
 

4.1 Infrastructuur Meedoen  (met een doel, gerelateerd aan 
activiteiten)  
Naam 
deelplan 

Infrastructuur Meedoen (met een 
doel, gerelateerd aan 
activiteiten)  

Categorie 4 

Resultaten No. 1,2,3,7, 11, 12, 13,23, 24, 
26,28,41 42,45 

Organisaties 
 

Solidez, THUIS, Markt 17, VCW en 
alle samenwerkingspartners 

 
1. Waarom (aanleiding) 
 
We zien dat er een groot potentieel zit in de Wageningse samenleving om mee te doen en iets voor 
een ander te betekenen, maar ook dat er individuen en groepen zijn die buiten de boot vallen.  
Om ervoor te zorgen dat het potentieel de doelgroep bereikt faciliteren we dat aanbod en vraag ten 
aanzien van ‘actief zijn’ in beeld, in contact, in kracht en in actie komen. Daarvoor is een stevige 
infrastructuur nodig.  Online platforms, zorg, startpunt en de buurten spelen een rol bij het ‘ in beeld 
zijn’. Buurtpunten en ontmoetingsplaatsen voorzien in de fysieke infrastructuur voor het contact. 
Mensen, verbinders, zijn degenen die de kracht van het potentieel omzetten in actie en resultaten om 
meedoen voor iedereen mogelijk maken.  
 
Het versterken van de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en het voorkomen van 
uitsluiting gebeurt niet vanzelf; dat is mensenwerk. Van de persoon zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, 
professionals en vele anderen.  Die brengen verbindingen tot stand met de samenleving en tussen 
degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en niet meedoen, maar dat wel willen: 
met de buurt, verenigingen, bewonersgroepen, activiteiten, vrijetijdsbesteding en netwerken. Om dat 
zo effectief mogelijk tot stand te brengen en te verduurzamen moeten organisaties, burgers en 
hulpvragers elkaar goed kunnen vinden, samenwerken en openstaan voor een inclusieve 
samenleving. Ook zal het potentieel van verbinders in de wijk meer benut moeten gaan worden.  
 
2. Voor wie (doelgroep en hun potentie) 

 
• Aan de vraagkant: alle inwoners en groepen in een kwetsbare positie, die geen geld, geen 

netwerk, geen eigen mogelijkheid (fysiek of mentaal) hebben om mee te doen of zelf te 
organiseren wat daarvoor nodig is.  

• Aanbod: Iedereen die zelf initiatief neemt, activiteiten organiseert en de mogelijkheid en 
motivatie heeft om iets bij te dragen naar vermogen, ook de doelgroepen zelf, ondersteund 
door vrijwilligers en professionals waar nodig of gewenst.  

• Inwoners die aan de slag willen als vrijwilliger; 
• Vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers nodig hebben;  

 
3. Wat willen we bereiken? 
 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
Resultaat 1: 
inwoners ervaren dat 
ze mee kunnen 
doen, in het bijzonder 
chronisch zieken, 
mensen met een 
beperking en 
mensen met een 
lage SES  
 

Bruisteam Samen 
Wageningen creëert 
synergie tussen 
samenwerkingspartijen 
zorg, netwerkpartners, 
bewoners, vrijwilligers, 
verenigingen, 
gebruikersgroepen, 
initiatieven ten bate van 
meedoen. Doel is:  
Inclusie, verbindingen tot 

Resultaten van de 
ontwikkeltafels en 
samenwerking in de 
uitvoering;  
Voorstellen tot 
verbetering en 
kostenbesparing; 
Aantal 
netwerkbijeenkomsten 

Evaluatie,  
Plancyclus van de 
ontwikkeltafels;  
implementatie 
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Sterke relatie met 
resultaten 2, 3, 7, 13, 
26, 28, 41, 45 
 

stand brengen en in 
stand houden, deuren 
openzetten, initiatieven, 
ontwikkelen 
Buurtteams: Doelgroep 
opzoeken en activeren 
n.a.v. signalen; 
Verbindingen tot stand 
brengen tussen vraag en 
activiteiten en zorg; 
vraaggericht activiteiten 
en vrijwilligers 
ondersteunen ikv. 
meedoen; ervoor zorgen 
dat doelgroep mee kan 
doen; netwerken en 
netwerken tot stand 
brengen 

soort verbindingen/ 
geactiveerde bewoners 
soort activiteiten dat 
doelgroep zelf 
organiseert met 
ondersteuning; aantal 
netwerkactiviteiten; 
Aantal betrokken 
vrijwilligers; Aantal 
mensen uit doelgroep 
dat vrijwilligerswerk gaat 
doen 

