
 

2.4. Informeren (ook Digitaal) 
 
Naam 
deelplan 

Informeren (ook 
digitaal) 

Categorie 2 

Resultaten 4, 5, 14, 25 Organisaties THUIS Wageningen, VCW, Startpunt, 
diverse 

Inleiding 
Binnen Samen Wageningen is informatievoorziening primair de eigen verantwoordelijkheid van de 
aanbieders van de voorzieningen en diensten. We kiezen niet voor het centraliseren van 
informatievoorziening maar wel voor het afstemmen, faciliteren en “makelen” van de informatie-
inspanningen. We kiezen niet voor nieuwe technische oplossingen, maar voor aansluiting bij wat al 
werkt voor inwoners, en bij bestaande platforms. 
 

1. Waarom 
De kracht van informeren, signaleren en uitwisselen zit in werkelijke interactie tussen mensen. Op de 
vind- en ontmoetingsplaatsen, en achter de voordeur. Digitale ondersteuning dient als katalysator en 
smeerolie van deze interactie, maar is geen doel op zich. We stellen vast dat er geen centrale visie is 
op digitale ondersteuning van sociaal domein in Wageningen en dat sommige systemen, zoals de 
stedelijke vacaturebank voor vrijwilligerswerk, zijn verouderd en andere sites weinig bezoekers 
trekken. Er is een veelheid van aanbieders en digitale platforms voor digitale interactie: tussen 
inwoners onderling op buurt- en stadsniveau, tussen inwoners en vrijwilligersorganisaties, en tussen 
gemeente en inwoners. Inwoners - en professionals - zien soms door de digitale bomen het bos niet 
meer. Daardoor worden kansen voor grotere betrokkenheid van inwoners gemist - zoals burenhulp- 
(on)georganiseerde vrijwillige inzet, of  - erger nog - blijven informatie vragen onbeantwoord. 
Voor alle systemen geldt dat er daarnaast persoonlijke (fysieke) ondersteuning nodig is. Niet iedereen 
is digitaal vaardig, beschikt of de benodigde apparaten of heeft persoonlijk contact nodig. Vooral 
inwoners in een kwetsbare positie. 
 

2. Voor wie 
Digitale ondersteuning is bedoeld voor alle inwoners van Wageningen en de organisaties die 

• informatie willen krijgen en geven over zorg-,  welzijn en participatie. Informatie die relevant, 
up-to-date en correct is; 

• gebruikmaken en gebruik willen maken van vrijwilligerswerk en daarbij niet op meer dan één 
plek terecht hoeven voor een snelle match; 

• in contact zouden willen komen met anderen om dingen te organiseren maar daarvoor hulp 
van anderen willen hebben; 

• informele burenhulp willen bieden maar een drempel ervaren om actief op zoek te gaan naar 
behoefte in hun buurt. 

• inwoners die graag een initiatief willen starten maar die niet goed weten hoe dit aan te pakken 
waardoor goede ideeën van burgers vroegtijdig stranden 

 

3. Wat willen we bereiken  
Resultaat  Concrete doelen indicatoren monitoring 

Resultaat 4: er zijn 
laagdrempelige 
mogelijkheden voor 
informatie, advies en 

Alle digitale informatie 
over het sociaal domein 
in Wageningen is 
gebruiksvriendelijk 

- alle organisaties en 
in het sociale domein 
gebruiken de sociale 
kaart Wageningen 

- Jaarrapportage 
- 
Jaarlijks tevredenheids- 
onderzoek 
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ondersteuning bij 
vragen over 
leefbaarheid en 
burgerinitiatieven die 
de leefbaarheid 
versterken  
 
Resultaat 5: er 
bestaat inzicht in 
initiatieven voor 
leefbaarheid  

beschikbaar voor 
inwoners via een digitale 
sociale kaart.  

