Jaarverslag 2015 van het FIOM Hendrik Pierson Fonds
Samenvatting:
Ook in 2015 werkte het Hendrik Pierson Fonds verder aan de versterking van de positie van
alleenstaande ouders en hun kinderen. Er zijn veel individuele aanvragen gehonoreerd. De
organisatie van deze aanvragen heeft het Fonds in 2015 gewijzigd. Een aantal alleenstaande
ouders en hun kinderen hebben kunnen genieten van een kleine vakantie via het
vakantiehuisjes project. De aandacht voor vaders is gebleven: het Fonds heeft de uitgave
van het online magazine Vaders Aanwezig mogelijk gemaakt. Ook heeft het Fonds aandacht
besteed aan projecten, die het sociale netwerk rondom alleenstaande ouders en hun
kinderen versterken, zodat zij een steviger basis hebben om alleenstaand ouder te kunnen
zijn. Tenslotte is de website van het Hendrik Pierson Fonds geheel vernieuwd.
Ook voor 2015 geldt, dat het bestuur van het Fonds met heel veel plezier gewerkt heeft aan
de doelstelling van het Fonds: ondersteuning aan alleenstaande ouders en hun kinderen.

Individuele aanvragen:
In 2015 heeft het Hendrik Pierson Fonds 157 aanvragen voor individuele ondersteuning
ontvangen. Daarvan zijn er 137 gehonoreerd, 12 meer dan in 2014. De redenen om een
aanvraag voor individuele ondersteuning te doen, zijn heel verschillend. Het varieert van
inrichtingskosten ivm het weer zelfstandig gaan wonen, tot vergoeding van reiskosten naar
een speciale therapie, van vergoeding van kosten voor ouderschapsonderzoek tot
boekengeld voor een opleiding. Duidelijk is wel steeds dat de nood hoog is bij deze clienten,
die vrijwel allemaal in de schuldsanering zitten en/of van een bestaansminimum moeten
rondkomen. Velen hebben geen sociaal netwerk, waar een beroep op kan worden gedaan.
Ook aanvragen via de hulpverlening van illegale alleenstaande ouders kunnen gehonoreerd
worden. Het Hendrik Pierson Fonds voorziet duidelijk in een behoefte. Er worden ook
aanvragen afgewezen. Redenen van afwijzing zijn voornamelijk : vragen ivm schuldsanering
of lening, geen alleenstaand ouder zijn, client zelf doet de aanvraag zonder dat er
hulpverlening betrokken is, de aanvraag betreft een erg groot bedrag waardoor de maximale
uitkering van het Fonds van 350 euro slechts een druppel op een gloeiende plaat is, de
aanvraag is , ook na navraag, onvoldoende ingevuld.
Het Hendrik Pierson Fonds ontvangt veel aanvragen voor een babyuitzet. Juist voor deze
aanvragen is het Fonds gestart met de samenwerking met Stichting Babyspullen en
MamaLoes Babysjop. De aanstaande moeder ontvangt twee Baby Start pakketten: één voor
de geboorte van het kind en één als de baby een half jaar oud is. Ook ontvangt ze een
waardebon van MamaLoes Babysjop, waar zij zelf de benodigde spullen kan bestellen. Na
een proef van 10 aanvragen is deze werkwijze door zowel de betrokken hulpverleners als de

clienten geevalueerd. Zij waren positief over deze nieuwe werkwijze. Het bestuur heeft
daarop besloten deze werkwijze voort te zetten.

