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Statengriffie

Van: Sensoor Groningen <groningen@sensoor.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2015 14:01
Onderwerp: Jaarverslag Sensoor Groningen/Drenthe 2014
Bijlagen: JAARVERSLAG 2014  kort.pdf

Geachte mevrouw, meneer, 
 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2014 van Sensoor Groningen/Drenthe. 
Hierin treft u de statistieken aan over 2014 en kunt u lezen dat het een spannend jaar voor Sensoor is geweest. 
Gelukkig mogen we doorgaan met de 24/7 hulp‐op‐afstand‐functie. 
Mocht u meer informatie over Sensoor willen, bekijk dan onze site of neem contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carolien Smit 
 

 
Postbus 6022 
9702 HA Groningen 
telefoon 050‐5255792 
email groningen@sensoor.nl 
 
 

De informatie in dit e-mail bericht is vertrouwelijk. 
Indien deze informatie niet voor u bestemd is, verzoekt Sensoor u om contact op te nemen met de afzender 

en de gegevens te vernietigen. 
Het is in dat geval ook niet toegestaan om de gegevens te gebruiken, kopiëren of te verstrekken aan derden. 
 

Sensoor disclaimer 
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SENSOOR GRONINGEN/DRENTHE 
JAARVERSLAG 2014 

 

 In 2014 is door het bestuur, personeel 
en vrijwilligers opnieuw veel tijd en 
energie gestoken in de toekomst van 
Sensoor. In samenwerking met alle 
stichtingen Sensoor en VWS is - hulp op 
afstand - opgenomen in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 
Vervolgens is na aanbesteding de opdracht 
door de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) namens praktisch alle 
gemeenten aan Sensoor gegund. Landelijk 
is door vrijwilligers, bestuurders en 
medewerkers hard gewerkt aan het 
toewerken naar één organisatie.  
 

 De vrijwilligers verkeerden lang in 
onzekerheid of en waar zij hun werk 
zouden kunnen voortzetten na 2014. De 
vreugde was groot toen hét bericht over 
de Wmo kwam en vervolgens de aan-
besteding werd gewonnen. Groningen als 
locatie bleef bestaan. Ondanks de 
onzekerheid, veranderingen en 
gedwongen vertrek van personeel 

vertrokken er nauwelijks vrijwilligers. 
Integendeel. De krachten werden 
gebundeld en sommige taken werden 
overgenomen door extra inzet van 
vrijwilligers. Nieuwe aanwas blijft steeds 
nodig om 24-uur bereikbaarheid te 
kunnen garanderen. 
 

 Het personeel in Groningen nam in 
formatie af door het (financieel nood-
zakelijk) ontslag van 2 medewerkers. In 
oktober werden de overige medewerkers 
geplaatst in de nieuwe organisatie. 
Ondanks de onzekere toekomst is met 
hart en ziel gewerkt om de vrijwilligers te 
blijven trainen, begeleiden en onder-
steunen. 
 

 Het bestuur stak veel tijd in de 
gesprekken over de toekomst en deel-
name aan landelijke werkgroepen. 
Besloten werd om via een juridische fusie 
over te gaan naar één landelijke stichting 
Sensoor. De bestuurlijke verantwoor-
delijkheid van de stichting Sensoor 
Groningen/Drenthe eindigde daarmee (na 
meer dan 52 jaar van zelfstandigheid) op 
31 december 2014. 
Sensoor Groningen/Drenthe kon de 
activiteiten uitvoeren dankzij de subsidies 
van de provincies Groningen en Drenthe. 
Ook de giften van kerken, instellingen en 

van de Stichting Vrienden droegen hieraan 
bij. Het bescheiden positief saldo mag 
meegenomen worden naar de nieuwe 
stichting Sensoor. Daarmee wordt een 
goede doorstart van de hulp-op-afstand-
functie, ook in Groningen en Drenthe, 
mogelijk gemaakt. Ondanks een substanti-
eel en structureel lagere subsidie vanaf 
2015 wordt er naar gestreefd de voor-
zieningen en de begeleiding voor de 
vrijwilligers op peil te houden.  
 