Effectmeting / Evaluatie 
met deelnemers; 
 
analyse signalen - 
vragen- interventie - 
effect in plancyclus 
 

Inloop activiteiten en 
meedoen faciliteren in 
het Oude Bijenhuis; 
Jongeren activeren om 
zelf activiteiten te 
organiseren;   
motiveren tot het doen 
van vrijwilligerswerk 
Ondersteunen 
vrijwilligers;  

Aantal en soort 
activiteiten dat de 
jongeren zelf ontwikkelen 
en organiseren;  
Aantal jongeren dat 
vrijwilligerswerk doet; 
opvolging van signalen 
en vragen van jongeren  

Effectmeting / evaluatie 
met de jongeren 
 
analyse signalen - 
vragen- interventie - 
effect in plancyclus 
 
Er is een leerwerkplek 
voor 2 jongeren met een 
lage SES 
 

meer betrekken / gebruik 
maken van het 
jongerencentrum (en 
jongeren als vrijwilliger / 
partner) bij /in activiteiten 
voor de stad 

Samenwerkingspartners 
zien meerwaarde in het 
uitvoeren van hun 
initiatieven met jongeren 
en in het 
jongerencentrum  
(mate van...)  

Er wordt door minimaal 5 
verschillende 
samenwerkingspartners 
per jaar initiatieven 
ontplooid in /met het 
jongerencentrum 
Evaluatie daarvan.  

Gezonde leefstijl, sociale 
vaardigheden, 
ontwikkeling en 
leefbaarheid rond 
kinderen bevorderen 
door het faciliteren en 
ondersteunen van 
activiteiten met en voor 
lage SES gezinnen  

Aantal bereikte kinderen 
/ gezinnen; 
soort activiteiten 
 
opvolging van signalen 
en vragen die 
voortkomen uit /  leiden 
tot ondersteuning en 
activiteiten.  
 

Effectmeting 
en  evaluatie  
 
Vertel informatie: 
beschrijving best 
practices 
 

Leefbaarheid versterken, 
bewoners netwerken, 
initiatieven ondersteunen  

Aantal en soort 
interventies, signalen  en 
ondersteunde initiatieven 

Effectmeting 
en  evaluatie  
Vertel informatie 

Verbindingen maken en 
ondersteunen  met het 
culturele veld, sport ten 
bate van meedoen 

Aantal en soort 
interventies met het 
culturele veld en sport 
(buiten SW) 

Effectmeting 
en  evaluatie  
Vertel informatie 

Potentieel en vragen van 
Internationale 
gemeenschap in beeld 
en in actie krijgen 

Aantal en soort 
interventies 
en ondersteunde 
initiatieven 

Effectmeting 
en  evaluatie  
Vertel informatie 
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1,2,3, vooroordeel en uitsluiting 
wegnemen voor mensen 
met een (ggz) beperking 
d.m.v. cursus / 
voorlichting 

Aantal cursussen, 
deelnemers;  
 

Evaluatie per cursus;  
effectmeting;   

No. 1, 2, 3, 11, 12, 
23, 24, 42, 45 
Resultaat 24 
vrijwilligerswerk is 
toegankelijk voor 
iedereen 
die  vrijwilligerswerk 
wil doen 
Effect 
Mensen die zich als 
vrijwilliger inzetten, 
zijn gemiddeld 
gezonder. 
(https://www.movisi
e.nl/artikel/gezond-
door-
vrijwilligerswerk) 

Meer mensen op de 
juiste plek 
Aantallen mensen die 
als vrijwilliger aan de 
slag gaan / willen 
groeit; 
Inclusieve samenleving 

Meer mensen die 
gebruik maken van de 
Vacaturebank en 
(digitale) buurtplatforms  

Klanttevredenheidsond
erzoek met steekproef # 
bemiddelde vrijwilligers 
in 2020 
 
Kwartaalcijfers VCW en 
samenwerkings- 
partners 
 
meting aantal 
vrijwilligers uitgesplitst 
in geslacht, leeftijds- 
categorie, type 
vrijwilligerswerk, 
ureninzet 

24. vrijwilligerswerk 
is toegankelijk 
(financieel,  regels, 
ondersteuning) voor 
iedereen 
die  vrijwilligerswerk 
wil doen; 
Effect: vrijwilligers 
zetten zich langer 
en met plezier in; 
Betere matching 
Meer matches 

Ondersteuning van 
beroepskrachten  bij 
vrijwilligersbeleid maakt 
dat zij vrijwilligers beter 
kunnen werven, 
selecteren, begeleiden 
en waarderen. 

