
 

2.3.  Voorlichting en cursussen 
 
Naam 
deelplan 

Voorlichting en cursussen Categorie 2 

Resultaten No. 2, 3, 4, 5, 14, 17, 18, 
25, 29, 33, 34, 40, 46 

Organisaties Startpunt, Solidez, MEE Veluwe, Indigo, 
Iriszorg, De Bakermat, Buro Nij, CSWO, 
VOD 

1. Waarom  

Door problemen zoveel mogelijk te voorkomen, blijven mensen zo lang mogelijk gezond in de 
breedste zin van het woord. Waar nodig, wil de gemeente inwoners ondersteunen. Hierbij gaan we uit 
van het principe ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. 
Op dit moment is er in Wageningen een duidelijke aandacht voor preventie door middel van 
voorlichting en cursussen. Dat willen we graag behouden en versterken. 
De samenhang en bekendheid is onvoldoende: bij organisaties onderling, bij de burger die bereikt 
moet worden, maar ook bij vindplaatsen als scholen, de WMO- en jeugdconsulenten, huisartsen, 
wijkcentra, ouderenadviseur en vele andere vind- en signaleringsplaatsen. Samenwerking en 
afstemming is gewenst. 

2. Voor wie  

Voorlichting is toegankelijk voor iedereen, cursussen voor ieder die binnen de doelgroep valt. Van 
jong tot oud, van autochtoon tot nieuwkomer en inwoners met een goede gezondheid tot inwoners 
met een beperking. 
Per doelgroep zijn er specifieke aandachtspunten, waarbij een basisaanbod van voorlichting geldt, 
naast cursussen afgestemd op de vraag. 

1. Jeugd 
a. -9 mnd. tot 13 jaar (ouders en kinderen) 
b. 13 jaar tot 27 jaar (ouders en kinderen) 

2. Volwassenen (27 tot 67) 
3. Ouderen (67 en ouder) 

 

3. Wat willen we bereiken? 
Resultaat/effect Concreet doel Indicatoren monitoring 
Resultaat 4, 14, 
17, 33, 34 

Inwoners van en 
organisaties in 
Wageningen weten dat 
het Startpunt een 
centrale toegangspoort is 
voor alle vragen rond 
zorg en welzijn incl. 
financieel welzijn. 
 
Signalen en trends/ 
ontwikkelingen vanuit de 
vindplaatsen 
(buurtpunten) worden 
vertaald naar een 
passend aanbod. Het 
Startpunt heeft hierin een 
coördinerende rol zodat 
preventieve activiteiten 

Mate van tevredenheid 
van inwoners m.b.t. 
advies, 
informatievoorzieningen, 
en cursussen. 
 
Het JIP gaat beter 
aansluiten bij casuïstiek 
die zowel bij het Startpunt 
als het JIP speelt 
 

Jaarlijks worden 
evaluaties van gebruikers 
van de 
voorlichtingsactiviteiten en 
cursussen gebundeld om 
een beeld te krijgen van 
de kwaliteit van de 
activiteiten. 
 
Het JIP en het Startpunt 
behandelen jaarlijks 
minimaal 5 casussen 
intensief gezamenlijk.  
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en cursussen (incl. 
jeugd) afgestemd zijn op 
de vraag en integraal 
aangeboden.  
 
Informatie en advies, of 
het bespreken van een 
signaal kan op locatie 
(vindplaats/ inwoner 
thuis) 

Resultaat 18 Op het Startpunt is een 
coördinator mantelzorg 
als aanspreekpunt voor 
ondersteuning. Deze 
coördineert alle 
informatievoorziening en 
activiteiten voor 
mantelzorgers binnen het 
mantelzorg 
expertisecentrum. 

Mate van tevredenheid 
van mantelzorgers over 
de aangeboden 
ondersteuning en 
bijdrage aan hun welzijn. 

Resultaat 34 In het groepsgerichte 
aanbod wordt 
samengewerkt met 
ervaringsdeskundigen 
(groepsgericht o.a. ter 
bevordering van 
netwerkversterking zoals 
in Centering Pregnancy.)  

 

Resultaat 29, 
33, 34 

De samenwerking met 
het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld ‘Veilig 
Thuis’ is geborgd binnen 
Jeugd en WMO. 

Mate van tevredenheid 
partners over 
samenwerking en 
effectiviteit. 

