Jaarbeeld 2017
Ruim 25 jaar present
Het MST was in 2017 ruim 25 jaar actief aanwezig in Tilburg. In mei werd dat gevierd met
een feestelijk symposium in het museum De Pont.
In Tilburg neemt het MST een eigen plaats in. In dit jaarbeeld is te lezen hoe we dat in
2017 gerealiseerd hebben. Zoals gebruikelijk wordt dat toegelicht met tekst en getallen,
daarnaast hebben we onze uitgangspunten in verschillende korte stukjes verwoord. Ze laten
zich lezen als de werkwijze én drijfveren achter ons werk en de cijfertjes die dat representeren.
De oorzaak dat mensen ’achterblijven’ in de samenleving wordt vaak gezien als een kwestie
van weinig geld hebben. Duidelijk is inmiddels dat de oorzaken van uitsluiting en achterblijven complexer zijn. Rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben dat ook in
2017 aangetoond. ’Armoede’ is niet alleen een geldkwestie, maar een zaak van het gemis
aan basisvaardigheden, kennis en gemiste onderwijskansen. De scheidslijn ligt niet meer
tussen de ’haves’ en ’havenots’, maar tussen de ’cans’ en ’cannots’. Een groep van 4% van
de bevolking, in Tilburg wellicht 7000 mensen, leeft daardoor in precaire omstandigheden.
Het is de groep waarmee het MST vertrouwd is. Het jaarbeeld 2017 schetst niet alleen de
werkzaamheden, het maakt ook voor een stukje zichtbaar met welke problemen deze groep
worstelt.
Rob van der Zwan
Directeur MST | Mensen in beeld houden
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Blikvangers 2017
Jubileumsymposium
Ruim 25 jaar geleden werd aan de Bredaseweg in Tilburg het MST geopend
als initiatief van twee Tilburgse congregaties (MSC en FDNSC). Om dat
te vieren werd op donderdag 18 mei 2017 in Museum De Pont een jubileumsymposium gehouden met als titel ‘Samen mensen in beeld houden.
Een eigenwijze benadering van kwetsbare groepen.’ Sprekers waren Nico
de Boer, kenner van de welzijnssector en publicist, en Marcelle Hendrickx,
wethouder gemeente Tilburg (Onderwijs, jeugd, Emancipatie en cultuur).
Dagvoorzitter was Ralf Embrechts (directeur MOM, Quiet500). Er waren
ongeveer 90 deelnemers afkomstig van collega-instellingen uit Tilburg als
ook vrijwilligers van het MST. Aansluitend was er voor de deelnemers gelegenheid voor een rondleiding met gids in het museum. Onder de kop ‘Dorp
in de stad, verscholen achter ‘n gordijntje chaos’ wijdde het Brabants Dagblad de volgende dag een positief artikel aan het Symposium.
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Bestuurswisseling
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Na 12 jaar deelname aan het MST-bestuur
besloot Paul van Hattem (voorzitter) medio
2017 om afscheid te nemen. Paul begon in
maart 2005 als bestuurslid, daarna als secretaris, als penningmeester en de laatste
jaren als voorzitter, daarnaast namen ook
Theo te Wierik en Cas de Quay (secretaris)
afscheid van het MST.
Eric van den Einde is nu voorzitter en Bernie Spronk secretaris. In december werd het
bestuur versterkt met Marjo Frenk als nieuw
lid.

Het MST in het kort
Het MST is een stedelijk
centrum voor maatschappelijke dienstverlening. De naam
bevat de missie: MST | Mensen in beeld houden. Het betekent dat het MST op een
stimulerende manier mensen
wil ondersteunen. Mensen die
achterblijven in de samenleving. Het MST is met dit doel
ruim 25 jaar geleden opgericht door twee religieuze
congregaties MSC en FDNSC.
Professionals en vrijwilligers
organiseren educatie, ontmoeting en ondersteuning op
basis van gezamenlijkheid en
onderlinge betrokkenheid.
Het MST is gevestigd in het
centrum van Tilburg, vlakbij
het station. Bezoekers komen
uit Tilburg maar ook van
daarbuiten; het centrum heeft
een bescheiden regiofunctie.