Netwerk bijeenkomsten 
gemiddeld cijfer 7,5 
(jaarlijks) 
per jaar 2 
netwerkbijeenkomsten;  
Informatie en 
adviespunt voor 
vrijwilligers en 
organisaties;  
Sparring partner 
Gemeente voor lokale 
vrijwillige inzet;  

Halfjaarlijkse evaluatie 
en cijfers 
 
 

 

4. Onderbouwing:  
In het samenwerkingsverband Meedoen en Initiatieven van Samen Wageningen is de rol van 
verbinder van groot belang. Enkele partijen vervullen die taak bij uitstek, zoals het Bruisteam, de 
buurtteams van Solidez, THUIS, VCW, Markt 17, Vluchtelingenwerk en Wij Wageningen. Enkele 
partijen richten zich met meerwaarde op specifieke doelgroepen ( jongeren, kinderen, vluchtelingen 
en migranten, ouderen, gehandicapten) of zijn voorwaardenscheppend (ervaringsdeskundigen, 
vervoer, vacaturebank, voedselbank, kledingbank, speelgoedbank). Vrijwilligers zijn het bindmiddel; 
professionals zorgen voor afstemming, coördinatie, implementatie, veiligheid, doorontwikkeling en 
verankering. Ook de netwerkpartners van SW (bijvoorbeeld cultuurmakelaar, sportverenigingen, 
culturele verenigingen) spelen hier een rol in. In dit deelplan wordt het concept van hoe we 
samenwerken nader beschreven, wie daarbij betrokken zijn en hoe we dat gaan aanpakken.   
 

• Er is directe aansluiting op categorie 1: ontmoeten en verbinden, 2: signaleren en informeren 
en 3: vraaggerichte ondersteuning.     

• De kern is dat we in een netwerkorganisatie en door fysieke infrastructuur faciliteren dat men 
elkaar kent en vindt, door het verbinden en activeren van vraag en aanbod tussen activiteiten, 
evenementen, initiatieven, buurtbewoners, zorg, vrijwillige inzet en mensen voor wie 
meedoen niet vanzelfsprekend is; 

• Verbinders zijn zowel de fysieke locaties als digitale platforms als mensen: professionals, 
vrijwilligers, buurtbewoners, hulpverleners en hulpvragers.  
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• Volop gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten en (ontmoetings-)plekken in de buurt waar 
verbinding organisch tot stand komt en wordt benut 

• Coördinatie, toerusting en matching bij meedoen gebeurt waar mogelijk informeel in de buurt, 
online of georganiseerd en gecoördineerd op stedelijk niveau. 

• Professioneel verbinden van ‘meedoen’ is werk van sociale buurtteams, coördinatoren van 
(informele) organisaties, Vrijwilligers Centrum Wageningen, jongerenwerk, de leefbaarheids-
makelaar en cultuurmakelaar, consulenten, Startpunt/Buurtpunten, (school)maatschappelijk 
werk en zorgprofessionals die achter de voordeur komen. 

• Netwerken en ontmoetingen van verbinders faciliteren; de rol van verbinder onder de 
aandacht brengen en versterken; 

• Aandacht voor verbindingen en de doorgaande lijn op het thema ‘werk’ gerelateerd aan 
activiteiten en initiatieven: activering > meedoen aan activiteiten > begeleid vrijwilligerswerk 
>  vrijwilligerswerk > betaald werk. En de lijn terug: het activeren van goed toegeruste burgers 
om zich in te zetten als vrijwilliger ten bate van mensen in een kwetsbare situatie.  

 
Van belang / criteria bij de doorontwikkeling van de voorstellen en activiteiten in het kader van 
meedoen zijn:  

• Gezamenlijk gebruik en beheer van accommodaties waar het kan, apart als het moet. 
• Samen ondernemend zijn; minder afhankelijkheid van subsidies  
• Toegankelijkheid en laagdrempeligheid 
• Focus op het matchen van vraag en aanbod 
• Online matching instrumenten en informatievoorziening (zie categorie 2) 
• De rol van verbinder (buurtteams, formeel-informeel, netwerkactiviteiten) en van het Startpunt 

/ Buurtpunten door ontwikkelen. 
• Armoedebestrijding in relatie tot meedoen 
• Eenzaamheidsbestrijding 
• Verbindende rol vrijwilligers en de ondersteuning van vrijwilligers. 
• Burgerbetrokkenheid en de verbinding wonen-zorg-welzijn (wijkgericht werken) en daaruit 

voortkomende initiatieven (Wij Wageningen, Woningstichting, woonadviescommissie, 
leefbaarheids-makelaar, bewoners met woonwensen en ideeën) in het kader van 
leefbaarheid en welzijn.  

• Verbindingen met cultuur en evenementen. 
• Verbindingen met sportactiviteiten, sportverenigingen en vrijetijdsbesteding 

 
Met aandacht voor specifieke doelgroepen: 

• Mensen die leven op een bestaansminimum 
• Mensen met een beperking of handicap 
• Jongeren, kinderen, ouderen en de verbinding tussen leeftijdsgroepen 
• Vluchtelingen  
• de internationale gemeenschap van Wageningen en migranten die niet in beeld zijn. 