Evaluatiegesprekken 
samenwerking 

Er is een stroomschema 
voor jeugdhulp, zodat 
afgestemd is wie 
wanneer wordt 
ingeschakeld 

Evaluatie samenwerking 
Jeugd 

Scholen, 
jongerenwerk/JIP en 
partners, bieden 
jongeren voorlichting 
over verslaving, 
seksualiteit, discriminatie 
en radicalisering. 

Deelname aan 
activiteiten voorkomt 
problemen en helpen bij 
het vinden van de juiste 
hulp. 

Evaluatie geboden cursus/ 
voorlichtingsbijeenkomst.  
 
Jaarrapport Jeugdmonitor 
 
   
  
 Er is specifieke aandacht 

voor kinderen van ouders 
die te maken hebben met 
echtscheiding 

Resultaat 2, 3, 
4, 5, 40 
 

Huisartsen/ POH 
signaleren, waar nodig 
leggen zij de verbinding 
met het sociaal domein. 

Inwoners ervaren dat er 
informatie is ter 
bevordering van positieve 
gezondheid en de 
hulpverlening op dit 
gebied is afgestemd. 

Vierjaarlijkse 
gezondheidsmonitor GGD 
vergelijken. 
 
Ervaringsonderzoek 
mensen met een 
chronische ziekte en 
mensen met een 
beperking herhalen na vier 
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jaar. 
Er is online en offline 
informatie over 
voorzieningen waar 
ouderen een beroep op 
kunnen doen om zo lang 
mogelijk thuis te blijven 
wonen. 

Meer bewoners 
participeren in 
buurtplatforms, en komen 
op bijeenkomsten. 
Eerder signalen van 
eenzaamheid/ 
verwaarlozing van 
ouderen via huisartsen. 

Jaarlijks worden 
evaluaties van gebruikers 
van de 
voorlichtingsactiviteiten en 
cursussen gebundeld om 
een beeld te krijgen van 
de kwaliteit van de 
activiteiten. 
 
   
  
 
 

  
 

Ouderen weten welke 
mogelijkheden er zijn om 
zich in te zetten voor de 
samenleving 
De ouderenadviseur 
werkt vanuit het 
Startpunt nauw samen 
met partners 

Resultaat 4, 46 Informatie, maar ook de 
voorlichting of de cursus 
zelf moet aangeboden 
worden in een voor de 
doelgroep begrijpelijke 
taal. 
 
Digitale bekendheid van 
het JIP wordt vergroot 
door aanwezigheid op 
evenementen, scholen 
en andere Wageningse 
activiteiten waar veel 
jongeren op af komen. 
Het JIP zal maandelijks 
op het Pantarijn staan 
met een infostand, 
daarnaast is het JIP 
aanwezig bij minimaal 4 
evenementen in de stad 

Deelnemers van een 
cursus ervaren deze als 
bijdrage aan hun 
gezondheid 

 

4. Onderbouwing  
Afstemming tussen organisaties, vindplaatsen en burgers helpt het aanbod op maat (vraaggericht) 
aan te bieden; de inwoner staat centraal. Het bevordert de samenwerking en stimuleert het 
benutten van ieders kracht, inclusief die van de inwoner, mits de professional waar nodig faciliteert. 
Hierbij gaan we uit van vertrouwen in die kracht van de burger en de integriteit van de professional. 
(Ondersteuning: ‘Burgers en gezondheid, RIVM’) 
Groepsgericht aanbod draagt bij aan netwerkversterking en lotgenotencontact. Op basis van 
onderzoek (Oudenampsen et al., 2007) is gebleken dat lotgenotencontact leidt tot de volgende vier 
hoofdeffecten: 

• Een beter zelfgevoel (welbevinden) 
• Wederzijdse ondersteuning 
• Opdoen van kennis en vaardigheden 
• Preventieve werking in het gebruik van gezondheidszorg 

Dit zien we onder andere terug in resultaten van Centering Pregnancy.  
Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen is naast een vraaggericht aanbod, een basisaanbod 
van preventieve activiteiten nodig. Uitgangspunt zijn huidige resultaten. (Jeugdmonitor CBS, politie 
Wageningen, ZOS overleg - Zicht op straat, Gezondheidsmonitor GGD). Binnen alle activiteiten 
zoeken we naar vernieuwing; het ambulant jongerenwerk is een voorbeeld waarbinnen vernieuwing 
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opgaat met de ontwikkelingen binnen de doelgroep/ maatschappij. Beschikbaarheid via Whatsapp; 
werkwijzen als ‘over de streep’. Maar ook de verbinding tussen zorg en welzijn met een aanbod van 
cursussen gericht op een combinatie van psychisch en lichamelijk welzijn, zoals ‘Mentale veerkracht’. 
  