Basisactiviteiten
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Stagelopen

Het MST biedt studenten van mbo- en hbo-opleidingen stagemogelijkheden. Het MST is erkend
Calibris leerbedrijf.
Motief
Participatie

Kwaliteitscertificaat Non-Formeel Leren

Het MST is als eerste instelling in Nederland in
het bezit van het Kwaliteitscertificaat Non-formeel leren dat is gelanceerd door Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Blik op Werk.

Drie pijlers

Vrijwilligerswerk
regulier

De activiteiten van het MST zijn in drie pijlers
georganiseerd: Informeel leren, Gastvrijheid,
en Participatie en Ondersteuning. De namen
typeren de onderliggende activiteiten.

Anderstaligen
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Daarnaast worden mensen doorgeleid naar maatschappelijke participatie, opleidingen en arbeidsparticipatie.

MST-Taalschool

De MST-taalschool heeft een samenhangend leeraanbod
van alle leerniveaus (van Alfa A t/m Staatsexamen II).
Deze structuur weerspiegelt een reguliere onderwijssetting waarbij er voldoende ruimte is voor maatwerk

participatie en ondersteuning

Gasthuisring 54a
5041 DT Tilburg
013-5800855
info@rooihart.nl
www.menseninbeeldhouden.nl

Bij het MST is er afwisselend een dimensie van
hulpverlening, ondersteuning, educatie en ontGasthuis
moeting aan de orde. Naast praktische onderSpreekuur
steuning is persoonlijke betrokkenheid bij mensen minstens zo belangrijk. Het MST streeft
naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse
samenleving. Het MST is hierin schatplichtig
aan de sociale traditie van de twee religieuze
congregaties (MSC en FDNSC) die het MST
eind jaren tachtig hebben opgericht.
Intake en advies
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Nederlandstalig
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Het MST beschikt over een uitgebreid taallesprogramma, computerlessen en een (re-)creatief aanbod. Ook biedt het centrum ondersteuningsmogelijkheden zoals de coachingstrajecten van Meedoen en sociale stijging
(Menss) en de spreekuren van het Gasthuis.
MST is een ‘Erkend Calibris leerbedrijf’
De huiskamer is de plaats van gastvrijheid en
ontmoeting.

Het MST werkt samen met collega-instellingen
in de stad en maakt deel uit van samenwerkingsverbanden. Het MST is kernpartner van het Taalnetwerk Midden-Brabant en is mede-uitvoerder
van het gemeentelijke programma Meedoen
en sociale stijging (Menss).
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Samenwerking

Vrijwilligers hebben een sleutelrol bij het MST,
maar het centrum is meer dan een vrijwilligersorganisatie die burgers vrijwilligerswerk aanbiedt. Het MST wil op een stimulerende manier
mensen die in kwetsbare omstandigheden
verkeren ondersteunen. Het MST heeft de beschikking over een team van professionals. Zij
zetten hun
logogebruik
ANBI expertise in om samen met de vrijwilligers maatschappelijke dienstverlening te
realiseren op het terrein van educatie, onderensen in beeld houden is een ANBI. Een ANBI is een
steuning en ontmoeting.
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n ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet
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Onze basisactiviteiten zijn gegroepeerd in 3 aandachtsvelden, pijlers genoemd. Het gaat om de
pijlers Non-formele educatie (’leren’), Gastvrijheid (’ontmoeten’) en Participatie en Ondersteuning
(’ondersteunen’). Zij worden inhoudelijk toegelicht in onze brochure ’Visie, structuur, werkwijze’.
Vanuit de activiteiten zijn er samenwerkingsverbanden met partners in de stad, zoals het gemeentelijke ondersteuningsprogramma Meedoen en sociale stijging en het Taalnetwerk MiddenBrabant. Daarnaast wordt samengewerkt met het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW).
Twee keer per week is een maatschappelijk werker aanwezig.
Met samenwerkingsverbanden en projecten krijgen de basisactiviteiten een verdiepings- of verbredingslag. Het MST voert doorgaans verscheidene projecten uit met een looptijd van 2 á 3 jaar.
Het MST is een aantrekkelijke organisatie als stageplaats voor studenten van Social Work van
de Avans hogeschool.
De Vincentiusvereniging, het Bekkersfonds, het Tilburgse Ondersteuningsfonds, en diverse kerken
en congregaties zijn wij erkentelijk voor hun financiële bijdragen voor noodhulp. Hun bijdrage van
bijna €6000,- functioneerde als een vorm van kruipolie voor onze werkzaamheden.
’Ambulante’ ondersteuning werd ook in 2017 gerealiseerd met de MST-bus. Vijf dagen per week
werd de bus gebruikt voor het opruimen van vervuilde huizen, afvoeren van spullen naar de vuilstort, het verhuizen van minima, vluchtelingen, ouderen. Verder werd de bus ingezet voor het
ophalen en hergebruiken van spullen.