 
BAAT : Beschikbaar, Aanvaardbaar, Aanpasbaar & Toegankelijk 

• Activiteiten en ondersteuning zijn toegankelijk voor iedereen die daar behoefte aan heeft.  
• Daar waar behoeftes zijn die niet in de basisstructuur zijn opgenomen, 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. Beroepskrachten en opgeleide 
vrijwilligers letten scherp op signalen van uitsluiting en discriminatie en nemen daarop actie 
wanneer nodig. Ervaringsdeskundigen krijgen een rol bij het samenstellen en uitvoeren van 
activiteitenaanbod en de communicatie daarover, om toegankelijkheid voor iedereen te 
waarborgen.  

 
SROI (Social Return On Investment) 
zie uitvoerige beschrijving in deelplan Ontwikkelen 
 
5. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
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a) Gebouwen / accommodaties  voor gezamenlijk gebruik en als werkplaatsen 
Huis van de Wijk de Nude, Ons Huis, de Pomhorst, THUIS, 't Oude Bijenhuis, Odensehuis, 
Inloopcentrum Markt 17 vormen de fysieke basisstructuur onder activiteiten en meedoen.  Gebruik 
mogelijk maken van andere (vrijstaande) ruimte in de stad voor initiatieven, werkplaatsen en 
activiteiten is een punt van aandacht van alle betrokken partijen gedurende de hele looptijd van 
Samen Wageningen. Zie verder het deelplan ‘stenen’.   
 
b) Bruisteam  
Buurtteams, betrokken professionals en inwoners, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners en 
geïnteresseerden hebben regelmatig overleg aan ontwikkeltafels om nieuwe initiatieven, concepten 
en slimme verbindingen te bespreken en waar mogelijk te implementeren. Het Bruisteam signaleert 
en monitort ontwikkelingen, initieert samenwerking en organiseert netwerkbijeenkomsten en 
ontwikkeltafels op thema. In feite is dit het aanjaag- en overlegorgaan voor categorie 4.  Voor deze 
activiteit wordt geen apart budget opgevoerd in categorie 4. De samenwerkende professionals 
worden gefinancierd voor hun reguliere functie uit de basis.  
 
c) Buurtteams   
Professionele sociaal werkers vervullen een brede rol als netwerker, verbinder, 
organisator,  coördinator, vraagbaak en ondersteuner van mensen, activiteiten en initiatieven - in en 
rond de accommodaties en in de wijk - voor burgers, maatschappelijke partners, zorgorganisaties, 
initiatieven en gebruikersgroepen. Zij begeleiden en ondersteunen met elkaar ten minste 200 
vrijwilligers uit alle doelgroepen op het thema meedoen (ook op verzoek van organisaties en 
gebruikersgroepen) op alle participatieniveaus, die daardoor op structurele basis mee kunnen doen of 
meedoen en activiteiten voor andere burgers mogelijk maken. Daarmee wordt het bereik van de inzet 
en investering in menskracht uit het sociaal domein verveelvoudigd.  
 
Als verbinders staan de buurtteams in contact met wijkbewoners, buurtinitiatieven, zorgprofessionals 
en -organisaties, ouderenadviseurs, klantmanagers, de Woningstichting, Politie, scholen, 
verenigingen en ondernemers, samen met een groot aantal vrijwilligers.  Meer dan 180 
gebruikersgroepen (die door o.a. Solidez worden vertegenwoordigd in SW) maken gebruik van de 
accommodaties. Dit hele netwerk wordt ingezet ten bate van hulpvragers en ter versterking van 
leefbaarheid en sociale samenhang. Samen vormen de verschillende buurtteams een netwerk door 
heel Wageningen. 
 
De expertise in de teams is afgestemd op de behoefte van de buurt of in sommige gevallen van een 
specifieke doelgroep met wie tevens op stedelijk niveau activiteiten worden georganiseerd. Er zijn 
korte lijnen met (de teams van) het Startpunt, zodat gemakkelijk opgeschaald kan worden naar zorg. 
De  signaleringsfunctie van buurtteams is erg belangrijk. Om de verbinding met wijkgericht werken te 
maken en buurtinitiatieven te stimuleren sluit de leefbaarheids-makelaar 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 kan je wel? Waar word jij blij van? Wat heb jij nodig? Waar wil 
jij aan werken? Wat werkt voor jóu? ….’ om mee te kunnen doen, te ontplooien en ontwikkelen, 
zelfredzamer te zijn, minder eenzaam te zijn etc. 
Sociaal werkers in de buurtteams dragen eraan bij dat: 
 