BAAT (Beschikbaar, Aanvaardbaar, Aanpasbaar, Toegankelijk) 
Door dezelfde informatie aan te bieden op de verschillende vindplaatsen (de bblthk, huizen van de 
wijk, Jongerencentrum, Startpunt, universiteit en scholen, THUIS, Vrijwilligers Centrum, verenigingen, 
gezondheidscentra etc.) wordt de beschikbaarheid en de toegankelijkheid vergroot. De 
informatiemakelaar (zie ‘informeren’) speelt een faciliterende rol in het vindbaar aanbieden van deze 
informatie; denk aan de sociale kaart en een buurtplatform. Het JIP sluit aan bij de leefgebieden van 
jongeren. Het JIP is dus aanwezig op de school, maar ook altijd (dus ook 's avonds en in de late 
avonduren) te bereiken via de grote sociale media platforms (momenteel Facebook, Instagram en 
Whatsapp). 
 
Binnen het informeren en signaleren is werken met culturele en religieuze verschillen zeer belangrijk 
(over seksualiteit en zwangerschap heersen grote verschillen in diverse culturen, om een voorbeeld te 
noemen). De informatie die gegeven wordt, is neutraal en voldoet aan de meest recente 
wetenschappelijke inzichten, er worden geen voorlichtingen of cursussen gegeven vanuit een politiek, 
religieus of cultureel standpunt. Daartegenover is er wel de ruimte voor deelnemers om hier een eigen 
invulling of interpretatie aan te hangen. 
 
SROI (Social Return On Investment) 
Door de investeringen die gedaan worden in het ontmoeten en verbinden kunnen wij een aantal 
mensen met een beperking in dienst nemen. Voor het jongerenwerk geldt dat er (samen met de 
investeringen in cluster 1 en 4) twee jongeren met een beperking in dienst zijn (beschut werk / 
WAJONG). Daarnaast is er een leerervaringsplek voor jongeren van de Praktijkschool binnen het 
Jongerenwerk. 
 

5. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
a) (Gezondheids-) voorlichting en advies op vindplaatsen 
Er is een basisaanbod ter ondersteuning en bevordering van positieve psychische en lichamelijke 
gezondheid op de vindplaatsen. Naast dit basisaanbod, worden op basis van signalen vraaggericht 
voorlichting en cursussen aangeboden, o.a. ter bevordering van stabiliteit in relaties en binnen 
gezinnen. Waar mogelijk wordt aandacht voor psychische en lichamelijke gezondheid gecombineerd. 
Wanneer de vraag er is, kan de cursus georganiseerd worden vanuit het fonds. 
 
b) Voorbereiding bevalling en ouderschap 
Prenatale voorlichting, gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en beginnend ouderschap voor 
aanstaande (kwetsbare) ouders is een wettelijke verplichting. Daarnaast mogelijkheid om een e-health 
relatiecursus ‘Gezonde relaties’ in combinatie met groepslessen (o.a. met ‘ervaringsdeskundigen’) aan 
te bieden bij geregistreerd partnerschap/huwelijk of plannen hiervoor. 
In deze groepsconsulten is aandacht voor leefstijl, zwangerschap, aanstaand ouderschap en de kans 
om een sociaal netwerk op te bouwen en/ of te vergroten met mensen van verschillende 
achtergronden in dezelfde levensfase.  
 
c-1) Preventie, voorlichting en informatie jeugd (-9 maanden tot 18 jaar) 
Om samenwerking tussen de partners jeugd te borgen, wordt een integraal stroomschema opgesteld. 
(Kind Centraal). Veilig Thuis is een van deze partners. De samenwerking met Veilig Thuis is geborgd 
binnen afdeling Jeugd en WMO in het Startpunt.  
 
c-2) Preventie, voorlichting en informatie jeugd (13 tot 27 jaar) 
In samenwerking met het Pantarijn is de behoefte van de school in kaart gebracht, samen met de 
signalen die er zijn vanuit het werkveld (samenwerkingspartners), komen wij tot een aanbod aan 
voorlichtingen voor jongeren in Wageningen. De voorlichtingen vinden meestal plaats op de 
vindplaatsen (daar waar de jongeren zijn), dit betekend dat bijna alle voorlichtingen op het Pantarijn 
zullen plaats vinden, maar dat flexibele inzet zeker tot de opties behoord. 
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Om alles te stroomlijnen en één aanspreekpunt te hebben, wordt het jongeren informatiepunt (JIP) de 
centrale plek. 
 
