
 

1.1. Ontmoetingsactiviteiten 
 

Naam deelplan Ontmoetingsactiviteiten Categorie 1 
Resultaten 6/8/29/32/38/40/47/48 Organisaties THUIS, Markt 17, Odensehuis, 

Solidez, Vluchtelingenwerk, de 
scholen in NW en de bblthk, 
aangevuld met partners in 2e 
schil: onder meer Indigo, De Plek, 
ZinGesprek, CSWO, IWW, 
Stichting Tinku, Platform 
Levensbeschouwing en Religie 
Wageningen en diverse 
inwonersinitiatieven.  

1. Waarom 
Activiteiten in de ontmoetingsplekken zijn erop gericht om inwoners op een laagdrempelige manier 
elkaar te kunnen laten ontmoeten, informatie te delen, hobby's uit te oefenen, cursussen te 
organiseren en te volgen, vrijwilligerswerk te kunnen doen, buurtinitiatieven te kunnen ontplooien, 
deel te kunnen nemen aan maaltijdvoorziening, deel te kunnen nemen aan dagbestedingsactiviteiten, 
ondersteuning te krijgen bij lichte hulpvragen etc. Deze activiteiten kennen een grote relatie met de 
activiteiten uit categorie 2 en 4. De activiteiten zijn zeer divers en toegankelijke voor alle inwoners van 
Wageningen. De activiteiten worden zoveel mogelijk door inwoners zelf of met behulp van vrijwilligers 
uitgevoerd en zijn erop gericht om verbinding aan te brengen tussen groepen inwoners die elkaar 
zonder deze activiteiten niet zo snel zouden ontmoeten. Deze verbindingen dragen bij aan de zelf- en 
samenredzaamheid en de mentale veerkracht van inwoners van Wageningen. Er is specifieke 
aandacht voor inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden.  
 
Wageningen heeft momenteel een groot stelsel van ontmoetingspunten, met een veelheid aan 
activiteiten gericht op een brede diversiteit aan doelgroepen. Inwoners geven aan erg tevreden te zijn 
met het huidige aanbod en verbetering van levenskwaliteit te merken door deelname aan deze 
activiteiten (bron: klant-effectmeting Solidez, Verhalenproject Markt 17, onderzoek Spectrum, 
participanten raadpleging Odensehuis).  
 
Toch zien we ook een aantal doorontwikkel-richtingen voor deze activiteiten: 

● meer verbinden van (preventieve) zorg en welzijn aan ontmoetingsactiviteiten, met als doel 
om inwoners met individuele ondersteuningsbehoefte meer in te bedden in het netwerk in hun 
wijk. Dit kan voor de inwoners bijdragen aan het van betekenis zijn voor anderen en kan in 
sommige gevallen leiden tot overname van een deel van de ondersteuning door het 
(informele) netwerk rondom een ontmoetingsplek. 

● meer vermenging van (kwetsbare) doelgroepen, die nu buiten elkaars gezichtsveld blijven, 
maar veel aan elkaar kunnen hebben en meer vermenging van kwetsbare en zelfredzame 
doelgroepen, waardoor versterking van veerkracht ontstaat.  

● meer aandacht voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod tussen inwoners onderling 
● aanspreken en betrekken van het potentieel van (gezinnen van) internationale studenten en 

internationaal WUR-personeel (bijvoorbeeld buurtpunt op de campus). 

2. Voor wie 
De activiteiten zijn gericht op alle inwoners van Wageningen, met specifieke aandacht voor inwoners 
die kampen met verminderde veerkracht of zich al dan niet tijdelijk in een kwetsbare situatie bevinden 
en daardoor in hun eentje minder goed in staat zijn om activiteiten te ontplooien en van betekenis te 
zijn voor anderen. Bij kwetsbaarheid denken we aan mensen die behoren tot lage SES, kwetsbare 
ouderen (waaronder mensen met geheugenproblematiek/ dementie en hun naasten), kinderen (-9 
maanden tot 12 jaar en 13-27 jaar) en hun ouders, vluchtelingen en migranten, inwoners met een 
beperking, inwoners met een klein sociaal netwerk, internationale studenten met hun gezinnen of aan 
inwoners die kampen met tijdelijke tegenslag en daardoor tijdelijk verminderd weerbaar zijn.  
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We ondersteunen deze inwoners om een netwerk op te bouwen, hun zelfredzaamheid te vergroten en 
van betekenis te zijn voor anderen en stimuleren en faciliteren zelf- en samenredzame inwoners om 
initiatieven te ontplooien, waar mogelijk ten bate van de ondersteuning van inwoners die een 
bepaalde mate van kwetsbaarheid ervaren.  