Het MST is een stedelijk centrum voor educatie,
ondersteuning en ontmoeting: informeel, laagdrempelig en gastvrij. Het centrum is een maatschappelijke aanlegsteiger: een sociaal knooppunt waar vrijwilligers, cursisten, cliënten en
passanten met uiteenlopende leefwerelden
elkaar dagelijks treffen. Jaarlijks doen 1350
mensen mee aan een activiteit; voor hen en anderen worden er ruim 100.000 koppen koffie
en thee geschonken (gegevens 2015). Het MST
is gevestigd in het centrum van Tilburg, vlakbij
het station. Bezoekers komen uit Tilburg maar
ook van daarbuiten; het centrum heeft een bescheiden regiofunctie.

Maatschappelijke dienstverlening

algemene informatie

MST als maatschappelijke aanlegsteiger

non-formele educatie

algemene informatie

Basisactiviteiten - samenwerking - projecten
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Contact MST-Taalschool@rooihart.nl

van alle leerniveaus (van Alfa A t/m Staatsexamen II).
Deze structuur weerspiegelt een reguliere onderwijssetting waarbij er voldoende ruimte is voor maatwerk

Contact MST-Taalschool@rooihart.nl

Samenwerkingsverband Menss 2017
Menss is een ondersteuningsaanbod van de gemeente Tilburg dat door vier Tilburgse partners wordt uitgevoerd:
MST, De Krachtcentrale 013, Feniks en ContourdeTwern.
In 2017 hebben 443 deelnemers een Menss-traject gevolgd, waarvan er 115 door het MST werden verzorgd.
Er is een aparte brochure ‘Menss helpt je vooruit’ beschikbaar met een uitvoerige rapportage over de uitvoering van Menss in 2017.

Project ‘Mens in beeld - Mens als
Verhaal’

Bij het MST spelen ondersteunende processen en
sociale processen door elkaar heen. Ondersteuningsprocessen zijn functioneel. Sociale processen zijn dat in eerste instantie niet en hebben een
spontaan karakter. Het gaat om contact, ontmoeting en uitwisseling. Ondersteuningsprocessen
worden geregisseerd, sociale processen worden
gefaciliteerd. De ontmoeting moet georganiseerd
worden, niet de inhoud van die ontmoeting. Hier
ligt het werkveld en de verantwoordelijkheid van
de professionals. De professionals verbinden en
coachen, organiseren en coördineren. Zij zijn
achterwacht en toeverlaat voor vrijwilligers en
deelnemers.

huiskamer

gasthuis

creatief		
programma

overige

Jaarbeeld 2017

Aandacht geven, het bemoedigen, bevestigen en erkennen
van mensen zijn van grote betekenis voor de identiteit van
mensen. Via het ‘vertellen en verhalen’ en het creëren
van een ‘vertelgemeenschap’ geeft het MST het zingevingsaspect een plaats. Mensen ontlenen zin en betekenis
aan het doorgeven van hun ervaringen in de vorm van
verhalen. Er wordt op een andere manier verder gewerkt
met wat al aanwezig is en wat iedere bezoeker in zijn of
haar ‘rugzak’ met zich meebrengt: persoonlijke verhalen
en lotgevallen over vreugde en verdriet, woede en geweld,
schuld en schaamte, angst en verlangen. Het project geeft
deelnemers de mogelijkheid op een vernieuwende manier,
met een nieuw perspectief naar de eigen levensgeschiedenis te kijken.

Regisseren en faciliteren

PARTICIPATIE &
ONDERSTEUNING

3

DRIE PIJLERS BASISACTIVITEITEN
		
taalschool
			
motief

NON-FORMEEL
LEREN

GASTVRIJHEID

meedoen &
sociale stijging

Een open deur voor diversiteit
Een bonte verscheidenheid

Maatschappelijke aanlegsteiger
De dagelijkse werkelijkheid van het MST oogt
als een maatschappelijke aanlegsteiger: een
sociale realiteit van grote aantallen zoekers en
bezoekers. Zij leggen vanuit verschillende motieven ‘aan’ bij deze aanlegsteiger. Sommigen
komen iets ‘halen’ (kennis, advies, hulp, gezelschap, aanspraak); anderen komen iets ‘brengen’
(inzet, kennis, vaardigheden). Deze maatschappelijke aanlegsteiger is een doorlopend sociaal
experiment waar mensen elkaar goed verdragen,
waar minima zich mengen met migranten, vluchtelingen aan tafel zitten met arbeidsmigranten.