- sociale kaart 
Wageningen is 
vindbaar via door 
inwoners gebruikte 
kanalen 
- tevredenheid 
gebruikers (7.5/10) 

Digitale interactie op 
buurtniveau: veilige en 
laagdrempelige 
mogelijkheid voor online 
interactie met maximaal 
bereik. Bewoners weten 
wat er speelt in hun buurt 
en in Wageningen, en 
kunnen zelf met hun 
ideeën aan de slag. 
Mensen weten waar ze 
terecht kunnen voor 
ondersteuning bij het 
realiseren van eigen 
initiatieven. 
Er is overzicht van alle 
initiatieven op gebied 
van leefbaarheid in 
Wageningen 

- 25% van alle 
huishoudens is lid van 
een lokaal beheerd 
digitaal buurtplatform 
- relevantie 
organisaties en in het 
sociale domein zijn 
daar op aangesloten 
- tevredenheid 
gebruikers (7.5/10) 
-Aantallen 
gerealiseerde 
bewonersinitiatieven 

- Jaarrapportage 
-
Jaarlijks  tevredenheids- 
onderzoek 

Resultaat 25 Laagdrempelige digitale 
matching van informele 
burenhulp 

Digitale matching is 
complementair aan 
andere matching van 
informele hulp 

Jaarlijks tevredenheid 
onderzoek 

 

4. Onderbouwing 
Vraaggericht werken betekent dat je de inwoner moet volgen op zijn/haar weg; wees daar waar ze jou 
zoeken. Informatievoorziening is primair de eigen verantwoordelijkheid van de aanbieders van de 
voorzieningen en diensten binnen de gemeente en het samenwerkingsverband Samen Wageningen. 
Het centraliseren van informatievoorziening is daarvoor geen oplossing: het versterken en “makelen” 
van de inspanningen wel. We kiezen daarom voor een centrale informatiemakelaar die de betrokken 
partijen faciliteert, maar niet hun eigen verantwoordelijkheid overneemt. 
 
Keuze is om geen nieuwe technische oplossingen te bouwen, maar aan te sluiten bij wat al werkt voor 
inwoners en zoveel mogelijk bestaande platforms te gebruiken die zich al bewezen hebben en deze 
te vernieuwen. Dit past bij de relatief kleine schaal van Wageningen, en het feit dat digitale diensten 
beter belegd kunnen worden bij (markt)partijen die daarin gespecialiseerd zijn en de kosten via eigen 
verdienmodellen duurzaam kunnen maken.  
 

5. Aanpak  
De bblthk gaat de komende jaren experimenteren, innoveren, bestaande (deel)systemen 
moderniseren, en zoeken daarbij waar wenselijk en noodzakelijk over en weer aansluiting bij de 
uitvoering van Samen Wageningen – in de volle breedte. Dit wordt gedaan buiten de offerte van 
Samen Wageningen. De bblthk nodigt organisaties en andere initiatiefnemers uit mee te liften op 
deze ontwikkeling om belanghebbenden – in de ruimste betekenis - digitaal te informeren. 
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a) Informatiemakelaar 
Het samenwerkingsverband krijgt een informatiemakelaar, te plaatsen binnen THUIS Wageningen. 
Ook binnen het Startpunt is een verbindingspersoon als centraal aanspreekpunt voor 
informatievoorziening: Activiteiten: 
• Adviseren van samenwerkingspartners bij het gebruik van publieke informatiekanalen en social 

media 
• Coördinatie met de informatievoorziening Startpunt 
• Ondersteunen van bewonersinitiatieven bij het gebruik van digitale platforms 

(Wageningendoet.nu, buurtplatforms, crowdfunding, wijzelf.nl) 
• Inzetten van andere communicatiekanalen voor het promoten van de digitale kanalen: zorgen 

voor bekendheid van de digitale kanalen bij de vind- en ontmoetingsplaatsen, wekelijkse 
gemeentepagina lokale krant, etc. 

