
 

4.2 Ontwikkelen (van mensen / op de participatieladder) 
 
Naam 
deelplan 

Ontwikkelen (op 
participatieladder, 
waaronder dagbesteding)  

Categorie 4 

Resultaten No. 1,2,3,9, 10, 11, 23, 24, 
26, 28, 45, 47 

Organisaties Solidez, VCW, MEE Veluwe,   ReconnAct, 
Vluchtelingenwerk, THUIS,   
i.s.m. Carrière Corazon, 
CVS Mensenwerk, Ways Home,  WH 
Office, gemeente, zorgorganisaties, 
Compleet Mensenwerk, Startpunt, 
ondernemers  

 
1. Waarom (aanleiding) 
 
We leven in een participatiemaatschappij. Iedereen dient naar vermogen bij te dragen aan de 
samenleving, in de vorm van werk, zorg, omkijken naar elkaar, inzet voor gezamenlijke doelen. Niet 
voor iedereen is meedoen en participeren vanzelfsprekend of binnen bereik; sommige mensen 
hebben begeleiding, ondersteuning of een steuntje in de rug nodig om zich zodanig te ontwikkelen dat 
ze kunnen participeren, hun talenten ontdekken en benutten of werk vinden. Meedoen is gezond, 
werkt preventief ten aanzien van maatschappelijke kosten; wie werkt, participeert, iets doet voor een 
ander en zinvolle bezigheden heeft hoort erbij, voelt zich gezonder en ervaart een betere kwaliteit van 
leven, ook als men op bepaalde levensdomeinen belemmeringen ondervindt. 
In dit deelplan gaat het om mensen in de leeftijd vanaf 18 jaar. Voor het meten van de mate van 
participatie van ‘de beroepsbevolking’ wordt in het algemeen de participatieladder gebruikt:  

6) Betaald werk 
5) Betaald werk met ondersteuning  
4) Onbetaald werk / vrijwilligerswerk 
3) Deelname georganiseerde activiteiten / vrijwilligers met begeleidingsbehoefte 
2) Sociale contacten buitenshuis 
1) Geïsoleerd 

Toeleiding naar regulier of beschut werk voor inwoners met een WWB uitkering of een indicatie - en 
de ondersteuning daarbij - valt onder regie van de gemeente en wordt betaald uit de participatiewet. 
Dat valt qua financiering buiten het bestek van dit plan, maar inhoudelijk is er overlap. Een effectieve 
samenwerking en doorstroom is zeer gewenst.  
   
In dit deelplan ‘Ontwikkelen’ gaat het om het organiseren en begeleiden van activering, participatie, 
meedoen, waaronder dagbesteding en (vrijwilligers)werk voor alle doelgroepen -  met en zonder 
indicaties of verplichtingen die voortkomen uit een uitkeringssituatie - met nadruk op trede 1 t/m 4. 
Algemene (groeps-) voorzieningen én maatwerk. Er is aandacht voor de doorgaande lijn van 
ondersteuning t/m trede 6 wanneer iemand kan of wil gaan deelnemen aan het reguliere 
arbeidsproces. Omdat niet iedereen met participatiebehoefte een indicatie heeft of recht op 
ondersteuning vanuit de participatiewet, of daar nog niet aan toe is, moet er aanbod zijn voor 
algemene participatie bevorderende voorzieningen en financiering van (informele) begeleiding, net als 
voor de ontwikkeling van ondernemerschap en perspectief.  We vinden het belangrijk:  
 

• dat slim wordt samengewerkt met aanbod en activiteiten uit alle categorieën binnen Samen 
Wageningen (mede om dubbele kosten voor de samenleving te voorkomen);  

• om een lerende en ondernemende participatie omgeving te ontwikkelen in Wageningen 
• Dat mensen de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en er kleine stapjes gemaakt mogen 

worden. Het vasthouden van een stabiele situatie met begeleiding is soms het hoogst 
haalbare. 

• Dat er keuzemogelijkheden zijn; succesvol participeren lukt alleen op basis van interesse en 
intrinsieke motivatie. We zoeken synergie en inclusiviteit op basis van gedeelde interesse.   

• Dat dagbesteding met begeleiding voor mensen met een beperking wordt gezien als 
algemene basisvoorziening waar geen indicatie voor nodig is, zodat ook mensen zonder 



1 

indicatie hieraan mee kunnen doen. Dat bevordert integratie van ‘moeilijke doelgroepen’ en 
doorstroom naar reguliere activiteiten en vrijwilligerswerk. Het doel is: ‘Dagbesteding zonder 
drempels’.  

• Dat er professionele begeleiding is waar nodig, ook wanneer participatie activiteiten en 
werkzaamheden plaatsvinden in ‘reguliere’ inloopvoorzieningen. Goede begeleiding is de 
voorwaarde voor vertrouwen en veiligheid, de basis waarop inwoners in een kwetsbare 
situatie, met een beperking of persoonlijkheidsstoornis met blijvend resultaat stabiliseren, zich 
ontwikkelen en integreren.   

• Dat er realistisch wordt gekeken naar de mate van zelfredzaamheid; die kent zijn grenzen.  
• Dat mensen die stappen willen maken op de participatieladder daar de kans voor krijgen. 

 
Ontwikkelen van participatie gaat ook over: 

• het aanboren van potentieel voor de samenleving waar dat nog onvoldoende wordt benut; 
(Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (NUG-gers), migranten, 60+, partners van - , 
mensen met een beperking, mensen met beginnende dementie)  

• het creëren van win-win situaties voor doelgroep en samenleving door het verbinden van 
inzet, werkzaamheden en activiteiten aan maatschappelijke doelen en waardecreatie zoals 
circulaire economie en ondernemerschap in de buurt. 

Activiteiten en bedrijvigheid in de algemene voorzieningen zijn een middel om participatie te 
bevorderen en bieden mogelijkheden om werkzaamheden voor mensen die willen meedoen op maat 
te creëren. Tevens bieden ze mogelijkheden voor SROI.  
 
Enkele activiteiten / interventies worden in meerdere plannen genoemd, maar budget wordt slechts 1 
keer opgevoerd voor hetzelfde product. Ook is er een relatie met categorie 1, 2 en 3 en de 
basisinfrastructuur.  
 
2. Voor wie (doelgroep en hun probleem) 
 
We onderscheiden meerdere groepen voor wie Samen Wageningen een belangrijke rol kan spelen in 
het kader van participatie waarbij besparingen voor de Wageningse samenleving behaald kunnen 
worden. De doelgroep is veel groter dan het bestand van inwoners met een bijstandsuitkering alleen; 
lang niet iedereen met participatie behoefte of -potentie komt in aanmerking voor ondersteuning door 
klantmanagers of budget uit de participatiewet.  
 
Er zijn ook mensen die geen uitkering hebben maar dreigen in een armoedesituatie of bijstand te 
vervallen door gedeeltelijk ontslag, het wegvallen van inkomsten van de partner, ziekte en 
mantelzorgtaken, gebrek aan netwerk etc. die niet in beeld zijn bij sociale zaken. Nug-gers; mensen 
die willen werken en potentie hebben maar hun talenten niet kennen en geen middelen hebben voor 
ondersteuning. Partners van statushouders, migranten en expats die moeilijk toegang krijgen. 
Mensen die weer op gang moeten komen na ziekte of burn-out; omscholers die nieuwe vaardigheden 
of kennis willen uitproberen in een veilige omgeving; klanten van de reclassering; inwoners die een 
droom hebben die ze niet kunnen verwezenlijken zonder ondersteuning; mensen die willen 
experimenteren om een stukje eigen inkomen te verwerven met behoud van uitkering; bewoners met 
initiatieven die werk en maatschappelijke waarde opleveren (in het kader van circulaire economie, 
buurtprojecten, vrijwillige hulp- en dienstverlening) maar geen inkomsten in geld genereren en 
daarom niet ‘meetellen’ als regulier werk voor de participatiewet.  
 
  
3. Wat willen we bereiken? 
 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
Resultaat 1 (en 2 en 
3),  
Inwoners ervaren dat 
ze mee kunnen 
doen, in het bijzonder 
chronisch zieken, 

Vraaggestuurd 
activiteiten 
organiseren  en 
ondersteunen waaraan 
iedereen met 
participatiebehoefte zo 

de mate van zingeving, 
tevredenheid; 
gezondheidsbeleving, in- 
en uitsluiting; 
zelfredzaamheid; 
kwaliteit van leven, 

Storytelling; 
Afhankelijk van de 
doelstelling van de 
deelnemer:  
Evaluatievragen n.a.v. 
een activiteit;  
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mensen met een 
beperking en 
mensen met een 
lage SES.  
 

regulier mogelijk mee 
kan doen naar behoefte 
en vermogen, op 
verschillende niveaus 
van participatie;  
 

doorstroom op 
participatieladder   
 

klant 
effectmeting;  bijvoorbeel
d positieve gezondheid 
of  
stappen op de 
participatieladder / ZRM 

Resultaat 1 en 24:  
Vrijwilligerswerk is 
toegankelijk voor 
iedereen die 
vrijwilligerswerk wil 
doen 

Ondersteuning / 
toeleiding van mensen 
met een beperking of 
handicap zodat ze mee 
kunnen doen aan 
(reguliere) activiteiten en 
/of vrijwilligerswerk  

Aantal mensen met een 
beperking dat met 
succes is begeleid naar 
activiteiten en / of 
vrijwilligerswerk  
(MEE en VCW) 
 

Tellen en rapportage 

Resultaat 1, 9, 23, 
24  en  
SROI 

Creëren (vrijwilligers) 
werkplekken en 
takenpakketten op maat 
/ naar behoefte 
(ook SROI) in de 
accommodaties bijv. 
t.b.v. de bedrijfsvoering,  

Voor tenminste 10 
mensen per jaar 
werkervaringsplekken 
/  takenpakketten in 
accommodaties en t.b.v. 
bedrijfsvoering van SW 

evalueren op effectiviteit 
en ontwikkeling; 
storytelling 
 
 

Resultaat 9: 
Er zijn verschillende 
vormen van werk en 
participeren 
beschikbaar 
 
 
 

Inloop-dagbesteding 
zonder drempels voor 50 
mensen met een 
beperking / behoefte op 
jaarbasis, met en zonder 
indicatie, op 2 locaties in 
Wageningen. 
 