1. Activiteiten worden ontplooid waar behoefte aan is bij doelgroepen.  
2. Meer verbinding ontstaat tussen wensen van inwoners en aanbieders van activiteiten 
3. Een sterk netwerk ontstaat tussen inwoners in de wijken en buurten, uitvoerders, 

initiatiefnemers en aanbieders. 
4. Initiatiefnemers van activiteiten en betrokken vrijwilligers worden ondersteund 
5. Meer vrijwillige inzet ervoor zorgt dat meer mensen mee kunnen doen en voor elkaar zorgen. 
6. Deskundigheid en zelfredzaamheid van (kwetsbare) vrijwilligers zich ontwikkelt 
7. Ervaringsdeskundigen en burgers een rol krijgen bij evaluatie van activiteiten en 

dienstverlening; 
8. Inwoners uit de doelgroep meer betrokken worden bij activiteiten en daardoor:  

o vaker mensen buitenshuis ontmoeten 
o minder uitsluiting ervaren 
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o minder eenzaam zijn 
o meer tevredenheid ervaren over hun sociale leven en activiteiten 
o meer gezelligheid om zich heen ervaren 
o in hun vrije tijd meer gaan bewegen 
o meer zelfvertrouwen krijgen 
o vrijwilliger worden 
o zich meer thuis voelen in de buurt en stad 
o meer doen voor anderen en daar meer plezier aan beleven 
o meer plezier beleven aan gezonder leven 

Samenvattend: dat alle inwoners en met name de inwoners in een kwetsbare positie een betere 
kwaliteit van leven ervaren en ervaren dat ze volwaardig mee kunnen doen.  
 
d) Kinderwerk 
Het kinderwerk valt als onderdeel onder de supervisie van de buurtteams. Kinderwerk wordt 
hoofdzakelijk uitgevoerd in de 2 JOGG-wijken die Wageningen kent: gebied Midden en de Nude. 
Deze wijken kenmerken zich door relatief veel inwoners met lage SES. We richten ons daarom niet 
alleen op kinderen, maar op de kinderen en hun ouders met als doel gezondheidsachterstanden bij 
deze doelgroep te verkleinen. Traditionele interventies werken doorgaans niet voor deze doelgroep 
en het vergt een specifieke aanpak en methodiek om goed aan te sluiten. Binnen de projecten 
MiddenDoor (voorheen het Ireneplan) en de Beter leven Challenge (co-financiering via het KANS-
fonds) is ervaring opgedaan om deze doelgroep te kunnen bereiken.  
 
We borduren voort op de inzichten en ervaringen opgedaan in beide projecten.  

• Voor directe gezondheidswinst en voor het in contact komen met (nieuwe) ouders worden 
laagdrempelige activiteiten georganiseerd, gericht op gezonde leefstijl.  

• Vervolgens wordt ingestoken op participatief vormgeven van interventies: samen met de 
ouders en kinderen op zoek naar aangrijpingspunten. Er wordt ingespeeld op de behoefte 
van de ouders en we gaan niet uit van vooraf bedachte en opgelegde interventies. 
Doorontwikkeling zien we in het verder samenwerken met scholen, kinderopvang en welzijn 
(aansluiten bij ‘kind centraal’). Per school/ wijk gaan we onderzoeken waar behoeftes liggen 
of leemtes zijn. Vanuit de projecten is er reeds een samenwerkingsverband met Solidez, de 
Ireneschool, de wereldschool (Nude), kinderopvang Wageningen en het IVN. Daarnaast 
wordt samengewerkt met de partners van Kind Centraal. 

• Vrijetijdsactiviteiten voor kinderen bieden mogelijkheden om de aanpak vorm te geven, zie 
ook deelplan vrijetijdsbesteding.  

 
e) Jongerenwerk 
't Oude Bijenhuis is het jongerencentrum waar jongeren tussen 13 en 27 jaar kunnen zijn wie ze zijn, 
zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt gehangen. Ze kunnen elkaar hier ontmoeten en 
activiteiten organiseren, ondersteund door jongerenwerkers die ook een  signaleringsfunctie hebben. 
In deze leeftijdsfase is een eigen plek  van groot belang. Ze kunnen er  levensvragen  bespreken 
waarmee ze  niet met volwassenen, familie, of op school willen of kunnen praten. 't Oude Bijenhuis is 
een centrale plek voor ontmoeting, vrijetijdsbesteding, informatie, advies en zelfontwikkeling 
(schilderen, tekenen en andere beeldende kunst, zang, muziek, maar ook diverse binnensporten). Er 
komen ca. 70 unieke jongeren per week naar de inloop. Openstelling van de inloop 18 uur per week, 
daarnaast nog specifieke activiteiten (denk aan ‘kunst’ middagen en avonden, workshops in de studio, 
feestavonden e.d.).  
De openstelling en alle activiteiten worden gedaan door jongeren, voor jongeren, hierbij wordt alles zo 
budgetneutraal mogelijk gedaan. Er zijn momenteel 16 jongeren structureel vrijwilliger in het 
jongerencentrum. Deze jongeren hebben allemaal een coördinerende taak (beeldende kunst 
middagen en avonden, muziekstudio, inlopen, feestavonden) en worden daarbij ondersteund door de 
jongerenwerkers. Het aangevraagde budget is voor de begeleiding van de jongeren. Het 
activiteitenbudget (€10.000) wordt door de jongeren zelf gegenereerd.   
 