 Het aanbod voorlichtingen voor jongeren in het algemeen is: 
 - Seksualiteit/zwangerschap/diversiteit (VGGM, Bakermat, Shout, MEE) 
 - Verslaving, roken, alcohol, drugs en gaming (Iriszorg) 
 - Persoonlijkheidsontwikkeling en GGZ (Indigo) 
 - Social media, sexting (Solidez) 
 - Budgettering en schuldenpreventie (Solidez, MEE) 
 

Jongeren informatiepunt (JIP) 
Het JIP is een plek voor jongeren waar zij alle informatie kunnen halen die zij nodig hebben, op 
alle leefgebieden die voor jongeren belangrijk zijn (vriendschap en seksualiteit, 
roken/alcohol/drugs, mantelzorg, GGZ, budgettering, rechten, etc.). Het JIP is geen star en fysiek 
punt, maar is aanwezig daar waar jongeren ook zijn, op school, op straat, bij evenementen, in de 
BBLTHK, het Startpunt en in het Jongerencentrum. Daarnaast is het JIP digitaal zeer goed en 
laagdrempelig te bereiken voor jongeren. Het JIP is bereikbaar op de grote social media kanalen 
(momenteel Facebook, Instagram en Whatsapp) en het JIP kent digitaal geen openingstijden of 
sluitingstijden. Dit betekend dat er altijd (dus, vooral, 's avonds en begin van de nacht) het JIP te 
bereiken is.  
Het digitale aspect van het JIP draagt bij aan de wens van de jongeren. Jongeren geven aan 
behoefte te hebben aan informatie die klopt. Jongeren kunnen op internet veel informatie vinden, 
maar ze weten niet zeker dat deze informatie ook correct is (Benthem S. Informatiezoekgedrag 
van jongeren in Wageningen, 2012). 
Ook signaleert het JIP de trends en tendensen die er zijn onder jongeren op hun leefgebieden. 
Als informatieverstrekker en signaleerder voor jongeren in Wageningen heeft het JIP een 
centrale rol bij het onderdeel ‘voorlichtingen en cursussen’. Scholen, maar ook jongeren en 
ouders en andere organisaties kunnen hier terecht voor de voorlichtingen en cursussen. 

 
Ambulant Jongerenwerk 
Het ambulant jongerenwerk is een out-reachend jongerenwerk-programma. En is aanwezig op 
de plekken waar jongeren zijn, op tijden dat zij er ook zijn, dat betekent ‘s middags en (vooral) ‘s 
avonds op straat op de hangplekken en andere vindplaatsen. 
Het ambulant jongerenwerk signaleert wat er speelt onder de jongeren en geeft preventief 
informatie aan de jongeren (hier is een sterke relatie met het JIP). Ook bemiddelt het ambulant 
jongerenwerk bij overlast van (hang)jongeren. Het ambulant jongerenwerk werkt nauw samen 
met alle andere organisaties (Iriszorg, politie, buurtplatforms, MEE en dergelijke) om vroegtijdig 
signalen op te pakken en preventieve acties in te zetten (drugsvoorlichting op straat, psychische 
problemen,  dakloosheid e.d.). 

 
d) Informatievoorziening ouderen 
Naast digitale informatievoorzieningen, zorgen we voor offline informatie voor ouderen. Onder andere 
met de lokale krant en het evenement ‘Leefbeurs’. Een specifieke groep is ouderen met dementie. Via 
het centrale informatiepunt ‘Dementie Gelderse Vallei’, werken alle partijen nauw samen om 
informatie integraal en op maat aan te bieden. Voorlichtingsactiviteiten van de ouderenadviseur, in 
dienst van het Startpunt is hierin een belangrijke schakel. Mantelzorg wordt gecoördineerd in het 
Mantelzorg expertisecentrum, toegelicht in categorie 3.  
 
e) Informatievoorziening statushouders en ongedocumenteerde vluchtelingen 
Informatie en adviespunt vluchtelingenwerk: Statushouders die al langer dan een jaar gehuisvest zijn 
in de gemeente hebben effectieve antwoorden gekregen op vragen op het gebied van inburgering, 
materiële rechtspositie en de vreemdelingen- en asielwetgeving. Daar waar nodig zijn deze 
statushouders doorverwezen c.q. toe geleid naar reguliere voorzieningen. Bijgehouden wordt welke 
soort vragen binnen komen. Deze informatie wordt gebruikt om de beleidsverantwoordelijken te 
informeren. Het informatie- en adviespunt is 20 uur per week geopend. Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering. Kosten zijn opgenomen in categorie  
 