 
 
 

Mate van zingeving, 
tevredenheid; 
gezondheidsbeleving, in- 
en uitsluiting; 
zelfredzaamheid; 
kwaliteit van leven, 
doorstroom op 
participatieladder   
Mate van afname, groei 
en soort formele 
hulpverlening, zoals 
persoonlijke 
begeleiding.   

Evalueren op effectiviteit 
samen met cliënten;   
positieve 
gezondheidsmeting; 
ontwikkeling op de 
participatieladder;   
Rapportage indien op 
indicatie; 

Ondersteuning en 
begeleiding (kwetsbare) 
vrijwilligers met een 
participatie / 
ontwikkelvraag 

Mate van zingeving, 
tevredenheid; 
gezondheidsbeleving, in- 
en uitsluiting; 
zelfredzaamheid; 
kwaliteit van leven, 
doorstroom op 
participatieladder.  
Mate van groei in 
verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid;  
mate van afname van 
klachten en problemen; 

Vertel informatie;  
Meting van positieve 
gezondheid; 
stappen op 
participatieladder 

coördineren en 
ondersteunen 
vrijwilligersinzet en 
onderlinge zorg in het 
kader van participatie 
 

Aantal vrijwilligers dat 
ondersteuning verleent 
aan anderen, zodat die 
kunnen participeren; 
mate van afname / groei 
formele hulpverlening. 

Tellen unieke 
vrijwilligers;  
storytelling; 
evaluatie met Startpunt / 
betrokken 
zorginstellingen op 
effectiviteit  

resultaat, 9, 10 en 
11   
 
en  

werk(ervarings-) plekken 
creëren, ontwikkelen van 
vaardigheden, samen 
ondernemend zijn in 
werkplaatsen /ateliers 

creëren van werk t.b.v. 
coördinatie, 
vakinhoudelijke 
begeleiding, 
productiewerk. 

aantal gecreëerde 
werk(ervarings-
)plekken,   
Doorstroom / uitstroom 
informatie;   
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resultaat 8:  
indien nodig worden 
(kwetsbare) inwoners 
door de gemeente 
ondersteund bij het 
nemen van 
initiatieven in hun 
gebied (8) 
 
doelstellingen SROI 

(kookwerkplaats, 
textiel/creatieve 
werkplaats, 
Stadswerkplaats 
etc.) 

 

(ondersteuning en 
coördinatie van) 
uitvoering van 
initiatieven door de 
werkplaatsen, voor de 
stad, t.b.v. de 
ontwikkeling van 
mensen, 
ondernemerschap;  leefb
aarheid, en circulaire 
economie.  
Er wordt nauw 
samengewerkt tussen de 
werkplaatsen. 

gefaseerd ten minste 4 
werkplaatsen starten / 
doorontwikkelen, 
aantal en soort gestarte 
initiatieven en projecten 
in de werkplaatsen;   
aantal en soort 
uitgevoerde projecten;   
diversiteit deelnemers; 
aantal en soort 
verzelfstandigde 
projecten / zzp-ers  

resultaten van de 
ontwikkeltafel 
werkplaatsen; plancyclus 
en  fondsenwerving.  
Tellen aantal gestarte en 
uitgevoerde projecten / 
opdrachten; 
storytelling;  
 
vertel informatie m.b.t. 
behaalde ondernemers 
resultaten (die 
terugvloeien naar SW) 
en resultaten van 
mensen die als spin off 
ondernemer geworden 
zijn. 

Organiseren van 
workshops, trainingen en 
begeleiding ihkv 
ondernemers- 
vaardigheden en 
‘scharrelondernemers’.  

Aantal en soort 
opgezette / uitgevoerde 
trainingen / workshops / 
projecten en aantal 
deelnemers;  

evaluatie per activiteit; 
Beschrijving best 
practices en methoden; 
Storytelling, 
 

Resultaat 10: 
De gemeente 
ondersteunt en 
stimuleert initiatieven 
van ondernemers, 
inwoners en 
maatschappelijke 
partners (thema 
werk)  
 
En  
 
Resultaat 11:  
Bij het bieden van 
hulp en 
ondersteuning in 
relatie tot werk 
worden 
dwarsverbanden 
gelegd tussen 
bedrijven, 
dagbesteding, 
vrijwilligerswerk en 
scholen.  

Ondersteunen van 
jongeren met een licht 
verstandelijke beperking 
van school naar werk  
(d.m.v. de 
toekomstcoach) 

Aantal ondersteunde 
jongeren (MEE) en 
behaalde resultaten 

vertellen 
rapportage 

Kansen op (vrijwilligers) 
werk vergroten door 
koppeling aan een 
vrijwillig jobmaatje uit de 
lokale samenleving en 
het bedrijfsleven.  

25 matches tussen 
(vrijwilligers)werk- 
zoekende en vrijwillig 
jobmaatje per jaar; 
autochtoon en 
vluchtelingen / 
migranten; 
behaalde resultaten 

Aantal koppelingen per 
jaar en rapportage van 
de resultaten; 

Preventieve, 
laagdrempelige (e) 
ondersteuning, advies, 
trainings- en 
netwerkactiviteiten 
ontwikkelen voor 
mensen op zoek naar 
perspectief en /of die 
dreigen te vervallen in 
een armoedesituatie of 
WWB uitkering. 

Aantal mensen dat meer 
is gaan participeren (als 
vrijwilliger en op de 
arbeidsmarkt) en/ of een 
beter perspectief op 
inkomen hebben 
ontwikkeld waardoor zij 
niet in een WWB 
uitkering vervallen. 
 

Vertellen  
Waar dat relevant is: 
meten van het stijgen op 
de participatieladder; 
 

Evaluatie / enquête  
 

 Bieden van (taal)stages 
en werkervaringsplekken 
voor migranten en 
statushouders 

Mate van taalverwerving 
en 
vervolgstappen  (richting 
opleiding, werk) 

vertellen; evalueren  

 Wegnemen van cultureel Mate van groei in effectmeting;  
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bepaalde 
belemmeringen die 
participatie in de weg 
staan; interculturele 
communicatie / leven 
tussen 2 culturen, 
bijeenkomsten en 
begeleiding indiv. /groep 

participatievermogen, 
positieve gezondheid en 
‘thuis voelen’’;  
Mate van acceptatie en 
begrip tussen culturen 
ihkv participatie. 
 

positieve gezondheid,  
evaluatie 
van  bijeenkomsten,  

    

23. Er zijn 
ondersteunings- 
mogelijkheden voor 
vrijwilligers in de 
vorm van scholing, 
begeleiding, 
verzekering etc.  
 
Effect: vrijwilligers 
zetten zich langer 
en met plezier in 

• Scholing 
geëvalueerd 
gemiddelde cijfer 
7,5 (jaarlijks) 

• Minimaal 6 
workshops per jaar 

• Minimaal 150 
deelnemers per 
jaar 

• Er zijn workshops 
gedeeld (pilot na 1 
jaar besluiten al 
dan niet 
continueren; zo ja 
uiteindelijk  toewerk
en naar 5 
workshops delen 
per jaar in 2021) 

• Aantallen workshops, 
• aantallen vrijwilligers 

getraind, 
• kennis vrijwilligers 
• Tevredenheid 

vrijwilligers 
 

• Halfjaarlijkse 
evaluatie en cijfers 
van 
scholingsaanbod 

• Klanttevredenheids
onderzoek 
vrijwilligersorganisa
ties (2019) 

• Klanttevredenheids
onderzoek 
vrijwilligers (2018)
  
   

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 
 
Inclusieve samenleving 

• 30 mensen met een 
beperking of een 
migranten 
achtergrond doen 
vrijwilligerswerk 

• Klanttevredenheids
onderzoek naar 
begeleide 
vrijwilligers 

 

 
4. Onderbouwing:  

 
De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een 
participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad 
oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te 
zorgen voor een goede infrastructuur, een soepele doorgaande lijn, goede samenwerking en slimme 
verbindingen in de keten van participatie en bedrijvigheid (dagbesteding, talentontwikkeling, 
vrijwilligerswerk, stages / werkervaringsplekken, toeleiding naar werk).   
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• Door dagbesteding en werkplaatsen te situeren in algemeen toegankelijke voorzieningen / 
wijkcentra komt interactie tot stand tussen cliënten, deelnemers en ‘gewone’ burgers 
waarmee een inclusieve samenleving dichterbij komt voor iedereen.  

• Lokaal ondernemerschap en circulaire economie waar de doelgroep aan kan bijdragen wordt 
gestimuleerd in de werkplaatsen.  

• Met vermindering en vereenvoudiging van de administratieve last en beter samenwerking van 
partijen rondom cliënten en met de gemeente kan meer aandacht worden gegeven aan 
ontwikkeling voor meer mensen met begeleidingsbehoefte in het kader van participatie en 
worden kosten bespaard (zie innovatievoorstel dagbesteding).   

• Met het bieden van advies, ondersteuning, trainingen, workshops en netwerkactiviteiten, 
d.w.z. het ontwikkelen van nieuw perspectief op werk en inkomen, voorkomen we in veel 
gevallen dat zelfredzame mensen en gezinnen die op een bestaansminimum leven vervallen 
in armoede of WWB uitkering. Doel is het creëren van perspectief om hun inkomenspositie te 
versterken, zodat ondervonden tegenslag niet leidt tot terugval op bijstand. Activiteiten 
hieromtrent willen we in Samen Wageningen doorontwikkelen in samenwerking met 
doelgroep, ondernemers, ervaringsdeskundigen en re-integratie professionals.    

