
 

2.1. Deelplan Signaleren 
 
Naam 
deelplan 

Signaleren Categorie 2 

Resultaten 2, 3, 4, 14, 17, 33, 
40 

Organisaties THUIS en Startpunt in samenwerking met VCW, 
Solidez, e.a.  

 

1. Waarom  
Mensen met een hulpvraag 
Mensen met een actieve hulpvraag kunnen deze stellen in het Startpunt. Dit wordt nog vaak als te 
hoogdrempelig ervaren. Vragen kunnen daarom ook gesteld worden aan professionals en aan 
vrijwilligers in buurtpunten, zoals in de Huizen van de Wijk, het Vrijwilligers Centrum, THUIS, 
Odensehuis, maar ook bij sportverenigingen, gezondheidscentra, zorginstellingen (ook bv thuiszorg). 
Niet altijd weet men waar men terecht kan voor welke vraag. Daarom willen we dat het niet meer 
uitmaakt op welke deur je klopt, alle relevante informatie moet beschikbaar zijn, zodat mensen direct 
verder geholpen kunnen worden. Hoe zorgen we voor voldoende laagdrempelige plekken waar men 
terecht kan en voor goede ontsluiting van alle informatie? Door te zorgen voor een laagdrempelige 
basisinfrastructuur van inloop- en ontmoetingsplekken met buurtpunten waar men terecht kan voor 
informatie en advies. 
 
Sommige mensen komen niet in deze buurtpunten omdat de drempel om de deur uit te gaan te hoog 
is of omdat zij zich daar niet thuis voelen. Daarnaast zijn er veel mensen die zelf (nog) geen actieve 
hulpvraag hebben hun vraag niet formuleren uit onwetendheid gebrek aan inzicht in de eigen situatie 
of uit vraag bescheidenheid, maar wel zodanig kwetsbaar zijn dat vroegtijdige signalering en op de 
individuele situatie afgestemde ondersteuning problemen kan voorkomen. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om situaties van schulden waarvoor men zich schaamt, opvoedproblemen en situaties 
van overmatige stress en huiselijk geweld, vereenzaming, vervuiling of verwaarlozing of 
thuiswonende mensen met geheugenproblematiek, dementie die alleen of samen met een 
partner/mantelzorger hun leven moeten organiseren in een continu veranderende werkelijkheid.  
 
De ervaring leert dat deze mensen geen of te laat een hulpvraag formuleert waardoor allerlei andere 
problemen ontstaan die bij eerder signaleren en inzet van ondersteuning bij organiseren van het 
gewone leven voorkomen had kunnen worden (onveilige situaties, dreigende huisuitzetting, 
gedragsproblemen bij kinderen, depressie en ondervoeding bij ouderen, verwaarlozing en 
vereenzaming bij psychisch zieken).  
 
Overbelasting van mantelzorgers die het te lang zonder hulp en ondersteuning willen redden is, zo 
blijkt uit onderzoeken, een reëel risico ( 5 % van de mantelzorgers van een persoon met dementie 
loopt rond met zelfmoordgedachten). 
Mensen die iets voor anderen willen betekenen 
Er zijn mensen die zich zorgen maken om anderen maar niet altijd weten wat te doen met deze 
signalen. De vraag is of de directe omgeving van deze mensen wel weet wat te doen met signalen. 
En hoe zorgen we ervoor dat signalen rond diverse kwetsbare inwoners vroegtijdig in beeld zijn, 
besproken, opgepakt en indien nodig snel doorgezet worden? 
Door te investeren in deskundigheid op gebied van signaleren voor vrijwilligers en andere niet-
professionals, zodat ze weten wat te signaleren en wat men met de signalen kan en waar men 
terecht kan. 
Er is ook een groep mensen met ideeën en initiatieven ten behoeve van anderen of m.b.t. 
leefbaarheid, die ondersteuning zoeken deze te realiseren. Het is van belang dat ook zij terecht 
kunnen op een herkenbare en laagdrempelige plek voor ondersteuning bij de realisatie en het delen 
van hun initiatief. Door te zorgen voor een goede infrastructuur voor hulp en ondersteuning bij het 
realiseren van eigen initiatieven 
 