3. Wat willen we bereiken? 
De activiteiten dragen bij aan de resultaten 6/8/29/32/38/40/47/48 en hebben alle ook invloed op het 
vergroten van de positieve gezondheid en het welbevinden zoals beschreven in resultaat 2 en 3.  
Alhoewel we onderkennen dat de populatie in Wageningen bestaat uit verschillende doelgroepen, 
vliegen we de organisatie van de ontmoetingsactiviteiten niet vanuit de doelgroepgedachte aan. We 
streven er juist naar om activiteiten te organiseren die voor diverse doelgroepen aantrekkelijk en 
toegankelijk zijn, zodat groepen die elkaar normaal niet zo snel ontmoeten elkaar juist tegenkomen en 
elkaar en elkaar gewoonten kunnen leren kennen. Met de activiteiten willen we het volgende 
bereiken: 
  

Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
6. inwoners kennen 
elkaar en hebben 
interactie met elkaar in 
hun gebied, waarbij de 
invulling van gebied 
maatwerk is 

Inwoners ontmoeten 
nieuwe mensen en 
ontmoeten vaker mensen 
buitenshuis 
 
Inwoners ervaren meer 
tevredenheid over hun 
sociale leven 
 
Inwoners ervaren meer 
gezelligheid om zich heen 
Inwoners doen meer voor 
anderen 
 
Inwoners houden meer 
rekening met anderen 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

Periodieke klant 
effectmeting onder 
bezoekers, deelnemers 
en vrijwilligers 
 
Jaarlijks in beeld brengen 
van verhalen van 
deelnemers, bezoekers 
en vrijwilligers door 
middel van filmpjes 
 
Meepraten van inwoners 
in klantcontact groepen 
en ontwikkeltafels, om 
direct bij te dragen aan 
doorontwikkeling van 
ontmoeten 

8. indien nodig worden 
(kwetsbare) inwoners 
door de gemeente 
ondersteund bij het 
nemen van initiatieven 
in hun gebied 

Inwoners ondernemen 
meer initiatieven en nemen 
actiever deel aan de 
samenleving 
 
Inwoners zijn meer 
tevreden over hun 
daginvulling 
 
Inwoners worden vrijwilliger 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 

29. de wettelijke taken 
uit de Jeugdwet 
worden uitgevoerd, in 
categorie 1 betreft het 
de inzet op het 
versterken van het 
opvoedklimaat en het 
netwerk 

Inwoners krijgen meer 
zelfvertrouwen  
 
Ouders worden 
gestimuleerd in  
betrokkenheid bij de 
activiteiten van hun 
kind(eren) 
 
Inwoners gaan gezonder 
leven en meer plezier 
beleven aan gezonder 
leven (volgens visie van 
positieve gezondheid) 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 
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Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
32. er zijn netwerken 
voor kinderen en 
ouders waar zij 
lotgenoten en 
ervaringsdeskundigen 
kunnen ontmoeten 

Inwoners kunnen hun 
ervaringen met elkaar 
delen en voelen zich 
gesteund door lotgenoten 
en ervaringsdeskundigen 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 

38. oudere inwoners 
kunnen elkaar en 
andere generaties 
ontmoeten en 
gezamenlijk activiteiten 
organiseren en worden 
daarin waar nodig 
gefaciliteerd (in 
samenhang te bezien 
met deelplan samen 
ouder) 

Oudere inwoners 
ontmoeten nieuwe mensen 
en ontmoeten vaker 
mensen buitenshuis 
 
Oudere inwoners ervaren 
meer tevredenheid over 
hun sociale leven 
 
Oudere inwoners ervaren 
meer gezelligheid om zich 
heen 
 
Oudere inwoners doen 
meer voor anderen 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 

40. eenzaamheid bij 
oudere inwoners wordt 
gesignaleerd en waar 
gewenst wordt op maat 
ondersteuning 
geboden bij 
maatschappelijke 
participatie/opbouwen 
van een netwerk 

Eenzame oudere Inwoners 
worden actief bij de hand 
genomen en krijgen een 
steuntje in de rug om deel 
te nemen aan 
ontmoetingsactiviteiten en 
buurtinitiatieven met als 
doel om de doelen zoals 
beschreven onder 6 en 8 te 
bereiken 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 