 
Wageningse principes 

1.    Voorkomen problemen 
Zingeving en het hebben van een waardevolle dagibesteding voorkomt per definitie veel problemen. 
Investeren in ontwikkeling van inwoners en meedoen mogelijk maken op een plek waar zij tot hun 
recht komen is daarbij cruciaal. Ook worden contacten en netwerken op deze manier gestimuleerd 
aan verschillende kanten en leren mensen elkaar kennen op een manier die anders onmogelijk is, 
zoals met vluchtelingen. 
(Vrijwilligers)werk draagt bij aan een inclusieve samenleving. Zowel voor hen die zich kunnen inzetten 
als voor hen die ondersteund worden door een vrijwilliger. Mensen die zich als vrijwilliger inzetten, zijn 
gemiddeld gezonder (in breedste zin: minder stress; betere concentratie; minder eenzaam; meer 
zelfvertrouwen; meer zingeving etc.) en blijven dat ook langer dan zij die geen vrijwilligerswerk doen. 
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven dit. 
(https://www.movisie.nl/artikel/gezond-door-vrijwilligerswerk) 
 

2.    Inwoner centraal 
Bij het vinden van de juiste werkplek is het uitgangspunt wat iemand wél wil en kan. Eigen regie, 
gelijkwaardigheid, respect, aandacht, contact en vertrouwen zijn kernwaarden bij de matching, 
ondersteuning en begeleiding. Bij vrijwilligerswerk betekent ‘werk dat je uit vrije wil doet’. De drive en 
motivatie van de vrijwilliger bepaalt of er een succesvolle en duurzame match ontstaat, waardoor 
iemand zich kan ontwikkelen. Dat geldt voor al het aanbod in de keten. 
  

3.    Samen 
Om tot een geoliede machine te komen die effectief en efficiënt werkt in de ‘ontwikkelketen’ 
arbeidsparticipatie is samenwerking noodzakelijk en cruciaal.  Alleen dan kan de inwoner op de 
snelste manier op de juiste plek terecht komen én op het juiste moment doorgroeien en overstappen 
naar een andere werkplek. We zoeken naar synergie tussen verschillende doelgroepen op basis van 
interesse en motivatie en doen dat samen met burgers en stakeholders in de stad.  

4.    Vertrouwen 
Vertrouwen is mooi, elkaar durven aanspreken op verbeterpunten is prachtig en wenselijk. In 
vertrouwen met elkaar kijken hoe het beter kan. Vertrouwen wordt opgebouwd door concreet met 
elkaar te werken en elkaar aan te mogen spreken. Vertrouwen op elkaars expertise voorkomt dat 
dubbel werk moet worden gedaan en bevordert warme overdracht, effectieve doorstroom in het 
voordeel van de burger. Vertrouwen tussen instanties, en tussen instantie en burger, vermindert 
administratieve last en stress rondom regelgeving. Daar gaan we graag vanuit.  
  

5.    Vernieuwing 
In dit deelplan zijn we steeds op zoek naar win-win situaties, door het koppelen van de ontwikkeling 
van mensen aan doelstellingen voor welzijn en de stad en de toekomst; het creëren van synergie 
tussen doelgroepen en  maatschappelijke waarde. Door als betrokken organisaties zelf het goede 
voorbeeld te geven, ons in te zetten voor de stad en haar inwoners en niet voor ons eigenbelang, 
willen we een impuls geven aan een samenleving waar we allemaal graag deel van willen uitmaken.   
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BAAT 
Het aanbod is gericht op mensen met een (arbeids-)beperking, statushouders, gehandicapten en 
werkzoekenden die qua arbeids- en begeleidingsmogelijkheden vaak tussen wal en schip vallen. 
We kijken naar ieder mens als individu met eigen kwaliteiten. Niemand krijgt een label. We zijn 
mensen die met elkaar werken, professional of ondernemer of burger, we zijn allemaal mensen. 
Juist de mix van verschillende typen mensen, verschillende achtergronden en de mix van overheid-
markt-onderwijs-burger levert de mooiste resultaten, is onze ervaring. 
Door het normaal te maken dat je elkaar verder helpt èn het tegelijk bijzonder te vinden en dus te 
waarderen, willen we een cultuur van elkaar helpen en ondersteunen bevorderen in Wageningen. 
Samen ervoor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen is zo geen opgave, maar ontzettend leuk 
om te realiseren. Met elkaar gaan we voor samenredzaamheid. 
 
Concrete invulling SROI 
De algemene SROI afspraken uit deel 1 van dit plan zijn specifiek van toepassing op dit deelplan, 
daarom een herhaling:  

• Samen Wageningen  biedt werkervaringsplekken en taalstages aan mensen met afstand tot 
(arbeids-) participatie in diverse functies, waaronder administratie, receptiewerk, ICT, 
communicatie, gastheren- en vrouwen, organisatie en begeleiding van (vrijetijds-)activiteiten 
voor diverse doelgroepen, bar- en keukenwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, 
chauffeurs, productiewerk in de ateliers/werkplaatsen en diverse functies in de technische 
pool ten behoeve van beheer en onderhoud van locaties.  

• De werkervaringsplekken verdringen geen reguliere arbeidsplaatsen; de functies zijn 
specifiek bedoeld - en gecreëerd - voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
vrijwilligers. Zij maken het wel mogelijk dat Samen Wageningen meer kan betekenen voor 
meer mensen.    

• Bij de aanbieding van dit plan zijn al ten minste 15 mensen op dergelijke arbeidsplekken 
actief voor 4 tot 20 uur per week. Mensen met verschillende achtergronden die verplicht of op 
eigen initiatief werken aan participatiedoelen en re integratie. Het streven is om dit aantal – in 
gelijke tred met de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en initiatieven – in 4 jaar te 
verdubbelen. Daarnaast zijn nu al minstens 600 vrijwilligers in het brede sociale veld actief. 

• We werken met job-carving voor mensen met een beperking, waaronder wij verstaan: het 
creëren van (vrijwilligers) functies en takenpakketten op basis van wat iemand wél kan en hoe 
iemand zich wil ontwikkelen, zodat hij of zij meer kans heeft op duurzame participatie. De 
werkzaamheden worden bij de mogelijkheden van de persoon gezocht en niet de persoon bij 
het werk. 

• Indien noodzakelijk - en waar mogelijk - worden werkplekken (fysiek) aangepast. Wanneer 
daar kosten aan verbonden zijn gaan wij ervan uit dat daar een vergoeding tegenover staat.    

• Met goede onderlinge samenwerking tussen locaties en betrokken (zorg-)organisaties streven 
we naar het ontwikkelen van een doorgaande lijn per werksoort, takenpakketten en 
verantwoordelijkheden, die keuze- en groeimogelijkheden bieden voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Bij de invulling van vacatures wordt het bestand van sociale zaken geraadpleegd; bij 
gelijkwaardige kandidatuur wordt een voorkeursbeleid gevoerd wanneer iemand daarmee uit 
een uitkeringssituatie kan uitstromen. 

 
De activiteiten in de deelplannen van categorie 4 kunnen direct leiden naar nieuwe arbeidsplaatsen, 
uitstroom uit uitkeringen en activerend werk, mits externe financiering uit fondsen mede toegekend 
wordt, gebruik gemaakt kan worden van loonkostensubsidie en begeleidingsbudget uit de 
participatiewet voor mensen met grote afstand tot participatie.  
De ambitie is om onderstaande mogelijkheden te verwezenlijken in de periode van Samen 
Wageningen, met een kleine start in het eerste jaar en groei in jaar 2, 3 en 4:    
 

• 4 participerend medewerkers in de pool van onderhoud en beheer voor SW accommodaties 
en de Stadswerkplaats.  

• 4 schoonmaak / huishoudelijke dienst medewerkers ten behoeve van de accommodaties van 
Samen Wageningen.   

• 4 participerend productiemedewerkers in de kookwerkplaats,  
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• 4 participerend productiemedewerkers in de creatieve werkplaats,  
• 1 fte vaktechnische werkbegeleiding per 8 deelnemers;  
• ontwikkeling  scharrelondernemers 
• meerdere vrijwilligers  chauffeurs (Plusbus)  
• Bij het jongerenwerk zijn twee jongeren met een beperking in dienst (beschut werk / 

WAJONG). Daarnaast is er een leer/werkervaringsplek voor jongeren van de Praktijkschool 
en MBO niveau 1 en 2 binnen het Jongerenwerk.  

• Sportcoaches programma, voor jongeren van 15-25 jaar.  
• werkervaringsplaatsen en taalstages op verschillende functies voor ten minste 2 inwoners 

met een vluchtelingenachtergrond per accommodatie; 10 per jaar;    
• 1 werkplek voor vluchtelingen via trainee programma van VWON 
• inzet van vrijwillige tolken met vluchtelingenachtergrond bij meerdere organisaties 
• In de dagbesteding als voorziening is ruimte voor maximaal 18 deelnemers per dagdeel, 

(verdeeld over 2 locaties).  
 

5. Aanpak (Instrumenten / interventies / activiteiten) 
 
Op het gebied van ontwikkelen op de participatieladder zijn vele partijen actief. Om de ondersteuning 
aan de inwoner succesvol te laten zijn, dat wil zeggen dat hij op de juiste plek in steekt en dat hij op 
het juiste moment verder kan groeien als hij dat wil, is samenwerking in de keten ‘Meedoen’ cruciaal 
en noodzakelijk. 
Het is belangrijk dat alle partijen in de keten participatie van dagbesteding tot en met betaald werk 
elkaar weten te vinden zodat de inwoner optimaal geholpen kan worden. Dit is nu niet altijd het geval. 
Soms werken partijen langs elkaar heen, of erger tegen elkaar in, of moet een inwoner telkens 
opnieuw zijn verhaal vertellen. Soepele regelgeving en vertrouwen zijn nodig om mensen makkelijker 
op de juiste plek mee te laten doen. Regelmatig overleg tussen betrokken partners om knelpunten, 
signalen, overlap, hiaten te signaleren en van elkaar te leren is noodzakelijk. Het Ketenoverleg 
‘mensen met een arbeidsbeperking’ zal geherdefinieerd worden aan ontwikkeltafels.  
 