Signalerende organisaties 
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Scholen, verenigingen, organisaties voor thuiszorg, kinderopvang, sport, politie, woningstichting, 
maar ook ondernemers, zoals de buurtkapper, het zijn allemaal plekken waar men veelvuldig met 
inwoners in aanraking komt en waar men misstanden en zorgen kan signaleren. Het is van belang 
dat ook professionals, medewerkers en vrijwilligers weten hoe te handelen is deze situaties binnen 
de mogelijkheden van de wetgeving op gebied van meldplicht en privacy. Door afspraken te maken 
met scholen, organisaties en verenigingen met het Startpunt over signaleren en deskundigheid op dit 
gebied. 
 

2. Voor wie 
1. De activiteiten zijn gericht op alle inwoners van Wageningen met of zonder actieve 

ondersteuningsvraag en/of initiatief m.b.t. leefbaarheid, met specifieke aandacht voor inwoners 
in een kwetsbare situatie al dan niet tijdelijk. Bij inwoners in een kwetsbare positie denken we 
aan mensen die behoren tot lage SES, ouderen, inwoners met een beperking (met specifieke 
aandacht voor de groeiende groep mensen met een geheugenproblematiek en/of dementie), 
kinderen en hun ouders, vluchtelingen en migranten (incl. internationale studenten). Er is veel, 
maar men weet niet altijd waar men terecht kan met verschillende vragen. Er is nog 
onvoldoende overzicht van het aanbod 

2. Sommige mensen zijn zich niet bewust van hun hulpvraag of ervaren een fysieke, emotionele 
of culturele drempel om hun hulpvraag te stellen. De activiteiten zijn tevens gericht op iedereen 
die zich zorgen maakt en signaleert dat anderen hulp of ondersteuning nodig hebben. Er zijn 
steeds meer vrijwilligers actief om van betekenis te zijn voor anderen, maar heb ontbreekt vaak 
de kennis wat te doen bij signalen waarover zij zich zorgen maken. Bij signalen van zorg is er 
veel handelingsverlegenheid en weet men niet wat ermee te doen. 

 

3. Wat willen we bereiken  
Welke effecten, resultaten willen we bereiken, en geconcretiseerd met welke indicatoren bepalen we 
of doelen zijn behaald, en hoe monitoren/meten we dit? 
 
Resultaat  Concrete doelen indicatoren monitoring 

4. Er zijn laagdrempelige 
mogelijkheden voor 
informatie, advies en 
ondersteuning bij vragen 
over leefbaarheid en 
burgerinitiatieven die de 
leefbaarheid versterken 

Er zijn voldoende 
toegankelijke passende 
inloop plekken waar men 
terecht kan met vragen op 
allerlei gebied. Iedere 
bestaande ontmoetingsplek 
(Categorie 1) is uitgerust met 
een informatie & 
adviesfunctie 
(BUURTPUNT); Daarnaast 
zijn er andere natuurlijke 
vindplaatsen, zoals 
kinderdagverblijven, scholen, 
universiteiten sport- en 
vrijetijdsaanbieders 
gezondheidscentra, politie 
waar men in staat is om een 
vraag te signaleren en door 
te geleiden naar een van de 
Buurtpunten of het Startpunt; 

Aantallen mensen met 
een hulp-of 
ondersteuningsvraag die 
geholpen is in een van de 
Buurtpunten. 
Mate van tevredenheid 
van inwoners m.b.t. 
Informatievoorzieningen 
advies 
 

Klant 
Effectmeting 
Evaluatie 

33. Als mensen zich 
zorgen maken over de 
kinderen van anderen, 

Mensen die op straat of 
achter de voordeur komen 
(buren, vrijwilligers, 

Aantallen vrijwilligers en 
niet-professionals die zijn 
getraind. 