f) Kennis Vrijwillige Inzet 
Om de inzet van vrijwilligers soepel te laten lopen is het noodzakelijk dat vrijwilligersorganisaties 
kennis hebben van vrijwilligersbeleid en wet- en regelgeving. VCW stimuleert en ondersteunt 
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organisaties voortdurend hierin en acteert op vragen van zowel organisaties als  inwoners. Zij heeft 
hierin een informerende, verbindende, faciliterende en ondersteunende rol. 
 
VCW informeert over landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving op het gebied van vrijwillige 
inzet en het vormgeven aan (de uitvoering van) vrijwilligersbeleid. VCW acteert op signalen van 
vrijwilligers, organisaties en inwoners. We werken aan een laagdrempelige manier in samenwerking 
met andere organisaties in de stad, waar (on)georganiseerde vrijwilligers en organisaties hun vragen 
over vrijwillige inzet en andere thema’s kunnen stellen.   
 
Het VCW organiseert netwerkbijeenkomsten over actuele thema’s die zij signaleert bij de 
samenwerkingspartners. Doordat coördinatoren met elkaar informatie en inzichten uitwisselen en 
elkaar inspireren, wordt de infrastructuur voor Meedoen versterkt. De vrijwilliger kan beter 
ondersteund worden. Vrijwilligers haken minder snel af en verbinden zich aan Samen Wageningen. 
 
g) Vrijwilligers matching 
De juiste vrijwilliger op de juiste plek van cruciaal belang. Het is belangrijk dat deze vrijwilliger 
vakkundig en bekwaam is, of voldoende kan leren om zijn of haar doelen te behalen. We staan voor 
een samenleving waarin iedereen recht heeft op een passende plek en zinvolle arbeid.  
Belangrijk is dat alle samenwerkingspartners in de keten van activering en dagbesteding naar betaald 
werk, een geoliede afstemming hebben en snel met elkaar kunnen schakelen. Op de lange termijn 
bespaart de juiste persoon op de juiste plek ook kosten. Cruciale vraag in de keten is telkens of de 
inwoner echt op de plek zit die hij/zij wil en wat past. Sommigen hebben hierin stimulans en 
begeleiding nodig. 
De diversiteit aan mensen maakt het belangrijk dat je op verschillende manieren vrijwilligerswerk op 
een laagdrempelige manier kan aanbieden en vinden, zodat vrijwilligerswerk daadwerkelijk 
toegankelijk is voor ieder die dat wil. Laagdrempelig is voor de één een 24/7 digitale tool, voor de 
ander een laagdrempelige begeleiding en training tot aan of zelfs op de werkplek. 
 
Het Vrijwilligers Centrum werft en bemiddelt online en offline. Een grote groep die zich in wil zetten 
vindt zelf haar/zijn weg. De online stedelijke vacaturebank en de buurtplatforms zijn daar een goed 
middel voor mits ondersteund met promotie (zie Categorie 2, Deelplan B: mobiliseren van vraag en 
aanbod en digitale tools).  Een deel van de mensen heeft persoonlijk contact nodig om tot een juiste 
keuze te komen. VCW gaat haar loket reorganiseren en stelt een team van vrijwillige coaches samen. 
Zij worden verder getraind om mensen te ondersteunen, aangestuurd door een beroepskracht. 
Hierdoor kunnen meer mensen ondersteund worden. 
 
Om te zorgen dat deze brede groep tot de juiste inzet kan komen is diversiteit in de vraag naar 
vrijwillige inzet belangrijk: in taak, vorm, al dan niet aanwezige begeleiding, duur, flexibiliteit, taal, 
cultuur, sector etc.  
 