5.1. Scholing, begeleiding en ontwikkeling vrijwilligers  
Alle activiteiten die worden georganiseerd in Samen Wageningen zijn gericht op participatie. Door 
mee te doen aan activiteiten en werkzaamheden ontdekken deelnemers en vrijwilligers hun talenten 
en mogelijkheden. De deelnemers die potentie hebben om (vrijwillig of betaald) werk te gaan 
verrichten kunnen met ondersteuning doorstromen van participatietrede 1 t/m 4 naar trede 5 of 6. Elke 
locatie heeft zijn eigen sfeer, werkwijze en mogelijkheden, zodat er voor deelnemers ook iets te 
kiezen valt en het werk aansluit bij hun interesse en behoefte.  
 
In Samen Wageningen is participatie mogelijk voor burgers en vrijwilligers op alle niveaus van 
redzaamheid en verantwoordelijkheid; ze brengen en halen: 

• Als deelnemer aan activiteiten; (alle niveaus) 
• Als (specialistische) vrijwilliger, organisator of docent (trede 4,5,6)  
• Als participerend vrijwilliger, met ondersteuning (trede 2,3) 
• In het kader van dagbesteding of activerend werk, met ondersteuning (trede 1,2,3) 
• Als stagiair (ook praktijkonderwijs)  of op een werkervaringsplaats (trede 3,4,5)  

• Ondersteuning bij werkzaamheden en ontwikkeling wordt - afhankelijk van behoefte, soort werk, 
doel en/of plan van aanpak - uitgevoerd door sociaal werkers van de locatie  (technisch agoog, 
ouderenwerkster, activiteitenbegeleidster, buurtmaatschappelijk werker, kwartiermaker), 
vrijwilligers of een vakinhoudelijk werkbegeleider. In voorkomende gevallen wordt budget voor 
begeleiding aangevraagd via IAS financiering.  

• Vrijwilligers / deelnemers kunnen aan de slag bij de administratie, receptie, beheer, organisatie 
en begeleiding van activiteiten; koken, bardienst, schoonmaak, als docent, gastheer/ vrouw, 
oppas, chauffeur, taal- of werkmaatje, klusser, tuinman, organisator van activiteiten en meer. 

• Vrijwilligers krijgen naar behoefte ondersteuning en gezamenlijke trainingen om hun 
deskundigheid te bevorderen, i.s.m. VCW.  
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Begeleiding Vrijwilligers 
Het inwerken en begeleiden van vrijwilligers is noodzakelijk om de activiteiten goed te laten verlopen. 
Organisaties geven hier zelf vorm aan. Sommige werkzaamheden vragen meer begeleiding en 
ondersteuning. Sommige vrijwilligers hebben meer of langer ondersteuning nodig. Dit blijft maatwerk. 
Het VCW ondersteunt organisaties met vragen op dit vlak door mee te denken, advies te 
geven,  workshops te organiseren en voorbeeldmateriaal aan te bieden. 
 
Scholing Vrijwilligers 
Door toenemende professionalisering van het vrijwilligerswerk enerzijds en inwoners uit lagere treden 
van de participatieladder ontwikkelingsperspectief te bieden anderzijds, blijft 
deskundigheidsbevordering een belangrijke activiteit. Kennis en vaardigheden van vrijwilligers worden 
vergroot. Hierdoor wordt de kwaliteit van de activiteiten van de organisatie verhoogd. Ook zullen 
vrijwilligers met meer plezier werken en daardoor langer aan de organisatie of een andere organisatie 
van Samen Wageningen verbonden blijven.  
 
Het VCW organiseert trainingen en cursussen op vraag van vrijwilligers en organisaties.  
 
Het scholingsprogramma is grofweg onder te verdelen in de volgende onderwerpen: 

• Management: besturen van vrijwilligersorganisaties; vrijwilligersbeleid; financiën 
• Communicatie en pr: flyers maken, sociale media, persberichten 
• Vaardigheden: bejegening, zelfregie versterken, grenzen aangeven 

Deelnemers zijn vrijwilligers in organisatieverband. Huidige ontwikkelingen vragen om de scholing ook 
open te stellen voor beroepskrachten van vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers, ongeorganiseerde 
vrijwilligers. Altijd met de uiteindelijke doelen voor ogen: activiteiten versterken, vrijwilligers 
ontwikkelingsperspectief te bieden, inwoners in een kwetsbare positie beter te helpen. 
 
VCW is altijd op zoek naar inspirerende trainers en nieuwe innovatieve manieren in nauwe 
samenwerking met andere samenwerkingspartners bijv. zzp’ers, kleine organisaties en  bijv. THUIS 
op het gebied van ondernemersvaardigheden en met Mantelzorg Wageningen voor wat betreft de 
basistraining voor vrijwilligers die individuele ondersteuning bieden aan mensen die thuis wonen. 
Ook gaan we een pilot doen met train-de-trainer voor een groter bereik van vrijwilligers en duurzamer 
de kennis/ervaring in Wageningen lokaal te borgen.  
Veel organisaties trainen hun eigen vrijwilligers in specifieke kennis en vaardigheden. Toch zit er ook 
overlap in dit aanbod. Er is een initiatief gestart om scholing te delen. Dit loopt wat schoorvoetend, 
maar de wil is er. Uiteindelijk is het idee om toe te werken naar: scholing delen waar kan, en apart 
waar noodzakelijk. Op termijn kunnen hiervoor Samen Wageningen kosten bespaard worden.  
 
Groepsaanbod Participatietrede 1 > 2 > 3 >4  
 
5.2. Inloop-dagbesteding 

• Het Stadsatelier-Ons Huis en de Nude bieden laagdrempelige, activerende dagbesteding 
voor mensen met een (psychiatrische, lichamelijke of licht verstandelijke) beperking. 
Deelnemers komen voor dag structuur, activering en sociale contacten; ze werken - met 
begeleiding - naar vermogen mee in de ateliers, in de huishouding en bedrijfsvoering en doen 
mee met (re)creatieve activiteiten samen met mensen zonder beperking.  

• De dagbesteding is bedoeld voor mensen op trede 1 en 2  van de participatieladder, 
toeleidend naar trede 3 en 4 (vrijwilligerswerk) en biedt plaats aan 18 deelnemers per 
dagdeel. (totaal ca. 50 unieke deelnemers die ieder gemiddeld 3 x per week kunnen komen 
bij een openstelling van 9 dagdelen p.w.)   

• Doel van de inloop-dagbesteding op een ontmoetingsplek is om mensen met een (lichte) ggz, 
Lvg, NAH of fysieke beperking zo ‘normaal’ mogelijk mee te kunnen laten doen aan 
activiteiten en om zinvolle bezigheden en werkzaamheden met en voor hen te ontwikkelen.  

• Activiteitenbegeleiders en (vrijwillige)(vak)docenten zoeken werkzaamheden voor deelnemers 
met en zonder indicatie op basis van hun interesse, persoonlijke ontwikkeldoelen en wat ze 
wél kunnen; zij ondersteunen hun sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden 
die nodig zijn voor de uitvoering van werkzaamheden; onderhouden contact met betrokken 
instanties (RIBW, persoonlijk begeleiders, school, klantmanager, consulent), zorgen voor een 
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veilige (werk) omgeving, leggen verbindingen met ‘reguliere’ activiteiten en bezoekers van de 
buurtpunten en werken zo aan een inclusieve samenleving.  

• Bewoners / zorgmijders zonder indicatie en kwetsbare vrijwilligers met begeleidingsbehoefte 
maken ook gebruik van deze begeleide activiteiten  als ‘inloop’; mensen die tussen wal en 
schip vallen, jongeren en ouderen die niet zelfredzaam of gezond genoeg zijn om zelfstandig 
werk of bezigheden te doen (Wajong / UWV uitkering, ziektewet, aow, ongedocumenteerden, 
schooluitvallers die nog thuis wonen)  maar te 'goed' om een indicatie te krijgen. Onder deze 
doelgroep vallen ook kwetsbare vrijwilligers en mensen met gedrags- en persoonlijkheids- 
problemen die zelfstandig niet of slecht dagstructuur, contacten en bezigheden organiseren. 

• In het kader van dagbesteding, doorstroom en re-integratie wordt samengewerkt met 
dagbestedings- en zorginstellingen (zoals Zideris, ’s Heeren Loo, Hoge Born), RIBW, 
Woonzorgnet, bemoeizorg, MEE, de Plusbus, klantmanagers, re-integratiebedrijven, 
vluchtelingenwerk, VOD, VCW, WMO consulenten, t Startpunt en meer 

 
Innovatie voorstel inloop-dagbesteding voor mensen met een (ggz, nah, lvb) beperking:  
Samen Wageningen stelt voor om de noodzakelijke begeleiding van de inloop-dagbesteding als 
voorziening te financieren, in plaats van uit indicaties, waarbij het budget uit de reservering voor IAS 
wordt overgeheveld naar Samen Wageningen. Het benodigde budget is vooralsnog niet opgenomen 
in de begroting, omdat dit tot heden uit andere bronnen wordt gefinancierd (IAS).  
 
Waarom?  
Indicering stigmatiseert en veroorzaakt perverse prikkels. Om de begeleiding te kunnen financieren 
als maatwerk uit IAS ‘moet’ een cliënt een indicatie hebben, maar niet iedereen die van de 
dagbesteding gebruik maakt heeft of wil een indicatie. Mensen die vooruit gaan omdat ze bij de 
dagbesteding komen, verliezen vaak hun indicatie ‘omdat ze toch gewoon van de inloop gebruik 
kunnen maken’. Maar begeleiding blijft nodig!  Het is o.i. ongewenst om bij Dagbesteding Licht (zoals 
beschreven in IAS en zoals die plaatsvindt op de ontmoetingsplek Ons Huis) onderscheid te moeten 
maken tussen deelnemers met en zonder indicatie die allemaal begeleidings- en 
ondersteuningsbehoefte hebben om te kunnen participeren. Kwetsbare vrijwilligers, met name met 
persoonlijkheidsproblematiek, verslaving of probleemgedrag, hebben ook begeleiding nodig. Zonder 
adequate begeleiding  kunnen deze mensen zich hier niet handhaven en zonder indicaties kan 
begeleiding momenteel niet worden bekostigd.  
 