Evaluatie 
van de 
training 
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weten zij waar zij terecht 
kunnen voor informatie en 
advies en weten hoe te 
handelen als de veiligheid 
van het kind in het geding 
is 

verenigingen, 
onderhoudsdiensten van de 
woningstichting, thuiszorg, 
politie, huisartsen, enz.) 
weten hoe ze kunnen 
signaleren, wat ze zelf 
kunnen doen met signalen 
en waar ze terecht kunnen 
met signalen van zorg en 
behoeften. 

 

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

Door vroegtijdige signalering 
weten we veel problemen en 
verergering te voorkomen. 
Zie ook resultaat 33. 
Koppeling leggen met 
signalerende functies zoals 
thuiszorg en huisartsen 

Aantal signalen van 
eenzaamheid bij 
huisartsen 
 

 

4. onderbouwing 

……  
Wageningse Principes: 

1. We voorkomen problemen (preventie): Door er eerder bij te zijn kunnen we erger voorkomen 
en een breed scala aan informele mogelijkheden ontsluiten. Doordat inwoners met een 
initiatief informatie krijgen over hun aanpak kunnen zij ook problemen in hun buurt, wijk, stad 
voorkomen. 

2. We zetten de inwoner centraal: de vraag van de inwoner is bepalend. Het antwoord kan op 
diverse passende manieren worden verkregen op diverse plekken. 

3. We doen het samen: Het maakt niet uit bij welke voordeur je aanklopt, achter iedere deur is 
alle informatie verkrijgbaar. De organisaties bundelen hun informatie en werken samen in de 
Buurtpunten. Zowel organisaties die formele (betaalde) hulp/zorg/ondersteuning aanbieden 
als organisaties die informele zorg/hulp/ondersteuning aanbieden door vrijwilligers, 
mantelzorgers, buren, familie en vrienden. 
Voor vragen over initiatief is er een wekelijks Q & A moment waar deskundigen met 
verschillende expertise van verschillende organisaties aanwezig zijn 

4. We gaan uit van vertrouwen: Iedereen die signaleert moet deze signalen kunnen delen. Ook 
signalen van niet-deskundigen worden serieus genomen 

5. We zoeken actief naar vernieuwing: we zoeken naar vernieuwende combinaties tussen 
formele en informele hulp, professioneel en niet-professioneel aanbod en zoeken naar 
nieuwe wegen voor het ontsluiten en koppelen van informatie. Innovatie ontstaat tevens door 
ruimte te geven aan nieuwe initiatieven van bewoners. We leren werkende weg en werken 
voortdurend aan verdere verbetering. 

 
Hoe geven we invulling aan de mensen- en kinderrechten volgens BAAT: beschikbaarheid, 
aanvaardbaarheid, aanpasbaarheid en toegankelijkheid 

• We starten bij contact en aandacht 
• We spelen in op behoeften 
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• Er is ruimte voor maatwerk en passen de aanpak aan op de vraag 
• We werken aan bewustwording en het vergroten van deskundigheid in signaleren en 

reageren van vrijwilligers en professionals 
 

5. Aanpak  
Ontmoetingsplekken: Stimuleren en ondersteunen van informele ontmoetingen, inlooppunten en 
vindplaatsen met zo laag mogelijke drempel (zie Categorie 1) In deze ontmoetingsplekken worden 
buurtpunten gerealiseerd, plekken waar inwoners terecht kunnen met vragen en voor informatie en 
advies over uiteenlopende zaken. Er zijn getrainde vrijwilligers die mensen te woord kunnen staan en 
er is informatiemateriaal voorhanden. 
 