St. Present verzorgt rekrutering van groepen, voorlichting, voorbereiding en begeleiding van projecten 
bij vaak zeer kwetsbare groepen evenals een goede evaluatie en afronding. De Wageningse 
samenleving is voor een deel georganiseerd in groepen, denk daarbij aan studentendisputen en –
kringen, sportteams, groepen in kerken, schoolklassen, enz. Om samen met een groep eenmalig 
vrijwillig je in te zetten is vaak een mogelijkheid om veel werk in één keer te verzetten en daarnaast 
een opzet naar een meer structurele vrijwillige inzet. St. Present verzorgt PR en rekrutering van 
groepen, voorlichting, voorbereiding en begeleiding van projecten alsmede een goede evaluatie en 
afronding. Groepen worden vaak ingezet bij zeer kwetsbare groepen met meerdere problemen, wat 
een grondige voorbereiding en nauwe samenwerking met bestaande hulpverlening nodig maakt. 
(budget opgenomen in categorie 3) 
 
h) Burgerparticipatie en leefbaarheid 
Huidige situatie: Op dit moment zijn er wijkbudgetten voor activiteiten / initiatieven in de buurt  en voor 
ondersteuning en stimulering van initiatieven.  Er is de laatste jaren veel ingezet door onder meer de 
wijkpanels, Wij Wageningen,  gemeente en Solidez om stimuleren van initiatieven en aanvragen over 
informatie, financiën etc. laagdrempelig te maken. Je ziet hierdoor al meer een toename in vragen en 
aanvragen voor wijkbudget uit de hele stad. We hebben gezien dat het nodig blijft om budget 
beschikbaar te stellen voor het ‘wijk-/buurtgericht werken’.  
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Voor ontmoetingen tussen bewoners en bijv. vergaderingen kan men volgens het plan SW gebruik 
maken van de ontmoetingsplaatsen, op basis van wederkerigheid. Daar is geen apart budget voor 
nodig. Activiteitenbudget (voorheen Wijkbudget) voor activiteiten die de leefbaarheid in een gebied 
vergroten wordt onderdeel van het fonds Samen Wageningen, waar een nader te bepalen deel van 
wordt geoormerkt als activiteitenbudget voor wijken en buurten. Bewoners krijgen hier zeggenschap 
over.   
 
De betrokkenheid van inwoners bij ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en sociale 
veiligheid in de stad wordt met bewoners doorontwikkeld door de wijkmanager en indien van 
toepassing door de buurtteams en Thuis (in de functie van initiatieven buurtpunt). De wijkmanager is 
als verbinder aanwezig in de buurten en wijken en richt zich op samenwerking met de partners in de 
buurten en contacten die nodig zijn met het gemeentelijk apparaat in het kader van vergunningen, 
veiligheid, verkeer, openbare ruimte en stadsbeheer ten bate van bewonersinitiatieven. Afhankelijk 
van het onderwerp en wellicht geografische grootte vindt overleg plaats tussen de relevante partijen, 
zoals inwoners en buurtinitiatieven, vertegenwoordigers van de buurtteams en jongerenwerk 
(professionals en vrijwilligers), Woningstichting, politie en andere organisaties die bij het versterken 
van leefbaarheid betrokken zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan een overlegvorm als het ZOS (Zicht 
op straat) – meldingen overlast openbare ruimte. 
 
i) Cultuurmakelaar 
De cultuurmakelaar is samenwerkingspartner van Samen Wageningen m.b.t. het leggen van 
verbindingen tussen welzijn en cultuur en om ervoor te zorgen dat de aansluiting bij het culturele 
activiteitenaanbod in Wageningen voor inwoners in een kwetsbare positie wordt versterkt. Haar 
functie wordt door de gemeente bekostigd en is niet opgenomen in de begroting van Samen 
Wageningen.   
 
De cultuurmakelaar staat midden in het Wageningse culturele veld. Op basis van vragen en 
behoeften geeft zij advies en legt verbindingen tussen organisaties en initiatiefnemers; kunst en 
cultuur als bindmiddel én als doel. Zij: 

• stimuleert samenwerking in de culturele sector en met maatschappelijke organisaties 
• zorgt voor afstemming van vraag en aanbod 
• zorgt voor uitwisseling van kennis tussen organisaties 
• brengt vraag en aanbod bijeen voor (tijdelijk) gebruik van accommodaties 
• geeft informatie over o.a. subsidie, sponsoring, huisvesting en vergunningen 
• heeft expertise van inhoudelijke ontwikkelingen 
• neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren 
• stimuleert samenwerking met het bedrijfsleven en de Wageningen UR  

 
j) Internationale gemeenschap, oudkomers en migranten 
Wageningen heeft een grote internationale gemeenschap, mede door de rol van de universiteit in de 
stad. Er zijn 167 verschillende nationaliteiten en 20% van de Wageningse bevolking is student. Deze 
groep krijgt momenteel relatief weinig aandacht en er zijn binnen Samen Wageningen geen resultaten 
die specifiek op deze doelgroep zijn gericht. Wij vinden het belangrijk om ons hiervan bewust te zijn 
en elke keer op zoek te gaan naar verbinding tussen de lokale bevolking en de internationale 
gemeenschap en tussen de stad en universiteit. Door hier verbinding te faciliteren ontstaat er 
synergie tussen kwetsbare en niet kwetsbare doelgroepen, waardoor iedereen kan participeren. Dit 
krijgt aandacht binnen Samen Wageningen in de basisinfrastructuur. THUIS speelt hier een 
verbindende rol in. 
 