Wanneer inloop dagbesteding als voorziening wordt gefinancierd kan flink worden bespaard op zorg, 
handhaving, specialistische begeleiding en (her)indicatiestelling. Daarom stellen we voor om deze 
activiteit verder te ontwikkelen en te financieren als algemene voorziening, voor iedereen voor wie 
structuur, duidelijke regels, afspraken en continuïteit van belang zijn om te kunnen participeren.   
 
Professionele begeleiding is noodzakelijk om de veiligheid van deelnemers en andere bezoekers te 
waarborgen en vanwege de intensiteit van de begeleiding. Dat kan niet aan vrijwilligers worden 
overgelaten en ook niet aan ‘algemene’ sociaal werkers of de coördinator op ontmoetingsplekken. 
 
Het voorstel is om de kosten voor de begeleiding over te hevelen uit de reservering van de IAS voor 
dagbesteding op indicatie (dagbesteding basis licht, productnummer 07A11) naar de WMO, als 
aanvulling op het budget in categorie 4, meedoen.  
 
Voordelen van inloop-dagbesteding als voorziening op een ontmoetingsplek versus indicatie:  

• financieel (voor de gemeente) 
• Er wordt gebruik gemaakt van een algemene voorziening (gebouw, ruimte) die al bekostigd 

is; 
• Toegankelijk voor álle mensen in Wageningen die baat hebben bij dagbesteding; 
• Deelnemers kunnen komen zoveel men wil; geen beperkingen of drempels; geen verwarring 

over wel of geen indicatie en wat daarbij hoort; geen eigen bijdrage aan het CAK voor 
dagbesteding.  

• Vermindering van administratieve last voor zowel begeleiders als WMO/ gemeente;   
• In plaats van de eigen bijdrage CAK betalen deelnemers een (kleine) bijdrage voor 

materialen, koffie, thee en lunch op strippenkaartbasis; voor alle deelnemers hetzelfde. 
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Wanneer kosten een probleem zijn kunnen deelnemers aanspraak maken op het fonds of 
een speciale regeling.   

• (her) indicatiestelling en terugverwijzing naar ‘de inloop’ veroorzaakt stress bij geïndiceerde 
deelnemers, met terugval tot gevolg. Wanneer dit niet meer nodig is zal het effect van de 
dagbesteding / kwaliteit van leven voor deelnemers aanzienlijk toenemen. 

 
(Arbeidsmatige) dagbesteding als maatwerkvoorziening met specifieke doelen en inhoudelijke 
wensen - anders / meer dan dagstructuur bieden, sociale contacten opdoen, meedoen met activiteiten 
en zelfredzaamheid vergroten -  blijft mogelijk op indicatie. Zie hieronder, Werkplaatsen.   
 

5.3.  Werkplaatsen 
 
Aanleiding  
De afgelopen jaren hebben we signalen uit de samenleving opgepikt dat er behoefte is aan 
werkplaatsen en ‘ruimte’ waar mensen zelf of gezamenlijk aan de slag kunnen met ambachten en 
ondernemersactiviteiten. Wat bij deze vragers volop aanwezig is, is enthousiasme en potentieel om 
iets voor en met anderen te ondernemen in het kader van talentontwikkeling en ondernemerschap, 
circulaire economie en meerwaarde voor stad en samenleving.  Wat ontbreekt is ruimte, gereedschap 
en materialen, kennis van regelgeving, financiering en voldoende mate van organisatievermogen. 
Tijdens bijeenkomsten van Samen Wageningen is het plan ontstaan om werkplaatsen te gaan 
ontwikkelen,  in combinatie - waar mogelijk -  met (arbeidsmatige) dagbesteding voor mensen met 
een afstand tot participatie en de begeleiding daarvan.   
 
Werkplaats concept  
Werkplaatsen zijn plekken waar inwoners van verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen 
door middel van een gedeelde passie: sport, koken, groen, klussen, techniek, ondernemen, etc.  
Door de gedeelde interesse ontstaat synergie bij de deelnemers en kunnen zij deskundigheid met 
elkaar delen. De werkplaatsen zorgen voor ontmoeting, (activerend) werk, vrijwilligerswerk en/of 
dagbesteding (met begeleiding) én productie van artikelen of resultaten die inkomsten in geld of 
andere waarde opleveren.  
 
Er wordt ingezet op sociaal ondernemerschap, waaronder het creëren van werk en arbeidsplaatsen. 
Dit zal direct de invulling van de SROI doelstellingen van Samen Wageningen versterken. De 
mogelijkheden en de inzet van mensen uit het bestand die een functie in de werkplaatsen kunnen 
vervullen en de begeleiding daarvan, willen we graag samen met de gemeente bespreken en 
ontwikkelen.  
 
De inzet vanuit Samen Wageningen is ondersteuning van de ontwikkeling, het beschikbaar stellen 
van ruimte en het bieden van ondersteuning en (vraaggericht) coördinatie. De inzet van de gebruikers 
is dat zij voor eigen doelen van een werkplaats gebruik kunnen maken in ruil voor vrijwillige inzet voor 
de organisatie ervan, bedrijfsvoering en/of ondersteuning (als ‘collega’) van mensen met een afstand 
tot participatie die meewerken in de werkplaats. De verschillende werkplaatsen werken samen, 
hanteren een gezamenlijke filosofie, werkwijze en aanpak en verwijzen naar elkaar. Omdat de ene 
werkplaats beter in staat zal zijn om eigen inkomsten te genereren (uit productie of werkbegeleiding) 
dan de andere wordt de coördinatie, ondersteuning en ontwikkeling centraal opgepakt en stromen 
algemene inkomsten terug naar het fonds. Wellicht kan de implementatie van de werkplaatsen en het 
creëren van arbeidsplaatsen  bespoedigd worden door overheveling van budget uit de participatiewet 
naar Samen Wageningen, vergelijkbaar met het voorstel voor de inloop dagbesteding. Dit willen we 
graag bespreken met de gemeente.   
 
De kernwaarden die van toepassing zijn op het concept werkplaatsen, die deels samenvallen met de 
Wageningse principes en BAAT:  

• wederkerigheid: Samen Wageningen geeft jou de ruimte om je te ontwikkelen, jij doet iets 
terug voor Samen Wageningen en de stad. Meedoen is niet vrijblijvend.  

• win-win situaties creëren en benutten: we maken optimaal gebruik van beschikbaar ruimte, 
faciliteiten en potentie voor de stad met zo min mogelijk kosten en zo veel mogelijk resultaat.  
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• we doen het samen; burgers zijn aan zet: wat willen zij voor de stad, wat kunnen zij zelf doen, 
met elkaar ontwikkelen en van elkaar leren?    

• inclusiviteit; iedereen kan meedoen, we hebben respect voor ieders eigenheid en doelen, 
zowel van deelnemers al stakeholders.      

• vertrouwen: we zetten ons optimaal in, maar we leren er allemaal ook van als iets niet lukt. 
We vertrouwen op het commitment van alle betrokken om dit met elkaar te verwezenlijken.     

• we werken met de principes van circulaire economie en gesloten beurzen waar dat kan. 
• idealisme én realisme; experimenteren mag en moet mogelijk zijn; bedrijfsdoelstellingen en 

resultaten verliezen we niet uit het oog.  
• veiligheid: er moet professionele begeleiding beschikbaar zijn voor medewerkers met een 

beperking. We houden rekening met elkaar, helpen elkaar en ontwikkelen elkaar. 
 
Praktische basis en beschikbare ruimte, middelen en faciliteiten 
In verschillende accommodaties zijn al ateliers gevestigd die tot werkplaats omgevormd kunnen 
worden, of die een werkplaats fysiek kunnen herbergen op tijden dat de ruimtes niet ergens anders 
voor worden gebruikt:  
 

• Het Kookatelier in de Nude ontwikkelen naar kookwerkplaats 
• Het klussenatelier-concept naar een stadswerkplaats 
• Ons Huis naar creatieve werkplaats 
• THUIS naar een sociaal ondernemerschap werkplaats 
• De Voetbalwerkplaats  

 
Er zijn nog meer mogelijke werkplaatsen die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden: 

• Een winkel waar producten van de werkplaatsen verkocht kunnen worden  
• Uitbreiding Sportwerkplaats, i.s.m. De Voetabalwerkplaats (die al bestaat) met andere 

sporten. 
• Cultuurwerkplaats (we volgen de ontwikkelingen rondom het Cultuurplein en voorheen ’t 

Venster en de werk- en opslagruimte van het Leeffestival) 
• Een Groene-vingers werkplaats. (De Wageningse Wijngaard wil hier een rol in spelen, 

evenals Landschapsbeheer ZWVeluwe. De Hoge Born, 't Groene Wiel, IVN en Creative 
Garden community (studenten WUR) kunnen hier ook een rol in spelen.) 

 
Werkplaatsen kunnen versterkt worden door samenwerkingspartijen met een aanbod vanuit het 
fonds. Goal trainers zouden de sport-werkplaats kunnen versterken omdat zij begeleid sporten door 
een professional aanbieden. Een ander voorbeeld is Boog Consult (Scharrel Coöperatie) die de 
werkplaats sociaal ondernemerschap kan ondersteunen. Het concept Scharrel Coöperatie wordt 
hieronder apart genoemd; zij maakt jongeren, starters op de arbeidsmarkt,  mensen met een uitkering 
en statushouders met belangstelling voor ondernemerschap aldoende wegwijs en hun netwerk wordt 
verruimd. Daarnaast biedt Boog cursussen om initiatieven zoveel mogelijk subsidie onafhankelijk te 
maken.  
 
Thuis, Solidez en ondernemende burgers werken verder samen met de leefbaarheids-makelaar, 
Vrijwilligers Centrum Wageningen, Ruimte voor de binnenstad, WUR, De 
Voetbalwerkplaats,  Present, Vluchtelingenwerk, studie- en studentenverenigingen, 
StartHub,  Spectrum, Compleet Mensenwerk, WMO consulenten, De Hoge Born, 
bewonersinitiatieven, hulpverleners, de woningstichting en inwoners. 
 