Centraal punt: Er zijn nu twee centrale loketten waar inwoners met hun vraag terecht kunnen: het 
Startpunt en het Vrijwilligers Centrum. Dit is belangrijk voor mensen die niet op de buurtpunten 
komen, omdat zij dit niet kunnen, niet willen of niet durven. In de komende jaren wordt toegewerkt 
naar het integreren van deze loketten. Hiervoor is het van belang dat het Startpunt laagdrempeliger 
wordt en de Startpuntmedewerkers de informele sector goed in beeld hebben en weten te vinden. 
Voor verdere toelichting zie categorie 3 informele hulp. 
 
Signaleren: Creëren van een ondersteuningsstructuur: laagdrempelige, korte 
basistraining/ondersteuning van “signaleerders en verbinders”. Daarnaast samen met het Startpunt bij 
scholen, verenigingen organisaties en ook bij inwoners signaleren onder de aandacht brengen. 
 
Werkprocessen: Zowel zorgen voor korte lijntjes tussen de vindplaatsen en het startpunt als zorgen 
voor een duidelijk onderscheid maar ook goede aansluitingen tussen informele en formele hulp. 
Afspraken met signalerende organisaties, zoals de woningstichting, politie, huisartsen, thuiszorg. Zij 
melden direct bij dreigende huurachterstanden of andere zorgwekkende situaties die ze aantreffen. 
Mensen die zorgwekkende situaties signaleren weten wat te doen en waar aan te kloppen bij signalen 
van zorg. 
Aandachtspunt hierbij is het waarborgen van de privacy. Over het algemeen zal er nooit over 
inwoners gesproken worden of informatie over inwoners gedeeld worden met derden zonder 
toestemming van de persoon in kwestie. Uitzondering op deze regel zijn bij ernstige zorgen of acuut 
gevaar. Hierbij wordt de meldcode gehanteerd. 
 
Ontsluiten en samenbrengen van informatie (zie deelplan informeren en digitale ondersteuning): 
Online en offline informatie, prikborden, huis aan huis informatie en meet & match bijeenkomsten, 
centraal telefoonnummer voor vragen voor informele hulp. Informeel platform voor het uitwisselen van 
ervaringen en experimenteren. Digitaal platform voor uitwisselen vraag en aanbod voor inwoners. Er 
is een Informatiemakelaar als initiatiefnemer en aanjager om alle informatie te ontsluiten en 
innovatieve manieren te bedenken om informatie beter te ontsluiten. Deze vervult een voortrekkersrol 
in het verbinden, uitwisselen en mogelijk maken. (Deze is opgenomen in deelplan D Informeren en 
digitale ondersteuning) 
 
6. Organisatie 
Kartrekkers:  
Ontmoetingsplekken zie Cat 1, Werkplaatsen zie Cat 4,  
deskundigheid signaleren: VCW,  
Werkprocessen: Startpunt,  
Informatiemakelaar, THUIS 
workshops en trainingen eigen initiatieven: THUIS en Solidez. 
 
Partners: Solidez, Startpunt, THUIS, Odensehuis, de bblthk, Vrijwilligers Centrum Wageningen, 
huisartsen, Woningstichting, politie, casemanagers, thuiszorg, scholen, sportverenigingen, 
werkplaatsen, Buurtpunten 
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Basisinfrastructuur: Buurtpunten in Pomhorst, De Nude, Ons Huis, Scholen (Pantarijn en de 
basisscholen), THUIS Wageningen, Odensehuis, Markt 17, Oude Bijenhuis, Buurtpunt NW, 
Bibliotheek, Vrijwilligers Centrum, Buurtse Bocht, Tuindorp, 
 
 
 
7. Budget: 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Deskundigheid: training signaleren en 
verbinden 

VCW 
Startpunt 

€ 4.000 

Informatiemakelaar THUIS Zie deelplan informeren en 
digitale ondersteuning 

Digitale platforms op buurtniveau Inwoners, platform 
coördinatoren 
CVS Mens en Werk 

Zie deelplan informeren en 
digitale ondersteuning 

Totaal:  € 4.000 

 
 

 