• Overzicht leefbaarheidsinitiatieven burgers en link met buurtplatforms (Wageningen Doet, Wij 
Wageningen). 

 
Inwoners komen op verschillende plaatsen (sportscholen/ uni/ huisartsen/ huizen van de wijk). Op 
deze manier wordt het voor een brede doelgroep laagdrempelig informatie vinden.  
Werkprocessen: Zorgen voor korte lijntjes tussen Vindplaatsen en Startpunt.  
Op vindplaatsen is informatie beschikbaar over leefbaarheid en burgerinitiatieven. Dit kan in de vorm 
van een digitaal loket (beeldscherm met doorklikfunctie) of papieren informatie. Het heeft de voorkeur 
als op iedere locatie een aanspreekpunt op de hoogte is. Dit kan een conciërge/ decaan/ vrijwilliger 
etc. zijn. 
 
b) Digitale Sociale Kaart: aansluiten bij bestaande digitale informatiekanalen 
De bblthk gaat de komende jaren - met financiering uit een bibliotheekinnovatiefonds - 
experimenteren, innoveren, bestaande (deel)systemen moderniseren en zoekt daarbij waar wenselijk 
en noodzakelijk over en weer aansluiting bij de uitvoering van Samen Wageningen – in de volle 
breedte. Het gaat hier om een digitale sociaal-culturele & educatieve kaart (+platform) voor 
Wageningen waarbij de keuzevrijheid (activiteiten, dienstverlening, aanbod, …) wordt gegarandeerd. 
 
We gaan binnen Samen Wageningen in principe géén nieuwe digitale informatiekanalen of -platforms 
bouwen maar willen zorgen dat bestaande, informatiekanalen en systemen beter werken, op elkaar 
aansluiten en gebruikt worden. Het samenwerkingsverband is geen technologiebedrijf en heeft 
onvoldoende expertise voor het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe technische oplossingen.  
Onderscheid soorten informatie 
• Nieuws, updates, agenda: regelmatig en liefst zo dicht mogelijk bij waar de ontvanger haar 

nieuws haalt (facebook, Stad Wageningen, Twitter, buurtplatforms) 
• Specifieke informatie over een onderwerp of dienst: bij de aanbieder (bv hulpwijzer startpunt) 
• Etalage van initiatieven: overzicht platform/website (bv wageningendoet.nu, ededoet.nl, heroes & 

friends)  
• Expertise van en voor professionals, gekoppeld aan onderlinge samenwerking bv projecten: 

intranet omgeving / projecten-omgeving (bv Part-up) 
 
Voor de professionals in het sociaal domein is een sociale digitale kaart belangrijk om aanpalende 
voorzieningen en activiteiten eenvoudig te vinden. We zien de Digitale Sociale Kaart Wageningen niet 
als een nieuwe plek voor alle informatie in het sociale domein. We willen onderzoeken waar 
professionals en inwoners behoefte aan hebben en hoe daarop het beste kan worden ingespeeld. 
Vindbaarheid van voorzieningen staat daarbij voorop. Het is de verantwoordelijkheid van alle 
deelnemende partners om accurate en up-to-date informatie beschikbaar en vindbaar te maken. 
Vanuit het perspectief van de inwoner is het belangrijk om aan te haken bij digitale plekken waar zij in 
ieder geval vaak te vinden zijn of waar ze eenvoudig kunnen komen: zoekmachines (Google), de 
gemeentelijke website, Facebook, Buurtapps/websites, lokale nieuwssites (Stad Wageningen). 
 