Materiële inbreng en expertise wordt opgehaald bij samenwerkingspartijen die vakinhoudelijk 
deskundig zijn (bijvoorbeeld het Kookatelier in de Nude, waar een goed geoutilleerde keuken en een 
kok-leermeester aanwezig zijn; het busje en gereedschappen van het (voormalige) 
klussenatelier).  Ook m.b.t. de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waar 
Solidez en andere partijen op basis van de participatiewet (gefinancierd uit IAS) invulling aan kunnen 
geven.   
 
Financiering  komt uit de basis voor de aanjaag- en ontwikkelfunctie, tevens nodig voor coördinatie 
van gestarte werkplaatsen, doorontwikkeling en implementatie van het concept. Het Fonds biedt 
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ruimte voor specifieke initiatieven. Omdat dit fonds nog moet groeien wordt financiering uit het fonds 
in eerste instantie ingezet om externe fondsenwerving voor specifieke werkplaatsen haalbaar te 
maken. Eigen inbreng is noodzakelijk wanneer cofinanciering wordt aangevraagd bij derden. 
Daarmee wordt direct na de aftrap van Samen Wageningen gestart.  De bonus die na het eerste jaar 
eventueel beschikbaar komt voor Samen Wageningen zal het budget - en de activiteiten - verruimen 
vanaf jaar 2. Voor sport aangelegenheden zijn andere financieringsmogelijkheden beschikbaar, zowel 
bij de gemeente als bij het ministerie; deze worden buiten deze begroting gehouden.   
 
De ontwikkeling van de werkplaatsen is dus een doorlopend proces dat we gefaseerd zullen 
uitvoeren, samen met  burgers, betrokkenen, ‘stakeholders’, (waaronder de gemeente en 
geïnteresseerde bedrijven / opdrachtgevers) en belangstellenden. Klein beginnen, leren van best 
practices, wat niet lukt afstoten en succes verzilveren en uitbreiden.  
   
Fasering  
We kiezen ervoor om te starten met de Sociaal Ondernemers Werkplaats. Dit is de leeromgeving 
waar gewerkt wordt aan het omzetten van plannen en ideeën in concrete acties en ‘producten’: 
van  brainstormen, onderzoek, koppeling aan maatschappelijke doelen, experimenteren en 
marktverkennen naar fondsenwerving, ondernemersvaardigheden ontwikkelen, productontwikkeling, 
en uitvoering. Hierdoor worden de werkplaatsen ‘eigendom’ van de initiatiefnemende burgers.  
 
Parallel hieraan kan direct handen en voeten worden gegeven aan de doorontwikkeling van het 
werkplaatsconcept in bestaande ateliers in de Nude en Ons Huis. Dat kan stapsgewijze - per dagdeel, 
per activiteit, per vraag, per deelnemer, per product - al naar gelang de inzetmogelijkheden en 
initiatieven van belangstellende deelnemers. In deze werkplaatsen kunnen inwoners met afstand tot 
de arbeidsmarkt terecht als productiemedewerker (in de keuken, weefatelier, textielatelier), mits 
voldoende begeleiding beschikbaar is.   
 
De Voetbalwerkplaats bestaat al volgens dit principe. Op vrijdagochtend is De 
Voetbalwerkplaats  actief: ‘Kwetsbare en Weerbare Wageningers runnen samen een voetbalclub door 
er te werken, voetballen, leren en participeren, op de terreinen van SKV op sportpark De Zoom’. 
Deelnemers met een beperking werken mee aan het onderhoud van het terrein. Met een beetje 
versterking kan dit concept uitbreiden tot Sportwerkplaats, op meer dagen; daar denken de 
initiatiefnemers graag over mee. 
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Stadswerkplaats 
Een aparte plaats neemt de beoogde Stadswerkplaats in. We spelen hier in op concrete signalen en 
vragen vanuit de samenleving om een plek te creëren waar men als burger gebruik kan maken van 
werkplaats faciliteiten om spullen en producten te maken, ondernemerschap te ontwikkelen, iets voor 
de buurt te maken, hier ondersteuning bij te krijgen en van elkaar te leren. Hier kunnen de activiteiten 
van het (voormalige) klussenatelier, informele praktische hulp- en dienstverlening (zoals Hand en 
Spandiensten, stichting Present, zie categorie 3), en praktisch gerichte  bewonersinitiatieven aan 
gekoppeld worden en elkaar versterken. Hier kan zich een medewerkerspool ontwikkelen bestaande 
uit vrijwilligers (wederkerigheid) en mensen met afstand tot participatie (met begeleiding) die 
meehelpen aan het beheer en onderhoud van de accommodaties van Samen Wageningen. Ook 
wordt gedacht aan een uitleenpost van materialen en machines voor alle SW partners.   
Er is al gesproken over onderlinge samenwerking. De bedoeling is om de plannen snel concreet te 
maken. De vraag is nog op welke locatie deze werkplaats zich kan vestigen, of hoe activiteiten over 
locaties kunnen worden verdeeld. Externe financiering voor de doorontwikkeling worden aangevraagd 
bij de provincie en/of sociale fondsen. 
 
Scharrelondernemers 
We bieden ondersteuning voor mensen die (een stukje) eigen inkomen willen verwerven uit 
bedrijvigheid, hun talenten willen ‘verzilveren’, van en met elkaar willen leren en samenwerken. 
Vraaggestuurde trainingen en facilitering vanuit Boog consult, Thuis, Huizen van de Wijk en 
geïnteresseerde partners. Het eerste jaar van Samen Wageningen wordt gebruikt voor de 
ontwikkeling van methodiek, werkwijze en evaluatie van het effect met ondersteuning van het fonds. 
Bij voldoende resultaten doorontwikkelen en verbreden concept.   
 
Jongeren: sportcoaches programma 
Sportcoaches is een programma waarin jongeren tussen de 15 en 25 jaar de kans krijgen om in hun 
eigen wijk als sportbegeleider sportactiviteiten te kunnen aanbieden. Tijdens dit programma worden 
de sportcoaches in fases opgeleid tot recreatie sportleider. Zij worden door de sportbuurtwerker en 
jongerenwerker individueel begeleid om te werken aan de eigen ontwikkeling, want de groei van 
iedere sportcoach staat centraal. Dit wordt gerapporteerd in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 
Het programma is opgedeeld in drie fases, waarbij de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de 
jongeren met het doorlopen van de fases stapsgewijs vergroot: 

1. Sport-aspirant 
2. Sportcoach 
3. Sportambassadeur 

 
Om het sportcoaches project een kwalitatieve impuls te geven wordt samenwerking gerealiseerd 
tussen Solidez en Sportservice Wageningen. Met extra aangevraagde financiering bij het rijk kunnen 
we meer focus leggen op de begeleiding richting de maatschappij (o.a. werk en opleiding) in de 
laatste fase van het reeds ontwikkelde sportcoaches- traject.  Zelf sporten wordt hierbij ingezet als 
middel om verschillende sociale competenties en teamvaardigheden te verwerven en 
zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. Er komt zo een bredere focus te liggen op meer perspectief 
op een betere toekomst.  

• Het zal zorgen dat ze mentaal en fysiek fitter in het leven staan. 
• Het stimuleert de professionele ontwikkeling bij de sportcoaches wat de kansen op de 

arbeidsmarkt zal vergroten. 
• Het zorgt voor een nuttige vrijetijdsbesteding 
• Het vergroot de teambuilding en team onder de sportcoaches 
• De sportcoaches hebben na afloop meer zelfcontrole en meer zelfvertrouwen 
• De sportcoaches zijn gemotiveerd hun school af te maken / werk te vinden. 

 
5.4. Interculturele participatie, zowel groep als individueel 
 
Migranten en vluchtelingen die al langer in Nederland wonen hebben soms extra ondersteuning nodig 
om meer te participeren. Zij worden actief benaderd, gestimuleerd en ondersteund bij het zelf 
organiseren van activiteiten waar zij behoefte aan hebben en om vrijwilligerswerk op te pakken. Er 
wordt rekening gehouden met cultuurverschillen bij activiteiten. Sociaal werkers, begeleiders  en 
vrijwilligers die met de doelgroep werken worden getraind in interculturele communicatie.  
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Voor oudkomers met participatiebehoefte of -plicht zijn werkervaringsplekken, taalstages en 
vrijwilligerswerk beschikbaar; de werkplaatsen bieden goede opties.  Participatie activiteiten voor en 
met vluchtelingen worden door meerdere partijen geïnitieerd en ondersteund; financiering hiervoor 
wordt aangevraagd in de deelplannen Vluchtelingen en infrastructuur meedoen.  Vrijwillige 
begeleiders ondersteunen in het eerste jaar na aankomst en proberen de vluchteling 1 trede op alle 
domeinen van de participatieladders te laten stijgen. Tevens is ervaringsdeskundige inzet mogelijk uit 
het Fonds, voor en door migranten / oudkomers, om hen te motiveren voor de positieve kanten van 
vrijwilligerswerk (wat in andere culturen vaak onbekend is) en zo de kans op werk te vergroten. Het 
gaat hierbij om sociale interactie en activiteiten tussen migranten, (vrijwilligers-)organisaties en 
Nederlanders, wat leidt tot meer mogelijkheden voor sociale acceptatie over en weer.  
 
In Samen Wageningen dragen enkele organisaties bij aan de resultaten door (vooral, maar niet 
alleen), mensen met een vluchtelingen achtergrond te helpen een stage of werkplek te vinden. Zij 
brengen hun mensen in contact met bedrijven en organisaties waar ze hun talenten in kunnen zetten. 
Ze worden geholpen met het schrijven van een CV en door hen te trainen in netwerk en 
sollicitatiegesprekken. Ook zoeken we zo nodig een taalmaatje met wie anderstaligen het Nederlands 
kunnen oefenen.  
 