f) Woon advies commissie (WAC) 
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Gevraagd en ongevraagd advies op bouwtekeningen van nieuwe projecten of renovaties bestaande 
projecten met de invalshoeken: energiezuinig en levensloopbestendig. Stimuleren van combinaties 
van wonen en zorg. Als ouderen langer thuis willen of moeten wonen, moeten ze zelfredzaam zijn, 
comfortabel wonen en er moeten mensen zorg kunnen verlenen, als dat nodig is. WMO gelden 
kunnen ook bij nieuwbouw en verbouw meteen al worden aangewend om woningen voldoende aan te 
kunnen passen en meer groepswonen te stimuleren. Gemeenschappelijke ruimtes waar jong en oud 
elkaar kunnen ontmoeten is een doel. Ouderen kunnen zelf meer samen gaan doen of het wonen van 
jongeren en ouderen op verschillende niveaus combineren. Wij richten ons eerst op de stenen, maar 
staan in contact met Solidez en Present etc. voor de nadere invulling. Dit is extra als aanvulling op 
onze bestaande taak. Wij willen onze deskundigheid op dit soort terreinen versterken en toepassen in 
het voortraject van grote projecten van particulieren of projectontwikkelaars. 
 

6. Organisatie  
Kartrekkers 
(Gezondheids-) voorlichting en advies op vindplaatsen: Startpunt/ Solidez 
Voorbereiding bevalling en ouderschap: De Bakermat 
Preventie, voorlichting en informatie jeugd: Solidez (JIP/ Ambulant jongerenwerk), MEE Veluwe 
Informatievoorziening ouderen: Startpunt (ouderenadviseur), Solidez 
Informatievoorziening statushouders en ongedocumenteerde vluchtelingen: Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland 
 
Partners 
Solidez, De Bakermat, MEE Veluwe, Startpunt, huisartsen, POH, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, 
VGGM, Casemanagers dementie, Odensehuis, partners ‘Dementie Gelderse Vallei’, 
ouderenadviseur, GGZ instellingen (o.a. Indigo), de bblthk, politie, reclassering, SHOUT, Buro Nij, 
Sociaal Raadslieden, Mantelzorg Wageningen, scholen, HALT, Jeugdreclassering, 
studentenverenigingen, nieuwe burgers en organisaties, o.a. Vluchtelingenwerk Oost Nederland, 
ChipShop, jongerenraad, Pantarijn, Iriszorg, Woonadviescommissie, CSWO  
 

7. Budget/begroting 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie prijs/product Totaal 

(Gezondheids-)voorlichting op 
vindplaatsen 

Startpunt, huisartsen/ 
POH/ 
thuiszorgorganisaties 

 

 € 0 

Centering Pregnancy De Bakermat 
 

€ 4.800 

Jip Solidez 
 

€45.000  

Ambulant jongerenwerk Solidez 
 

€ 35.000 

Totaal € 84.800 

MOGELIJK GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Centering Pregnancy De Bakermat 
 

€ 4.800 

WAC Bewonersinitiatief 
 

€ 2.000 
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Positief opvoeden bij stress Indigo 
 

€ 2.000 

Mentale Veerkracht Indigo 
 

€ 2.000 

Gastlessen PO Indigo 
 

€ 1.800 

Gastlessen VO, ‘‘Over de streep’ Indigo 
 

€ 4.000 

Gastlessen praktijkonderwijs MEE Veluwe 
 

€ 3.000 

‘Gezonde relaties’ 
Relatie cursus (Cursus E-health i.c.m. 
groepsbijeenkomsten) voor alle 
Wageningse burgers die de stap zetten 
om een duurzame relatie in te gaan 
d.m.v. geregistreerd partnerschap of 
huwelijk 

Buro Nij € 6160 voor 
trainer en € 

4840 voor 
materialen en 

overige kosten 
10 koppels/20 

deelnemers/jaar 
€220 per koppel 

€ 11.000 

Gastlessen alcohol en drugs Iriszorg 4x oudercursus 
max. 10 ouders 

15 a 20 
gastlessen 

3	x	preventie	
activiteit	voor	10-

15	deeln. 
€88/uur 

€ 20.000 

Gastlessen en Workshops VO/PO/ROC 
Relationele en seksuele vorming van 
jeugdigen, primair en voortgezet 
onderwijs en ROC 

VGGM €75/uur, 10-15 
deelnemers 

€ 3.327 

Totaal  € 55.927 

 
  
 
 

 