Het vakantiehuisjes project:
Tot groot genoegen van het Hendrik Pierson Fonds én van de clienten die van de
vakantiehuisjes gebruik maakten, heeft het van der Hucht de Beukelaar Fonds ook in 2015
weer financieel bijgedragen aan het vakantiehuisjes project met een gift van 2000 euro. En
zoals elk jaar was dit project weer succesvol. Ongeveer 100 mensen hebben genoten van
een korte vakantie, zij konden er even tussenuit. Het bestuur heeft een aantal enthousiaste
reacties van ouders en kinderen ontvangen. Naar aanleiding van het al jarenlange succes van
dit project zou het bestuur graag het project uitbreiden, zodat meer clienten even op
vakantie kunnen. Het plan is opgevat om te zoeken naar meer sponsors en/of cofinanciering.
Kees van Veen, de organisator van de Vakantiehuisjes, heeft aangeven in 2017 te stoppen in
verband met zijn leeftijd, zodat het bestuur nu zal uitkijken naar een waardige opvolger.

Projecten:
In 2015 is, in vervolg op het boek en de conferentie “De afwezige vader bestaat niet” het
online Magazine VADERS aanwezig verschenen, gefinancierd met een bijdrage van het
Hendrik Pierson Fonds. Het Magazine informeert vaders over de invulling van het
vaderschap, hun rol als opvoeder van hun kinderen, en geeft informatie over aktiviteiten,
voorzieningen en ontwikkelingen op dit gebied. De financiele ondersteuning van het
Magazine door het Hendrik Pierson Fonds is van tijdelijke aard. In 2017 zal het zichzelf in de
lucht moeten kunnen houden. Het bestuur hecht veel belang aan het Magazine, omdat het
een heel gemakkelijk toegankelijk, interessant en zeer op het onderwerp vaderschap
gefocust tijdschrift is waarmee zowel mannen als vrouwen goed geinformeerd worden. En
het ziet er ook prachtig uit!
Het bestuur heeft instellingen eind 2014 uitgenodigd om na te denken over projecten
waarmee het sociale netwerk rondom alleenstaande ouders en hun kinderen versterkt
wordt. Inbedding in en ondersteuning van de familie bieden alleenstaande ouders een
steviger basis om het alleenstaand ouderschap op een goede manier vorm te geven. Er zijn
in vervolg op deze oproep 16 aanvragen ontvangen. De grote verscheidenheid van de
aanvragen heeft binnen het Hendrik Pierson Fonds veel discussie opgeroepen en uiteindelijk
het bestuur doen besluiten dat het graag kleinschalige projecten wil ondersteunen, die heel
doelgericht werken aan een betere inbedding in en ondersteuning van de familie en/of
sociale netwerk van alleenstaande ouders. Ook voor 2016 en 2017 zal het Fonds deze focus
voor projectaanvragen houden. In 2015 is subsidie verleend aan de Stichting Krachtvrouwen
in Rotterdam en aan Het Kopland voor verandering in Emmen. Lang niet alle ontvangen
aanvragen voldeden aan de vraag. Vaak betrof het een betere inbedding in de groep
lotgenoten, soms een aanvraag tot onderzoek, en wat vaker was de aanvraag een onderdeel

van een heel veel groter project, waarin de inbedding in en de ondersteuning van de familie
slechts een klein onderdeel vormde of geheel ontbrak.

Bestuur:
Op 1 oktober 2015 is de nieuwe website van het Hendrik Pierson Fonds in de lucht gegaan.
Het was dringend nodig de website te moderniseren en het bestuur is erg blij met de
eenvoudige, kleurrijke en mooie nieuwe website!
Binnen het bestuur is er dit jaar veel ziekte geweest. Gelukkig met goede afloop, maar met
name de afhandeling van de projectaanvragen heeft hierdoor vertraging opgelopen. Door
binnen het bestuur een andere taakverdeling te maken en door het bestuur met een
persoon uit te breiden, hoopt het bestuur dit voor de toekomst te voorkomen.
Binnen het bestuur is naar aanleiding van de vele vluchtelingen, die naar Nederland zijn
gekomen, het gesprek op gang gekomen of het Hendrik Pierson Fonds ook niet voor
alleenstaande ouders en hun kinderen in dié groep iets zou kunnen betekenen. Dit gesprek
wordt vervolgd in 2016. Ook over 2015 is weer een financieel jaarverslag gemaakt. Dit is te
vinden op de website.