c) Digitale stedelijke vacature & talentenbank.  
Het kiezen, ontwikkelen en implementeren van een nieuwe vacature & talentenbank bij de Vrijwilligers 
Centrum Wageningen. Voor de keuze van het systeem maken we gebruik van een klankbordgroep 
bestaande uit inwoners, vrijwilligers en organisaties. Dit systeem wordt in samenhang bekeken met 
de digitale buurtplatforms, die ingezet gaan worden voor het ongeorganiseerde vrijwilligerswerk. In 
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het eerste jaar wordt het nieuwe systeem geïmplementeerd. In de jaren daarna gaat het op het 
beheer (het actueel houden) van de vacaturebank en jaarlijkse kosten hiervoor. De talentenbank is 
het innovatieve deel met de uitbreiding van zoekfuncties en suggesties voor matching. Alle 
organisaties die met vrijwilligers werken en alle vrijwilligersinitiatieven kunnen kosteloos een vacature 
plaatsen in de vacaturebank. Op dit moment zijn dat bijna 200 unieke maatschappelijke organisaties. 
 
d) Digitale buurtplatforms 
Promotie van digitaal buurtplatforms (bijvoorbeeld Nextdoor of Mijnbuurtje.nl) georganiseerd door 
inwoners (platform-coördinators) zelf. Het kan dat meerdere platforms naast elkaar actief zijn. De 
informatiemakelaar ondersteunt daar waar energie zit van inwoners zelf. Vraaggericht bieden van 
actief leernetwerk voor vrijwillige platform-coördinators en ondersteuning van professionals bij het 
gebruik van het de digitale platforms (uit budget fonds Wageningen). Aanvullende softwarekosten 
zullen met externe financiering of uit het fonds Samen Wageningen moeten worden gedekt.  
Overzicht bieden van leefbaarheidsinitiatieven burgers door links met buurtplatforms (Wageningen 
Doet, Wij Wageningen). 

6. Organisatie 
• THUIS Wageningen is de trekker en eigenaar van de digitale buurtplatforms en de 

informatiemakelaar. THUIS werkt daarbij nauw samen met het Startpunt en de bblthk voor de 
sociale digitale kaart. 

• Vrijwilligers Centrum Wageningen (VCW) is de trekker en eigenaar van de digitale 
vacaturebank vanwege de expertise het netwerk en de aanwezige vacaturebank voor 
vrijwilligers. Het is een efficiënte keuze vanwege aanwezige infrastructuur.  

• Partners: alle maatschappelijke organisaties die vrijwilligers zoeken; alle partners in het 
sociale domein die digitale informatie aan inwoners willen geven (inclusief de gemeente); 
marktpartijen die de digitale tools leveren.  
Digitale platforms / sites die betrokken zullen worden: 

• Startpunt: www.startpuntwageningen.nl 
• de bblthk: o.a. vernieuwing sociale digitale kaart  www.gidswageningen.nl; 

www.uitinwageningen.nl; www.beeldenvanwageningen.nl 
• Wageningen Doet: www.wageningendoet.nu 
• Wijkpanels: www.wijwageningen.nl 
• Digitale Gemeentegids: www.wageningen.smartmap.nl   
• Nextdoor: www.nextdoor.nl 
• MijnBuurtje: www.mijnbuurtje.nl 
• Wijzelf.nl  
• Facebookgroepen Wageningen 
• Vrijwilligerscentrale / vacaturebank  
• Nieuws sites: Stad Wageningen, Wageningen Hoog 

 
7. Budget: 
 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Innovatie stedelijke vrijwilligers vacaturebank VCW Zie deelplan 
2 

Informatiemakelaar THUIS 
Wageningen 

€ 24.000 

Totaal:  € 24.000 
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MOGELIJKE GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Ondersteuning digitale buurtplatforms THUIS € 5.000 

Paspoort van Wageningen VOD € 6.000 

Informatiepagina’s senioren in Stad Wageningen (1x per 
kwartaal) 

CSWO € 4.000 

Totaal € 15.000 

 

Uit overige financiering 

Thuiswonen app 
Om gemakkelijker toegang te krijgen tot diensten die het langer thuis 
wonen vergemakkelijken, zoals de maaltijdservice en de Plusbus 

Solidez € 1.000 

 
 