Waar vandaan in de regio

Tilburg*
Midden-Brabant**
West-Brabant
Noordoost-Brabant
Zuidoost Brabant
Buiten Brabant
Onbekend

Sekse

84,9
11,9
0,8
1,3
0,3
0,5
0,3
100%

Jaarbeeld 2017

* incl. Berkel-Enschot
en Udenhout
** incl. ABG-gemeenten
en Heusden
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Man
Vrouw

%

47
53
100

Leeftijdsverdeling
2017
Leeftijdsgroep %

15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

2
20
32
21
15
7
3
1
100

Roma
Het MST onderhoudt intensieve
contacten met verschillende Romafamilies. In 2015 werden gesprekken opgestart met een aantal van
hen rond een ’Levens-werkboek’.
Door egodocumenten te verzamelen
(zoals verhalen en foto’s) werden
deelnemers geholpen hun eigen levensverhaal te
ordenen. Het resultaat ervan is te lezen in ’Toen,
nu en dan?’ dat in 2017 werd gepubliceerd.

In 2017 bezocht een bonte verscheidenheid aan mensen
het MST. De meeste ervan wonen in Tilburg; een kleine
15 % komt van buiten Tilburg. De verhouding man/vrouw
is redelijk in evenwicht. De twintigers en dertigers vormen de grootste leeftijdsgroep (52%). Wat nationale achtergronden betreft, wordt de top 5 aangevoerd door de
Somaliërs. Syriërs zijn in aantal toegenomen. Opvallend
is verder dat dit jaar het aantal Turkse mensen (60) is
toegenomen. Het totaal aantal nationaliteiten binnen het
MST is 103. Afrika is met de meeste landen (31) vertegenwoordigd.
Ontmoeting en uitwisseling tussen mensen met al die verschillende achtergronden gebeurt in de activiteiten en aan
de tafels in de koffiekamer. Verdiepende uitwisseling vindt
wekelijk plaats in de Verhalenkamer. Ook het levenswerkboek van Roma is een voorbeeld van verdiepende uitwisseling.

Top 5 landen van herkomst 2017
(Nederland buiten beschouwing gelaten)

1
2
3
4
5

Somalië
Polen
China (incl. Hong Kong)
Syrië
Marokko

160
115
88
70
68

160

115

88

70

68

Somalië

Polen

China

Syrië

Marokko

Aantal landen naar werelddeel

27

2

11

18

31
14
totaal aantal landen: 103

Meedenken bij belemmeringen
Spreekuren

Somaliërs

Spreekuren bieden mensen individuele contactmomenten
waarin zij de gelegenheid krijgen hun problemen voor te
leggen. De medewerker en/of vrijwilliger denkt mee om
tot een oplossing te komen.
Het MST kent 4 spreekuren die verschillend van karakter
zijn. Het Taalhuisspreekuur geeft informatie rondom laaggeletterdheid en verwijst mensen door naar partners in
het Taalnetwerk. In Motief worden laaggeletterde mensen
naar aanleiding van een concreet probleem (b.v. een brief
van een instantie of een brief naar een instantie) uitgedaagd om zelf ook met dit probleem aan de slag te gaan.
Het Taalschoolspreekuur richt zich op de mensen die Taalles krijgen: intakes en toetsing. Van hieruit worden mensen
ook doorverwezen naar de andere spreekuren als er niettaalgerelateerde problemen naar voren komen. Het Ombudsteam-spreekuur en het Gasthuisspreekuur houden zich
bezig met een variatie aan sociale problemen waar mensen mee kampen (schulden, huisvesting, uitkering etc.).