47. statushouders/ 
vluchtelingen en 
inwoners ontmoeten 
elkaar in de buurt, op 
(vrijwilligers)werk of 
tijdens 
vrijetijdsbesteding 

Inwoners voelen zich meer 
thuis in de buurt en hun 
leefomgeving en voelen 
zich erbij horen  
 
Inwoners ontmoeten 
nieuwe mensen en 
ontmoeten vaker mensen 
buitenshuis 
 
Inwoners ervaren meer 
tevredenheid over hun 
sociale leven 
 
Inwoners ervaren meer 
gezelligheid om zich heen 
 
Inwoners doen meer voor 
anderen 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 
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Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
48. 
statushouders/vluchteli
ngen worden door de 
gemeente ondersteund 
bij het opbouwen van 
een eigen netwerk 

Idem 47 en: 
Inwoners ondernemen 
meer initiatieven en nemen 
actiever deel aan de 
samenleving 
 
Inwoners zijn meer 
tevreden over hun 
daginvulling 
 
Inwoners worden vrijwilliger 

De door de bezoeker, 
deelnemers, vrijwilliger 
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven 
doel 

idem 

2. inwoners, in het 
bijzonder chronisch 
zieken, mensen met 
een beperking en 
mensen met een lage 
SES, ervaren hun 
kwaliteit van leven 
gemiddeld als goed 
 
3. inwoners, in het 
bijzonder mensen met 
een lage SES, ervaren 
hun gezondheid 
gemiddeld als goed 

Bovenstaande doelen 
dragen alle bij aan resultaat 
2 en 3, daarnaast: 
 
Inwoners gaan in hun vrije 
tijd meer bewegen 
 
Inwoners gaan gezonder 
leven en meer plezier 
beleven aan gezonder 
leven 
 
 

 Scoren van de 
effectmeter positieve 
gezondheid bij na 
afronding collectieve, 
vraaggerichte activiteit 

4. Onderbouwing 
Uit ervaringsonderzoek en effectmeting van Markt 17, THUIS en Solidez blijkt dat inwoners veel 
waarde hechten aan de ontmoetingsactiviteiten in Wageningen. Zij geven aan een positief effect te 
ervaren op de in de vorige paragraaf beschreven onderwerpen.  

 
 
BAAT (Beschikbaar, Aanvaardbaar, Aanpasbaar, Toegankelijk) 
Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Daar waar er behoeftes 
zijn die niet aangeboden worden, zal maatwerk geleverd worden. Door het principe van 
wederkerigheid toe te passen, kunnen alle activiteiten gratis of voor een zeer geringe vergoeding (of 
tegenprestatie) geleverd worden.  
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5. Aanpak 
Wat gaan we doen 
We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: 
- ontmoeten en meedoen 
- van betekenis zijn voor anderen 
- initiatieven van inwoners 
- samenwerking in de wijk 
- verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa 
- betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen 
- buurtmaatschappelijk werk 
- stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar 
 
Het grootste deel van de activiteiten wordt uitgevoerd door vrijwilligers en bij de activiteiten betrokken 
inwoners, soms ondersteund door een professional. Om inwoners te kunnen ondersteunen om het 
zelf te organiseren is aanwezigheid van sociaal werkers in buurten of in de buurt van doelgroepen 
een vereiste. Vanuit daar kan worden opgevangen en gesignaleerd waar inwoners behoefte aan 
hebben en waar ondersteuning bij nodig is. We werken hiertoe met kleinschalige (buurt)teams 
bestaande uit sociaal werkers en vrijwilligers. De expertise in de teams is afgestemd op de behoefte 
van de buurt of in sommige gevallen van een specifieke doelgroep waar op stedelijk niveau 
activiteiten voor worden georganiseerd (jongerenwerk in 't Oude Bijenhuis is een voorbeeld). Er zijn 
korte lijnen met (de teams van) het Startpunt, zodat makkelijk opgeschaald kan worden naar zorg.  
 