We streven er tevens naar dat nieuwkomers / statushouders zo snel mogelijk een netwerk krijgen, 
hun weg vinden, zich welkom voelen en in Wageningen gaan participeren. In Samen Wageningen 
zoeken we deze doelgroep actief op; we zorgen dat nieuwkomers en ‘gevestigde’ Wageningers met 
elkaar in contact komen zodat zij snel integreren, o.a. door samen te koken en te eten in de 
accommodaties in het kader van ontmoeting; maatjes aan elkaar te koppelen en sport en 
cultuuractiviteiten samen te organiseren. De samenwerking met de WUR wordt verder uitgebouwd 
bijv. door Vluchtelingenwerk binnen project Wurthwhile: gratis cursusaanbod voor vluchtelingen (met 
en zonder verblijfsvergunning) en andere interculturele uitwisselingen. 
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Oudkomers, met name vrouwen / moeders van gezinnen, vormen een doelgroep waar we aandacht 
aan willen geven. Sommigen zijn nog echt niet (voldoende) geïntegreerd, wat allerlei problemen kan 
opleveren voor henzelf en hun gezinnen. Er zal extra aandacht zijn bij de buurtteams om i.s.m. 
vluchtelingenwerk en andere partijen sleutelfiguren in de migrantengemeenschap te ondersteunen en 
activiteiten te ontwikkelen waar behoefte aan is. Burgerparticipatie van migranten in 
besluitvormingsprocessen wordt op de agenda gezet van het Bruisteam en aan ontwikkeltafels; net 
als aandacht voor oudere migranten.  
 
k) Preventie: Eerste hulp bij psychische problemen voor inwoners (MHFA) 
Er is een cursus voor inwoners (en ook voor vrijwilligers) die zorgt voor minder angst voor en van 
verwarde mensen en mensen met een ggz beperking en hun omgeving. De cursus is preventief en 
beoogt minder uitsluiting en meer meedoen voor deze doelgroep.  
 
5. Organisatie (Kartrekkers en samenwerkingspartijen) 
 
Kartrekker: Solidez, THUIS, VCW, Markt 17  
Samenwerkingspartijen: Alle kernpartners,  samenwerkings- en netwerkpartners in categorie 4, lokale 
vrijwilligersorganisaties en gebruikersgroepen, WUR, Gemeente Wageningen, MEE Veluwe, Zorg en 
welzijnsinstellingen, re integratie bedrijven/ zzp’ers. 
 
6. Budget/begroting 

 
BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 

Buurtteams en coördinatie ontmoetingsplekken, activiteiten en 
netwerkstructuur 

Solidez € 233.200 

Coördinatie Markt 17 Markt 17 € 19.000 

Talentontwikkeling en activiteiten  Jongeren Oude Bijenhuis Solidez € 57.000 

Loket vrijwillige inzet en actueel en actief houden vacature- en 
talentenbank Expertisecentrum Vrijwillige inzet 

VCW € 45.000 

Mobiliseren, matchen, evaluatie, begeleiding groepen vrijwilligers Stichting 
Present 

budget in 
categorie 3 

 
GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Activiteit / interventie Organisatie prijs/product Kosten 

preventieve cursus: Eerste hulp bij psychische 
problemen voor inwoners (MHFA) 

Indigo 
 

€ 4.600 

Wijkbudgetten activiteitenbudget, wordt 
opgenomen in het initiatief fonds 

Gemeente 
Wijkgericht werken 

 

PM 

Budget om democratische betrokkenheid te 
vergroten 

Gemeente 
Wijkgericht werken 

 

PM 

 
FINANCIERING UIT ANDERE MIDDELEN 
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Activiteit / interventie Organisatie Kosten 

Beter Leven Challenge (middelen voor 2018 en 2019) Solidez € 35.000 

Beursvloer VCW, de bblthk en THUIS €19.590 
 
Kostenbesparing: 
Door gezamenlijk gebruik van accommodaties en werkplekken en een sterk netwerk van verbinders 
verminderen op termijn de uitvoeringskosten voor meedoen en initiatieven. Gezamenlijk gebruik 
bevordert gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het gebruik van bestaande online matching platforms 
(categorie 2) maakt dat hulp en meedoen heel dicht bij de burgers komt.  Verschuiving van de inzet 
van professionele ondersteuning van individueel naar groep en naar ondersteuning en begeleiding 
volgens de vrijwilligers piramide wordt waar mogelijk ingezet, waardoor met de inzet van één 
professional meer effect wordt bereikt.  
 