De Somalische bevolkingsgroep in Nederland kampt met
flinke problemen. Het in december 2017 verschenen SCPrapport ’Gevlucht met weinig bagage. De leefsituatie van
Somalische Nederlanders’ maakt dat duidelijk. De problemen zijn legio. Denk daarbij aan taalproblemen, hoge
werkloosheid, moeite hebben om de samenleving te begrijpen en om mee te doen. De Somaliërs vormen een grote
groep binnen het MST en de vermelde problematiek is
herkenbaar en komt ook binnen bij het MST. Zij maken intensief gebruik van het Ombudspreekuur en het Gasthuisspreekuur. Indicatief is dat 43% van de bezoekers van
het Gasthuisspreekuur een Somalische achtergrond blijkt
te hebben.

Achtergrond bezoekers gasthuisspreekuur:
Aandeel Somaliërs
Nationaliteiten
Somalië
Overig

Inburgering als sociale problematiek

100 mensen lopen risico

Bij een analyse van het leerlingenbestand en de wachtlijst
in 2017 (ongeveer 900 personen) schatten wij in dat ruim
100 mensen grote problemen ondervinden in het realiseren van hun inburgeringsplicht.

%
43
57
100

Stadsnomaden
Mensen met weinig middelen en mogelijkheden blijven achter in de samenleving en raken uitgesloten.
Dat maakt mensen kwetsbaar. Het MST noemt ze
Stadsnomaden. Met Stadsnomaden bedoelen we
niet de dak- en thuislozen. Eerder gaat het om
minima, vluchtelingen, migranten en arbeidsmigranten die wel in de stad verblijven maar er niet ’wonen’ ook al hebben ze een dak boven het hoofd. Het
zijn mensen die ’maatschappelijk dakloos’ zijn.
Stadsnomaden zijn vaak verstrikt in juridische
en bureaucratische procedures, waaraan zij lijden en schade van ondervinden. Zij doen niet mee
in het maatschappelijke leven, zijn onzichtbaar in
het culturele leven en missen educatieve kansen.
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Inburgering duikt steeds weer op in de spreekuren. Vaak
zijn inburgeringsplichtigen zich weinig bewust van de specifieke eisen die er gesteld worden aan hun inburgering.
Mensen begrijpen gewoon niet wat er van ze gevraagd
wordt; ze hebben er geen aandacht voor en onderschatten
de eisen.
Er zijn nauwelijks instanties die in staat zijn aan mensen uit
te leggen wat inburgering specifiek voor hen inhoudt. Er
zijn diverse belemmerende factoren. Werk en inburgeren
zijn niet te combineren. In Midden Brabant is geen mogelijkheid waar mensen ’s avonds lessen kunnen volgen. Dan is
er de bureaucratie en de lange wachttijden bij instellingen,
zoals DUO, waarvan inburgeraars afhankelijk zijn. Het
boetestelsel dat is verbonden met het niet nakomen van de
inburgeringseisen werkt schulden in de hand. Mensen kunnen jaarlijks boetes krijgen tot €1200,- als zij niet slagen
voor hun examen.
Wanneer mensen verdwaald raken in het doolhof van de
inburgering, gaan negatieve effecten stapelen: oplopende
schulden, risico op baanverlies, en het intrekken van de verblijfsvergunning.

Aantal
66
86
152
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Educatie inzetten tegen achterblijven
Taal als basisvaardigheid
Hulpbronnen
Professionals en vrijwilligers
organiseren op basis van gezamenlijkheid en onderlinge
betrokkenheid educatie, ontmoeting en ondersteuning.
Deze dienstverlening is gericht op het geven van bijstand en het overdragen van
vaardigheden om iets te doen
aan het achterblijven en de
uitsluiting van mensen.
Het gaat om het organiseren
en aanboren van hulpbronnen. Daartoe is er een programma van activiteiten met
de werkwoorden: leren, ontmoeten, ondersteunen, vertellen & verhalen. ’Leren’ in
de Taalschool en Motief,
’Ontmoeten’ in de Huiskamer,
’Ondersteunen’ in het Gasthuis, ’Vertellen & verhalen’
in de Verhalenkamer.