Om de verbinding met wijkgericht werken te maken en buurtinitiatieven te stimuleren sluit de 
wijkmanager aan bij de buurtteams. Met deze buurtteams benaderen we bezoekers en mensen in de 
wijk met aandacht en presentie en vanuit de visie van positieve gezondheid: ‘wat kun je wel? Waar 
word jij blij van? Wat heb jij nodig? Waar wil jij aan werken? Wat werkt voor jou? ….’ om mee te 
kunnen doen, te ontplooien en ontwikkelen, zelfredzamer te zijn, minder eenzaam te zijn etc. We 
verbinden redzame burgers aan kwetsbare en stimuleren onderlinge zorg en betrokkenheid; iedereen 
kan voor laagdrempelige ondersteuning terecht bij deze teams. Alhoewel het uitgangspunt is dat 
inwoners zelf in staat zijn om te ontmoeten en activiteiten te organiseren, leert de ervaring ook dat er 
een categorie mensen is die hier duurzaam ondersteuning bij nodig heeft. Voor deze mensen worden 
activiteiten georganiseerd op inloopbasis. Vanuit deze inloopfunctie kunnen inwoners toegeleid 
worden naar activiteiten, naar verbinding met andere inwoners in de wijk en naar mogelijkheden om 
van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Zo hopen we het arsenaal aan inwoners dat zich inzet 
voor de buurt en voor elkaar steeds verder te vergroten.  
 
De invulling van de activiteiten wordt in samenspraak met buurtbewoners, bezoekers van 
ontmoetingsplekken en vrijwilligers vormgegeven. We organiseren in ieder geval de volgende 
activiteiten ten behoeve van het halen van de resultaten:   

● eettafels (resultaat 6/8/29/32/38/40/47/48) 
● evenementen (resultaat 8/29/38) 
● workshops/lezingen op aantal thema’s afgestemd om directe vragen en behoeften (resultaat 

8/29/40) 
● ruilen/delen/lenen (resultaat 6/47/48) 
● inloop (resultaat 6/29/38/40/47/48) 
● gespreksgroepen (resultaat 29/32/38/40) 
● ruimte bieden aan initiatieven (ondersteuning + fysieke ruimte) (resultaat 8/32) 
● flexwerkplekken (resultaat 6/38) 
● netwerkopbouw (resultaat 6/8/47/48) 
● cursussen (resultaat 29/32/40/47/48) 
● culturele activiteiten (resultaat 6/32/38/47/48) 
● dagbesteding (resultaat 38/40) 
● informeren (resultaat 8/38) 

 
Van bovenstaande activiteiten is de inloop afwijkend in organisatie van de andere activiteiten. De 
inloopfunctie vraagt om openstelling van vaste locaties op specifieke tijden en hier hoort een bezetting 
van vrijwilligers en sociaal werkers bij.  Deze inloop heeft als basisgedachte dat activiteiten 
plaatsvinden op basis van wederkerigheid, dus deelnemers zetten tijd of goederen in om de inloop 
gezamenlijk te faciliteren. Daar waar inwoners niet in staat zijn om dit zelfstandig vorm te geven, 
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kunnen professionals hierbij ondersteunen. In Wageningen zien we vijf tot zes structurele plekken met 
inloop-functionaliteit voor ons: 
 

● voor inwoners die beschikken over eigen regie en veerkracht, die samen initiatieven willen 
ontplooien en dit in willen zetten ten bate van de samenleving in Wageningen; 

● voor kwetsbare inwoners zoals mensen met een klein netwerk, daklozen, inwoners met GGZ 
problematiek en vluchtelingen: primair op zoek naar een luisterend oor, niet altijd naar 
professionele hulp; 

● voor inwoners met dementie en hun mantelzorgers; 
● in twee tot drie wijken waar veel lage SES  en migrantenpopulatie aanwezig is (met onder 

meer specifieke aandacht voor kinderen en hun ouders);    
● Jongeren in de leeftijd 13-27 jaar.  

6. Organisatie 
We werken voor deze activiteiten samen met professionals en vrijwilligers van THUIS, Markt 17, 
Odensehuis, Solidez, CSWO, Vluchtelingenwerk, de bblthk, IWW, DigiTaalhuis, De Plek, ZinGesprek, 
Startpunt, Vrijwilligerscentrum, Indigo, Siza, Philadelphia, Woningstichting, Zinzia, RIBW, MEE, 
Politie, Welkom in Wageningen, wijkpanels, wijkbewoners, vrijetijdsclubs, sportclubs, 
migrantenorganisaties, IVN, basisscholen, kinderopvang Wageningen, hobbyclubs en vele andere 
partijen.  
 
De kerngroep voor dit onderwerp bestaat uit THUIS, Markt 17, Odensehuis, Solidez, SHOUT, de 
bblthk en de scholen in NW. Zij zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan. 
Voor de invulling van het aanbod wordt samengewerkt met een grote groep betrokken partijen, die op 
onderdelen expertise en ondersteuning inbrengt, de flexibele schil. Dit zijn onder meer Indigo, De 
Plek, ZinGesprek, CSWO, IWW, Stichting Tinku, Platform Levensbeschouwing en Religie en diverse 
inwonersinitiatieven en zelforganisaties. 