5.4.1. Leven tussen 2 culturen 
Het gebeurt dat oudkomers /  migranten na kortere of langere tijd in Nederland aanlopen tegen een 
cultuurshock, waardoor zij in een identiteitscrisis belanden. Cultuurshock uit zich vaak in psychische 
of somatische klachten en wordt niet altijd als zodanig onderkend, ook niet door de persoon zelf. Dat 
kan pittige gevolgen hebben voor het participatievermogen en welbevinden, ook van andere 
gezinsleden. In Samen Wageningen is een aanbod voor  preventieve ondersteuning bij problemen die 
die voortkomen uit het leven tussen 2 culturen. Het doel is om een thuisgevoel en duurzame 
participatie te bewerkstelligen, het bevorderen van mentale en fysieke gezondheid en voorkomen van 
cultuurkloof tussen 1e en 2 generatie; tussen allochtonen en autochtonen. Er worden 
groepsbijeenkomsten (lezing; training) aangeboden en individuele begeleiding, ook voor degenen die 
met deze doelgroep werken. (begroting is ingebracht bij categorie 3, vraaggerichte ondersteuning van 
Ways Home).  
 
Maatwerk trede 1>2>3>4>5 
                                                                                           
5. 5. Toeleiden naar vrijwilligerswerk 
 
VCW heeft een scala aan instrumenten om vrijwilligers te matchen. Er zijn echter inwoners die zonder 
ondersteuning niet tot vrijwilligerswerk komen of het vrijwilligerswerk niet kunnen behouden. Ook zijn 
er inwoners die niet (h)erkennen dat vrijwilligerswerk voor hen haalbaar is.  
Zij hebben meer ondersteuning nodig om tot een passende vrijwilligersplek te komen. Een team van 
vrijwillige coaches ondersteund door een coördinator biedt  vraaggerichte ondersteuning op maat aan, 
waarbij de inwoner leidend is. VCW leidt deze mensen toe naar een passende plek door haar lokale 
netwerk van ongeveer 250 organisaties in verschillende sectoren variërend van sport tot zorg.  
 
Er zijn twee belangrijke groepen hierin te onderscheiden: 
a) Mensen met een beperking 
Veel mensen met een beperking in de breedste zin (fysiek en mentale beperking, chronisch ziek, 
verstandelijk, detentieverleden) ervaren een drempel om als vrijwilliger aan de slag te gaan.  
b) Migranten, Vluchtelingen (met en zonder verblijfsvergunning) en internationale studenten 
Migranten die in Nederland blijven en Nederlands gaan leren hebben meer ondersteuning nodig om 
als vrijwilliger aan de slag te gaan vooral vanwege taal en cultuur. In weinig landen is vrijwillige inzet 
zo georganiseerd als in Nederland. Informatie hierover is dus van belang.  
Statushouders worden door klantmanager en begeleiders van vluchtelingenwerk gestimuleerd om 
vrijwilligerswerk te doen. Zij gaan met een “toekomstplan” werken. 
Ongedocumenteerden mogen volgens de wet Arbeid Vreemdelingen geen vrijwilligerswerk verrichten. 
Organisaties lopen risico om hiervoor een boete te krijgen. Om vrijwilligerswerk ook voor 
ongedocumenteerden toegankelijk te maken, creëert VCW een voorziening waarop organisaties die 
een boete krijgen aanspraak kunnen maken. 
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Ook de grote groep van Engelssprekenden die verbonden zijn aan de WUR vragen om meer 
ondersteuning. Deze groep is meestal niet van plan om zich de Nederlandse taal eigen te maken.  
 
De werkwijze is dat kandidaten worden geholpen met het in kaart brengen van kwaliteiten en wensen; 
het zoeken naar een juiste plek; bemiddeling naar de plek. Daarna volgt een plaatsing bij een 
organisatie en deze match wordt een tijd gevolgd. Een aandachtspunt van de afgelopen jaren blijft de 
intensieve begeleiding die soms nodig is op de werkvloer. Samen met MEE Veluwe (aanbod uit het 
fonds) kan Samen Talenten Benutten voor mensen met een beperking uitgevoerd worden. (zie 5.6) 
 
Activiteiten van de vrijwilligerscentrale om een goede matching te verkrijgen:  

• Werving deelnemers via Gemeente, WUR, VWON, VOD, Startpunt, zorginstellingen en 
buurtpunten. 

• Informatiebijeenkomsten: groepsgewijs mensen informeren over vrijwilligerswerk 
• Ontdek sessies: groepsgewijs in kaart brengen wat kwaliteiten, wensen en mogelijkheden 

zijn. 
• Persoonlijke gesprekken 
• Vrijwilligersplekken toegankelijk maken voor inwoners met een beperking.  
• Matching van deelnemer en organisatie 
• Ondersteuning op en naast de werkvloer 
• Voortgang / monitoring / tevredenheid vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.  

 
Veel organisaties ervaren knelpunten met het begeleiden van deze vrijwilligers op de werkvloer. Over 
het algemeen kost het meer tijd en/of creativiteit en/of kennis voor de coördinatoren. VCW 
ondersteunt organisaties vraaggericht, om het op de werkvloer voor iedereen (zowel voor de 
organisatie als de vrijwilliger) makkelijker te maken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een 
persoonlijk adviesgesprek, een netwerkbijeenkomst, training en (vrijwillige)coaching op de 
werkvloer.   
 
5.6. Vrijwilligerswerk voor gehandicapten: Talenten Samen Benutten (MEE):  
 
Vrijwilligerswerk mogelijk maken voor mensen met een beperking i.s.m. partners (o.a. VCW en MEE 
Veluwe). Training (ontdekken van eigen talenten), Matching (toeleiden naar vrijwilligerswerk plek), 
Ondersteuning, Informatie en Training aan medewerkers van organisaties, die met mensen met een 
beperking als vrijwilliger (of betaald) willen werken. 
 
5.7 Toekomstcoach: specifiek voor (jonge) mensen met een beperking (MEE). 
 
De Toekomstcoach staat naast de inwoner en ondersteunt op alle levensgebieden (wonen, onderwijs, 
werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding, financiën, vrije tijd), zodat hij/zij in staat is om vanuit eigen regie 
en eigen kracht keuzes te maken. De Toekomstcoach ondersteunt voornamelijk jongeren en 
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de leeftijd van 15 –27 jaar in de 
overgang van school naar werk, maar ook andere inwoners met een beperking. De Toekomstcoach 
werkt nauw samen met betrokken partijen en het eigen netwerk. (ingebracht in categorie 3 deelplan 
jeugd in gezin).  
 
5.8. E-zelfhulphandboeken 
 
Inspiratie tot zelfregie is de belangrijkste succesfactor voor stappen op de participatieladder/ 
zelfredzaamheidsmatrix. De begeleidingsvorm d.m.v. online zelfhulphandboeken wordt gegeven in 
kleine groepjes door CVS Mensenwerk, in de vorm van lichte begeleiding en in de vorm van GGZ-
ondersteuning. Wij werken samen met Het Inspiratiehuis Wageningen, waarin doelgericht diverse 
inwoners en werkgevers met elkaar in gesprek gebracht worden. Motivatie om ondernemend te 
worden is een belangrijke drijfveer naar participeren in de maatschappij of in werk. Coaching, 
Verbinding en Samenwerking (CVS) tussen mensen onderling en naar werkgevers.  
Voor de gemeente is er een aansluitingsmodel naar GEMS3D in het kader van de 3 decentralisaties. 
Dit model geeft gemeentebreed acties rondom deelnemers weer (verbaal) en statistiek (getallen) van 
geregistreerde begeleiding door professionals op alle zelfredzaamheid vraagstukken. De producten 
zijn ontwikkeld met en gevalideerd bij kennisinstellingen als Trimbos, Tranzo, VSO en PRO onderwijs, 
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UWV, StimulanSZ, Auris/Kentalis, dr. Leo Kannerhuis, Blik op Werk, NVS. Onze jobcoaches en 
psychologen zijn aangesloten bij een beroepsvereniging en houden zich aan de richtlijnen die daar 
gesteld zijn. De online applicaties voldoen aan de norm die door Ziekenhuizen/UWV gesteld wordt; 
met mogelijkheid om elke hulpverlener een eigen domein aan te bieden. (ook beschreven en 
opgevoerd in categorie 3, omdat het zowel van toepassing is op ggz als toeleiding naar werk).  
Instrumenten: 

○   gemeentelijk regie-instrument voor vastleggen van resultaten in het sociaal domein; voor 
klantmanagers, jobcoaches, docenten en hulpverleners 

○   e-zelfhulphandboek voor geestelijk gezondheid in relatie tot stress, depressie, 
angststoornissen en lichamelijke beperking 

○   model om mensen bij werkgever te plaatsen in werk 
○   e-zelfhulphandboek voor verbreden van zelfbeeld, doelen stellen en talenten tonen. 
○   Online Doelgroep helpdesk voor specifieke vraagstukken waarbij resultaten inzichtelijk 

moeten blijven; wordt veel ingezet bij innovaties. 
○   e-zelfhulphandboek voor mensen in het doelgroepregister 

 

5.8 Jobmaatjes 
 
Reconnact koppelt mensen die betaald werk zoeken en geen aanspraak kunnen maken op andere 
trajecten aan een vrijwillig jobmaatje uit de lokale samenleving of het bedrijfsleven. Hierdoor vergroot 
de deelnemer zijn/haar vaardigheden en zelfredzaamheid. Hierdoor bevordert de kans op 
arbeidsparticipatie met als beoogt resultaat een bij - voorkeur betaalde - baan. De jobmaatjes worden 
opgeleid en gecoacht en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten. Het doel is om 25 matches per jaar 
te bewerkstelligen. Sociale verbanden versterken onderlinge contacten maar dragen ook bij aan de 
leefbaarheid in de lokale samenleving. Door de hulp van ReconnAct doen mensen weer mee in de 
samenleving, krijgen ze een zinvol bestaan, vergroot hun zelfvertrouwen en winnen ze aan 
veerkracht.  
 