De oorzaak dat mensen ‘achterblijven’ in de samenleving wordt vaak gezien als
een kwestie van weinig geld hebben. Duidelijk is inmiddels dat de oorzaken van
uitsluiting en achterblijven complexer zijn. Rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben dat ook in 2017 aangetoond. ‘Armoede’ is niet alleen
een geldkwestie, maar een zaak van het gemis aan basisvaardigheden en kennis
en gemiste onderwijskansen.
De pijler non-formeel leren/educatie bevat de leeractiviteiten van het MST met
een prominente plek voor de Taalschool voor NT2 onderwijs. In Tilburg is laaggeletterdheid hoog op de agenda komen staan. Daarvoor is het Taalnetwerk Midden
Brabant opgericht waarvan het MST kernpartner is. Naast het Taalhuisspreekuur zijn activiteiten rond ‘Motief’ en ‘Digitaal aanbod’ gericht op laaggeletterden. De Motief-ruimte combineert de ‘gastvrije’ sfeer van de huiskamer met een
actieve sfeer van lerend bezig zijn. De programma’s sluiten aan bij praktische
vragen en interesses van de deelnemers.

Taalschool 2017
Individuele
deelnemers
NT2 t/m niv A2
438
NT2 B1 +
149
Digitale vaardigheden
67
Totaal bezette cursusplaatsen*		
Totaal individuele deelnemers**
596
waarvan 505 uit Tilburg

Bezette
cursusplaatsen
608
197
104
909

* E
 en cursus duurt 18 weken. Vaak volgen mensen meerdere cursussen
aansluitend aan elkaar.
** Het komt regelmatig voor dat iemand zowel taalles als computerles
volgt, deze dubbelingen zijn er in de optelling uit gehaald.
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Project Motief
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Met het project Motief wordt een plaats gecreëerd waar mensen
die uitgeleerd zijn in het klassikale systeem praktische vaardigheden aangeleerd krijgen, of gestimuleerd worden de stap
te maken naar een leeromgeving. Het aanbod sluit aan bij de
praktische vragen van de deelnemers.
Motief richt zich dus op laaggeletterden. Het betreft mensen
die grote moeite hebben met basisvaardigheden: taal (lezen en schrijven), rekenen en digitale vaardigheden. De mate van zelfredzaamheid van mensen en hun vermogen om mee te doen in de samenleving hangt in belangrijke mate samen met deze vaardigheden.
Veel kwetsbare laaggeletterden zullen nooit zelfstandig in een
leeromgeving terecht komen, of zijn ‘uitgeleerd’ in een leeromgeving. Ze kunnen het tempo niet bijhouden, komen onregelmatig naar de lessen omdat hun leven te rommelig is. Het contactleggen met de doelgroep vraagt om een speciale aanpak die
uitgaat van een presentiebenadering zoals bij het project Motief
gebeurt.

Aanbod motief

Rekenen 		
Inzicht en overzicht krijgen in getallen
Levende sollicitatiegids		
Schrijven sollicitatiebrieven en CV
Digitale vaardigheden (maatwerk)		
Aansluiten bij hulpvraag Gasthuis
Digitale vaardigheden 		
Internetbankieren,→mailen, gebruikersnaam -wachtwoord

Taalmaatjes		
Oefenen lees- en schrijfvaardigheden
Educatieve programma’s (Stichting Lezen en Schrijven)
Voor hetzelfde geld (administratie op orde brengen)
Dit doet de gemeente
Mijn kind zit op school, de taal van mijn kind
Ouders en school
Digitale vaardigheden		
Gebruik laptop, tablet
Spreekuur Taalhuis MST

Mensen die MST mogelijk maken
Vrijwilligers en andere medewerkers

Leeftijdsverdeling vrijwilligers

De mensen die het MST mogelijk maken, vormen ook een bonte
verscheidenheid. Bijzonder is de grote groep vrijwilligers die
zich inzetten voor het MST. In 2017 waren er dat ongeveer
200, die evenwichtig verdeeld zijn over de leeftijdsgroepen. De
vrijwilligers hebben 34 verschillende nationaliteiten als achtergrond. Opvallend is hier weer het grote aandeel van de Somaliërs.
Het MST beschikte in 2017 over een team van 8 betaalde medewerkers die actief zijn in verschillende functies. Als stichting
heeft het MST een bestuur met 6 leden en 2 adviseurs van de
congregaties. Tenslotte waren er in 2017 verschillende stagiaires actief in het MST.
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Achtergrond vrijwilligers
Aandeel Somaliërs
Achtergrond
Aantal
Nederland
89
Somalië
27
Anders
84
200