 Sensoor is al meer dan 55 jaar de 
grootste organisatie in Nederland die 
anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 26 
vestigingen door het hele land voeren zo’n 
900 vrijwilligers dag en nacht jaarlijks 
250.000 anonieme gesprekken. Deze 
vrijwilligers worden opgeleid en begeleid 
door beroepskrachten. Sensoor wordt 
gefinancierd door de gemeenten en 
ontvangt daarnaast donaties.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Met grote dank aan 

alle sterren van 

Sensoor 
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SENSOOR GRONINGEN/DRENTHE 
STATISTIEKEN 2014 

 

 17.000 telefooncontacten met een 
gemiddelde gespreksduur 17 minuten. 

 

 710 chatcontacten met een 
gemiddelde gespreksduur 35 minuten. 

 

 Leeftijd chatters  70 %  < 30 jaar 
Leeftijd bellers  72%  30 - 60 jaar 

 
Vrouwen zoeken drie maal zo vaak 
telefonisch contact als mannen. Ook bij de 
chatters zijn het meest vrouwen.  
 

Aanleiding contact  telefoon chat 

Eenzaamheid 35%   7% 

Psycho / Sociaal  22% 24% 

Relatie  11% 18% 

Gezondheid   9%   8% 

Seksualiteit   3%   8% 

Leven / Dood   2%   7% 

Informatie vraag   2%   3% 

Geweld / Agressie   1%   4% 

Overig / Onbekend 15% 21% 

 
Contactgegevens m.b.t. het jaarverslag 
Stichting Sensoor Groningen/Drenthe 
Postbus 6022, 9702 HA Groningen 
directeur    Jaap Jakobs 
telefoon kantoor  (050) 525 57 92 
groningen@sensoor.nl 
www.sensoor.nl 
 
Adres en contactgegevens vanaf 2015 
Stichting Sensoor 
Grote Spui 35 
3813 EZ Amersfoort 
0346 590098 
 
Regiomanager Noord Oost  
Jaap Jakobs telefoon 06 15156400 
    j.jakobs@sensoor.nl  
 
Kamer van Koophandel 
nummer 40478577 
 
Bankrelatie 
NL71 INGB 0000 9387 69 
 
Sensoor - een anoniem luisterend oor 
Soms is het fijn om met iemand te praten. 
Om je verhaal kwijt te kunnen, samen 
oplossingen voor een probleem te be-
denken of alleen maar vanwege het 
contact. Een goed gesprek lucht enorm op. 
Ieder mens heeft dit wel eens nodig.  

 
Maar misschien is het moeilijk om een 
luisterend oor te vinden bij iemand uit je 
omgeving. Of je zoekt een klankbord bij 
iemand die jou niet persoonlijk kent. Dan 
kun je bij Sensoor dag en nacht terecht 
voor een goed gesprek via telefoon, e-mail 
en op dagdelen ook per chat. 
 
Bel, chat of mail 
Wil je praten over verdriet, zorgen of 
problemen? Als je belt, chat of mailt krijg 
je contact met iemand die echt naar je 
luistert, met je meedenkt en je eventueel 
kan doorverwijzen naar andere instanties. 
Jouw verhaal staat centraal. De vrij-
willigers worden goed opgeleid voor dit 
werk. Ze vinden het fijn om in een 
persoonlijk gesprek iets voor jou te 
betekenen. De telefonische luisterlijn is 
24/7 bereikbaar. Chatten kan op alle 
dagen van de week ’s ochtends, ’s middags 
en ’s avonds een aantal uren. Mailen kan 
via het beveiligd e-mailsysteem. 
 
Hulplijn telefoon 
landelijk  0900-0767 (5 ct. p/m) 
regionaal  050-525 00 00 
 
Hulplijn, chat en e-mail 
www.sensoor.nl 
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