzorg is in 2021 gedaan door 34 vaste kraamverzorgenden, allen werkzaam als zzp’er
met een bemiddelingsovereenkomst. Daarnaast kunnen we voor de kraamzorg een beroep
doen op 12 oproepkrachten die willen invallen tijdens drukke periodes. Het aanbod van zorgverleners voor de kraamzorg is ongeveer gelijk gebleven. Een belangrijk item is het behouden
van de huidige zorgverleners en het aanbieden van een bemiddelingsovereenkomst aan stagiaires na hun diplomering. Van de zes nieuw aangestelde kraamverzorgenden hebben er drie
stage gelopen bij de SHG. Verder zijn er bij de SHG 8 regioverzorgende waarvan sommige ook
kraamzorg geven.
Henrike Huizer-Moreê heeft de opleiding voor praktijkopleider gevolgd, zij is met ingang van
1 september erkend praktijkopleider samen met Arina Hofman-Holleman. Zij heeft hiermee de
plaats ingenomen Van Jentje Compagner die ons helaas door de dood ontvallen is in 2020.
Met deze aanstelling heeft Henrike te kennen gegeven als oproepkracht verder te willen gaan
bij het verlenen van kraamzorg.
Ook in 2021 was er sprake van zorgverleners die afscheid van ons namen. Dit betreft Jorianne
van de Bruinhorst-van Reest en Berdine de Hond-van der Schans, beiden vanwege de geboorte
van een kind.
Jentje Tuin is regioverzorgende geworden en staat daarnaast nu als oproepkracht ingeschreven; Marije Verschuur-de Bruijn heeft ook aangegeven als oproepkracht verder te willen gaan
in verband met de opvoeding van de kinderen.
Er zijn weer evaluatiegesprekken gevoerd met de kraamverzorgenden en functioneringsgesprekken met de coördinatoren, iedereen komt om de twee jaar aan de beurt, jaarlijks zijn er
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gesprekken met de helft van de personen; wat betreft de oproepkrachten mogen zij zelf aangeven of en wanneer ze een evaluatiegesprek willen aangaan, tenzij er reden is vanuit het
bestuur dit eerder te doen.
Nieuw startende kraamverzorgenden krijgen het eerste evaluatiegesprek na een jaar werkzaam te zijn voor de SHG.

Bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar zijn werkzaamheden mogen continueren en kwam 3 keer
bijeen.
Ook dit jaar konden veel vergaderingen helaas weer niet doorgaan vanwege de coronapandemie. We noemen de vergaderingen met zorgverleners, regioverzorgenden en coördinatoren,
enkele vergaderingen hebben online plaats gevonden. De jaarlijkse Echtelddag hebben we
vorm kunnen geven door middel van een drive-thru, hetgeen erg gewaardeerd is door allen.
Er is bij die gelegenheid aandacht besteed aan het jubileum van Mientje van Veldhuizen die
inmiddels ruim 40 jaar voor de SHG haar werk doet. Ook hebben we afscheid genomen van
Ada Molenaar, zij heeft 17 jaar zich volledig ingezet als adviseuse van het Bestuur, daarnaast
heeft ze ook veel betekend in de arbeidsbemiddeling. Ook van Anneke Brand hadden we
afscheid willen nemen, maar zij was verhinderd vanwege ziekte.
Tijdens de bestuursvergadering van 2 november heeft Henrieke de Wit aangegeven haar rol
als adviseuse van het bestuur te beëindigen, het bestuur hoopt tijdens een gezamenlijke vergadering met de kraamverzorgenden officieel afscheid van haar te nemen.
Bij de operationele zaken is ook in 2021 het bestuur structureel ondersteund door de heer G.
Geneugelijk (Zorgmanager). De dagelijkse aansturing en correcte afhandeling van veelal secretariële aangelegenheden zijn hiermee naar volle tevredenheid gewaarborgd.
De bestuurssamenstelling was op 31 december 2021:
Dhr. J. Verloop. (Voorzitter)
Dhr. M.H van Doorn. (Secretaris)
Dhr. J.C de Waal. (Penningmeester)
Mw. N. Wagteveld-Huisman. (Adviseur)
Financiën.
Het jaar 2021 hebben we af kunnen sluiten met (na ontvangen giften, bijdragen en subsidie )
een mooi financieel resultaat van 12.671 euro. Ook voor het jaar 2022 ligt er weer een positieve begroting. Zoals uit het financieel verslag blijkt, is de financiële situatie (vermogen) van
de SHG nog steeds voldoende te noemen.
Vrijwel alle gemeenten uit ons kerkverband hebben in het achterliggende jaar de door de
synode vastgestelde bijdrage van € 1,-- per lid of dooplid afgedragen. Voor alle bijdragen
zeggen we u hartelijk dank. Het geeft de betrokkenheid aan van onze gemeenten en onze
achterban bij het werk van de SHG.
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Gezien de nog aanwezige reserves van de SHG stellen we de synode voor de bijdrage te handhaven op € 1,-- per lid of dooplid.

Tenslotte
Ook het jaar 2021 was weer een veel bewogen jaar met veel zorgen rond covid-19 en algemeen maatschappelijk verval. En nu we dit schrijven, is de uitbraak van de oorlog aan de oost
grenzen van Europa. De tekenen, die aan de wederkomst zullen voorafgaan, zijn ook in onze
dagen overvloedig op te merken. En nog is het einde niet. In de Profeet Nahum lezen we:
Vrees niet, o Israël , voor de reus, wiens dreunende stap over de wereld gaat. Ook wij worden
gewaarschuwd: Loopt niet mee en doet niet mee met de aardse machten die momenteel aan
de spits gaan. Ook voor de kerk in onze dagen is gezegd: Houdt moed, al zijt gij als een hutje
in de komkommerhof te midden van de werken der enakskinderen. De Almachtige zal hun
grootheid ondersteboven stormen, maar hij kent hen die op hem betrouwen. Onze wens en
bede is of de Heere ook in het toekomende zijn bewarende hand nog uit wil strekken over ons
allen binnen de SHG.
Neerijnen 20 april 2022.
Namens het bestuur van de SHG.

J. Verloop
voorzitter

M.H van Doorn.
Secretaris.
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