Werkplaats van de gezamenlijkheid

%
45
14
42
100

Personeel aanvang 2018
Naam
Functie		fte
Bic Driessen
Beleidsmedewerker
0,72
Rob van der Zwan
Directeur
0,94
Marieke van Geelen
Medewerker non-formele educatie 0,89
Hans Poort
Coördinator Taalschool
0,89
Lydia Verhagen
Coördinator Gasthuis
0,78
Anne Zeegers
Huiskamermedewerker
1,00
Nienke Kemper
Financieel adm. medewerker
0,67
William Theuvenet
Huismeester
0,89
		
6,78

Stichtingsbestuur aanvang 2018
Eric van den Einden
Bernie Spronk
Tine Ansems
Marjo Frenk
Patrizia Marcucci
Pieter van Mol

Adviseurs
Zr. Lies Alkemade fdnsc
P. Jan Jetse Bol msc

voorzitter
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
penningmeester
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Bij de kwetsbaarheid van een individu
zijn altijd ‘anderen’ gemoeid. Die anderen kunnen dichtbij staan of ver weg
zijn en de relaties ermee kunnen goed
zijn of volkomen verstoord. Kwetsbaarheid heeft altijd een sociale dimensie
die ook aandacht moet krijgen bij het
verminderen van kwetsbaarheid. Ondersteuningsprocessen bij het MST zijn
daarom ingebed in sociale processen.
Er is een aspect van gezamenlijkheid
dat onder andere vorm krijgt in netwerkjes die rondom mensen ontstaan of
geweven worden. Weer ‘deel zijn van’
en/of ‘meedoen met’ is een indrukwekkende ervaring voor mensen die worstelen met maatschappelijk isolement.
Een netwerkje is deel van de oplossing
van de problemen waarmee de bezoeker
kampt. Netwerkjes kunnen verschillend
van aard en functie zijn, maar ze kenmerken zich door aandacht en bemoediging en onderlinge steun en betrokkenheid. Vrijwilligers zijn van cruciale
betekenis in de sociale processen. Zij
symboliseren én realiseren het MST als
werkplaats van de gezamenlijkheid.

71-80
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Huis van verbinding
Tussen uitsluiting en meedoen ligt een noodzakelijke tussenstap: die van
de verbinding. Ondersteuning begint met verbinding maken. Daarbij
zien we ‘Verbinding’ als kernwaarde en ‘Verbinden’ als kernhandeling
van de MST-activiteiten. Het zijn de centrale intuïties waarin het MST
schatplichtig is aan de sociale traditie van de religieuze congregaties
die het MST hebben opgericht. Of het nu in de Taalschool is, in de
Huiskamer, of in het Gasthuis: de professionals zijn ieder vanuit hun
afdeling gericht op verbinding met mensen en tussen mensen mogelijk
maken. Zo wil het MST bijdragen aan de kwaliteit van het leven van
stadsnomaden en werken aan menselijke waardigheid.

MST | mensen in beeld houden
Gasthuisring 54a
5041 DT Tilburg
013-5800855
receptie@rooihart.nl
www.menseninbeeldhouden.nl
IBAN: NL70 RABO 0112 0902 49
KVK: 41098151
RSIN: 800816250

kengetallen 2017
Achtergronden

Mensen

Personeel (personen)
8
Personeel (fte)
6,8
Vrijwilligers
200
Mensen ingeschreven
voor activiteit:
1303
Grootste leeftijdsgroepen:
31-40 jaar
32%

Nationaliteiten (aantal) 103
Nr. 1 top vijf landen
van herkomst
Somalië
160
Opvallende stijger
landen van herkomst:
Turkije 2016:38; 2017:60

Gebouw en materiaal

Gebouw
831 m2
Aantal ruimtes
20
waarvan leslokalen
7
Computers
60
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Personenverkeer
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Deelnemers MST-Taalschool
596
Mensen per week die
het MST bezoeken 1500
Geschonken gastvrijheid
Koppen koffie & thee gezet
112.000

MST|mensen in beeld houden is
een ECDL geautoriseerd testcentrum

Financiën

Baten € 601.713
Kosten € 597.645

MST|mensen in beeld houden is
een ’Erkend Calibris Leerbedrijf’

MST | mensen in beeld houden is een
ANBI. Een ANBI is een algemeen nut
beogende instelling. Een instelling kan
alleen een ANBI zijn, als ze zich voor
minstens 90% inzet voor het algemeen
nut. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst. Donateurs van een ANBI mogen hun
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