7. Budget/begroting 
 

BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 
faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) 
activiteiten gericht op: 
- ontmoeten en meedoen 
- van betekenis zijn voor anderen 
- initiatieven van inwoners 
- samenwerking in de wijk 
- verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en 
buurt 
- stimuleren van ouderbetrokkenheid 

Markt 17 € 19.000 

Odensehuis	 Opgenomen in deelplan 
Samen Ouder,  

vanuit daar bijdragend 
aan dit deelplan 

THUIS	 € 48.500 

Solidez	 € 180.655 

Scholen NW Ondersteuning vanuit 
buurtteams en deelplan 

ouderen 
Buurtteams (buurtmaatschappelijk werk/ 
opbouwwerk/jongerenwerk) 

Solidez €247.150 

Totaal  € 495.305 
 
  



6 

GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Activiteit / interventie Organisatie Prijs/product Kosten 
Laagdrempelige activiteiten die mensen de gelegenheid 
geven om op een constructieve en respectvolle manier 
zorg te dragen voor hun rouw en gemis. 

De Plek	 6 activiteiten per 
jaar met diverse 

prijs, middelen 
voor materialen 

max 150 personen 

€ 7.250	

Ontmoeting en verdieping via gesprekken over 
levensvragen en zingeving. Resultaat van gespreksgroep 
is vergroten veerkracht, versterken sociale verbindingen, 
participatie en regie over het eigen leven versterken. Voor 
55+ 

Zingesprek	  € 3.500	

Uitvoeren van diverse preventieve groepsactiviteiten op 
mentale thema’s, waaronder eenzaamheid (8-10 
deelnemers) 

Indigo	 2 x €4590  
 

€ 10.000	

(culturele) activiteiten, evenementen, cursussen die 
(mede) door CSWO worden georganiseerd en 
gefinancierd, waardoor de deelname van ouderen aan de 
Wageningse samenleving wordt gestimuleerd. Bijdrage 
aan de financiering van deze CSWO activiteiten. 

CSWO	 alleen met 
vrijwilligers, min 

30, max 100 
deelnemers 

€ 2.500	

Het gezamenlijk Intercultureel Straatfeest in samenwerking 
met Emmaus, en Interculturele ontmoetingen, zoals 
Bruiloften bij ons. Het organiseren van 
ontmoetingsbijeenkomsten, zodat personen met 
migratieachtergrond en autochtone Nederlanders elkaar 
leren kennen en elkaars kennissen en vrienden worden. 
Inhoudelijke (algemene) maatschappelijke bezinning zoals 
op de Dag van de Rechten van de Mens ( 10 december) 
en de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie 
(21 maart). Daarnaast het presenteren van de diversiteit 
van de Wageningse samenleving, zoals door deelname 
aan en representatie tijdens de Stille Tocht op 4 mei 

IWW	 bijdrage aan 
organisatie kosten 

€ 2.600	

Ouder gespreksgroep voor ouders met kinderen met 
autisme. Vanuit de Brussengroepen is de vraag gekomen 
om een oudercontact groep op te zetten. Ouders geven 
aan de behoefte te hebben ervaringen met elkaar te delen. 

MEE Veluwe 1 groep,  
max 12 ouders 

€ 4.500 

Ondersteunen, faciliteren internationale ontmoetings- 
activiteiten die door en voor de deelnemers zijn 
georganiseerd.  

Stichting Tinku uren/ 
menskracht voor 

organiseren 

 € 35.000 

Ter wille van ontmoeting en ondersteuning bij individuele 
zoektocht: deelname aan markten en festivals, zoals de 
zaterdagmarkt, het Bevrijdingsfestival en de Molenmarkt, 
voor bewustwording, voorlichting en ontmoeting. 
Organisatie van dialoogtafels. 

Platform voor 
levensbeschou
wing en religie 

 € 1.500 

 
GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN (bijvoorbeeld IAS, fondsen, andere domeinen) 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 
Kosten voor te organiseren activiteiten die niet 
opgebracht kunnen worden door de deelnemers 

Solidez	 € 6.000	
Odensehuis € 7.000 
THUIS € 8.000 
Markt 17 € 4.000 

 

 