5.9. Vraaggerichte participatie voor mensen voor wie geen participatiebudget beschikbaar is:  
 
Inwoners krijgen bij Carrière Corazon en CVS Mensenwerk een ruime keuze aan mogelijkheden om 
zichzelf te ontwikkelen richting meer participatie; bedoeld voor inwoners van Wageningen die meer 
willen participeren en geen gebruik kunnen maken van voorzieningen die onder de participatiewet 
vallen.  
 
Deelnemers meld zich aan op een e-platform, waarmee kostenefficiëntie bereikt kan worden. De 
communicatie en een deel van de begeleiding lopen kostenefficiënt via het e-platform en 
zelfwerkzaamheid wordt zo gestimuleerd. Deelnemers kunnen naast een groot aantal e-tools ook uit 
een aantal trainingen of een incidenteel begeleidingsgesprek kiezen. Zo is er een palet aan 
mogelijkheden waarin iedereen zich in eigen tempo kan ontwikkelen en waarin onderdelen die 
iemand al beheerst niet gevolgd hoeven te worden. 
 
Voor inwoners die dat echt nodig hebben is er ook een totaaltraining ‘hoe haal ik mijn eigen 
participatiedoel(en)’ (van Carrière Corazon en CVS Mensenwerk) De training is autonomie 
bevorderend. Deelnemers leren hun eigen participatiedoelen te bereiken en leren hoe ze dat bij 
andere levensgebieden of bij door klimmen op de participatieladder opnieuw kunnen doen.    
   
 
6. Organisatie (Kartrekkers en samenwerkingspartijen) 
 
Kartrekkers: Solidez, Thuis, VCW,  
Samenwerkingspartners: MEE Veluwe, Boog consult, Reconnact,  Vluchtelingenwerk, Compleet 
Mensenwerk, Present, Carriere Corazon, CVS Mensenwerk, Remedia, Ways Home, WHOffice, De 
Voetbalwerkplaats, Goal Trainers, Sportservice Wageningen,   
 
 
7. Budget/begroting 
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BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 

Ontwikkeling werkplaatsen en sociaal ondernemen THUIS € 45.000 

Scholing Vrijwilligers  VCW € 18.000 

Toeleiden naar vrijwilligerswerk VCW € 14.000 

participatie ondersteuning statushouders  Vluchtelingenwerk deelplan 
vluchtelingen 

 
GEFINANCIERD UIT FONDS SAMEN WAGENINGEN 

Activiteit / interventie Organisatie prijs/product Kosten 
indicatie 

Ontwikkelen ateliers tot werkplaatsen / coördinatie 
Stadswerkplaats, startbudget 

Solidez  
 

€ 20.000 

Scharrelondernemers: Ontwikkelen op de 
participatieladder, meer zelfredzaamheid, minder 
afstand tot de arbeidsmarkt, op weg helpen 
statushouders, armoede tegengaan, 
werkgelegenheid scheppen. in groep van min 2, 
personen 

Boog Consult 2.500 per 
persoon, 

minimaal 2 
personen 

€ 5.000 

Ontwikkelen: naar vermogen en motivatie laten 
stijgen op de participatieladder 
per cursus van 8 a 12 deelnemers 

Carrière 
Corazon en 
CVS 
Mensenwerk 

€ 4770 € 9.600 

Vraaggerichte participatie. Cursus 'Welk werk past 
bij mij' ( 5 a 12 deeln) 

Carrière 
Corazon en 
CVS 
Mensenwerk 

€ 265,00 pp € 5.000 

Vraaggerichte participatie. Keuzemenu trainingen:  
o.a. Zelfkennis en zelfvertrouwen via outdoor 
training, netwerken, elevator pitch, CV maken, 
sollicitatie strategieën, sollicitatiegesprek oefenen, 
succesverhalen conflictbeheersing, 
loopbaanadviesgesprek. 5 a 12 deeln. 

Carrière 
Corazon en 
CVS 
Mensenwerk 

Tussen  
€ 40,00 en  

€ 90,00 per 
training per 

persoon 

€5.000, 

Vraaggerichte participatie. Sollicitatiebegeleiding: 13 
weken. 6 a 15 pers. 

Carrière 
Corazon en 
CVS 
Mensenwerk 

€ 300,00 pp € 4.500 

Keuzemenu kostenefficiënte digitale en persoonlijke 
ondersteuning / begeleiding: ’Ik wil beter omgaan 
met mijn Stress, Depressie, Fysieke beperking, 
angst en of Autisme’.  

CVS 
Mensenwerk en 
Corazon  

Diverse prijzen 
vanaf €40 pp 

€ 10000 
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Keuzemenu kostenefficiënte digitale en persoonlijke 
ondersteuning: 
Ik wil: mijn gedrag verbeteren, Talenten ontdekken, 
beter begrepen worden door mijn omgeving, mij 
beter presenteren bij een sollicitatie, toegelaten 
worden tot het doelgroepregister, een loonwaarde- 
bepaling. een voortgangsbespreking, Training e-
Portfolio of maken CV, Begeleidingstraject naar 
ondernemerschap of werk en nog meer keuzes.  

CVS 
Mensenwerk  en 
Corazon 

.Diverse prijzen 
vanaf €25 pp  

 
 
 
 

€ 15000 

Jobmaatjes vrijwilligers 
25 koppelingen,  

Reconnact 1000 per 
koppeling 

€ 25.000 

Training “Herkennen en omgaan met mensen met 
een beperking” aan vrijwilligers werkzaam in welzijn. 
Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers 
(HomeStart, Doorstart, buurtteams, 
Vrijwilligerscentrale) die werkzaam zijn binnen het 
sociaal domein om hen tips & tools te geven, zodat 
zij beter toegerust zijn om mensen met een 
beperking te ondersteunen. (Autisme, NAH, LVB..) 

MEE Veluwe workshop: 1 
 

training: 2 
bijeenkomsten 

8-12 
deelnemers 

€ 495 
 

€ 1.200 

Talenten Samen Benutten: Toegankelijkheid van 
organisaties hiervoor vergroten in kader VN-
verdrag/Inclusie 
NB: Prijzen moeten in later stadium uitgesplitst 
worden per traject en per training: 24 coachings 
trajecten; 3 trainingen “Vrijwilligerswerk, iets voor 
mij?”; infobijeenkomsten  voor organisaties: 
1 training van max 16 deeln. 

MEE Veluwe 
 

€ 20.000 

Gezamenlijk volgen van training over 
organisatiegrenzen heen voor zowel vrijwilligers als 
professionals en mantelzorgers 

Odensehuis 
 

€ 6.000 

 
 

GEFINANCIERD UIT ANDERE MIDDELEN 

Activiteit / interventie Organisatie Kosten 

Inloop-Dagbesteding begeleiding Solidez €164.736 

co-financiering uit fondsen voor ontwikkeling en 
vaktechnische werkbegeleiding werkplaatsen 

Solidez  externe fondsen en  
tarief IAS 

Sportwerkplaats Sportservice 
Wageningen 

PM 

De Voetbalwerkplaats De 
Voetbalwerkplaats 

PM 

Begeleiding Sportcoaches Solidez en 
Sportservice W,  

externe financiering 
zie vrijetijdsbesteding 
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e-zelfhulphandboeken CVS Mensenwerk PM 

Toekomst coach:  jongeren en jongvolwassenen 
LVB 
Bevordering van participatie en zelfstandigheid, 
waardoor preventie van armoede en schulden.  

MEE Veluwe ingebracht in Cat 3, 
jeugd in gezin 

ervaringsdeskundige ondersteuning en motivatie 
vrijwilligerswerk voor migranten 

WHOffice PM 

ervaringsdeskundige ondersteuning en 
vrijwilligerswerk voor migranten, ontmoeting  

Stichting Tinku (ingebracht in cat 1) 

Begeleiding migranten naar werkervaringsplaatsen 
en werk, netwerkvergroting 

Remedia Talent PM 

‘Leven tussen 2 culturen’, interculturele 
communicatie en wegnemen interculturele 
belemmeringen voor participatie 

Ways Home  
(ingebracht  in cat. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenbesparing 
 
Overheveling kosten Inloop dagbesteding uit IAS reservering naar Samen Wageningen:  
2 fte begeleiding: € 158.125, voor 9 dagdelen dagbesteding per week voor 18 personen per dagdeel.  
Het voorstel is om deze kosten over te hevelen uit de reservering van de IAS voor dagbesteding op 
indicatie (dagbesteding basis licht, productnummer 07A11) naar Samen Wageningen, als aanvulling 
op het budget in categorie 4, meedoen.  
 
Schatting kostenbesparing inloop-dagbesteding als voorziening versus indicatie:  

• Dagbesteding als voorziening bij een maximale bezetting is goedkoper dan wanneer het uit 
de IAS financiering betaald wordt; € 561 op indicatie per dagdeel (voor 18 personen a 31,20 
per dagdeel) tegenover € 382 per dagdeel als voorziening.  
Bij een maximale bezetting van 18 personen per dagdeel gedurende 46 weken per jaar, 9 
dagdelen per week, is de besparing € 74.106 per jaar.  

• Er is minder intensieve persoonlijke begeleiding (maatwerk, IAS) nodig voor cliënten die van 
de dagbesteding gebruik maken, omdat veel persoonlijke problematiek op de dagbesteding 
wordt besproken en opgelost. Groepsbegeleiding is goedkoper dan individueel. Schatting 
besparing per cliënt p.j.:  
0,5 uur per week PB voor 30 cliënten x € 44 (MBO tarief) per uur = € 34.320.  

• Met het aanbod van inloop-dagbesteding als voorziening worden kosten bespaard op 
(her)indicatiestelling en financieel/administratieve handelingen, zowel voor de gemeente als 
de uitvoerende instantie. Schatting besparing voor 50 unieke deelnemers: 12 uur per 
deelnemer per jaar = 600 uur voor gemeente en uitvoerders samen. Bij een uurtarief van 50 
euro is de besparing € 30.000.  

• totale kostenbesparing kan oplopen tot ca € 150.000 per jaar. 
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