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1. Inleiding
Vol goede moed zijn we begin dit jaar gestart aan het derde
jaar van ons samenwerkingsverband en de uitvoering van alle
diensten en activiteiten die daarbij horen. Met 28 organisaties
werken we samen ten behoeve van het welzijn en welbevinden
van de inwoners van Wageningen aan de ruim 50 resultaten
uit het beleidskader van Samen Wageningen, verdeeld over 4
categorieën. Tot op 23 maart plotseling Nederland op slot ging
in verband met de uitbraak van het Corona virus. Op dat
moment veranderde er veel voor de uitvoering en voor onze
inwoners. Hierbij bewees de kracht van ons
samenwerkingsverband zich, want binnen twee dagen hadden
we de handen ineen geslagen en hadden we een Corona
Hulpteam van de grond, inclusief bijbehorende
telefooncentrale die 7 dagen per week bemand werd.
Er ontstond een nieuwe overlegstructuur via video en
WhatsApp-groepen, zowel onderling, tussen de partners, als
met de gemeente waarin sprake was van zeer korte lijnen. Met
elkaar hebben we alle zeilen bijgezet om kwetsbare inwoners
in Wageningen in beeld te krijgen en te houden, hulp op touw
te zetten waar nodig en vele initiatieven voor ondersteuning
zowel materieel als emotioneel, vorm te geven.
Het Coronavirus blijft langer onder ons dan we aanvankelijk
hadden vermoed of gehoopt. De tijdelijke versoepelingen in de
zomermaanden waren een opmaat voor een nog veel
strengere lockdown in herfst en winter. De gezondheid en
veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en inwoners staan
hierbij nog steeds centraal, maar we zien ook de keerzijde van
deze strenge maatregelen. Na een jaar zijn veel mensen
moedeloos of zelfs wanhopig, angstig, vereenzaamd en
geïsoleerd. Het incasseringsvermogen is maximaal
aangesproken. We zien depressiviteit toenemen onder alle
leeftijden, maar met name jongeren hebben het zwaar. Bij alle
afgekondigde maatregelen zoeken wij naar wat nog wel kan en
proberen we mensen een luisterend oor en iets van
perspectief te bieden. Voor besloten groepen kwetsbare
inwoners laten we activiteiten op afspraak zoveel mogelijk
doorgaan en ook individuele hulptrajecten gaan door.
Daarnaast staan vele vrijwilligers klaar om naar
hulpbehoevenden om te zien en er voor hen te zijn
In deel 2 rapporteren we per categorie op activiteitenniveau
wat de gevolgen van de Coronacrisis waren, maar ook wat wel
is gerealiseerd en welke uitdagingen we zien voor komend
jaar. In dit algemene deel rapporteren we op ontwikkelingen in
de samenwerking.
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2. Bevindingen en signalen
Aan de hand van eerder geschetste ontwikkelingen die we signaleren in de samenleving gaan we hier in
op wat wij denken dat de invloed van Corona hierop is:
1. Mensen worden ouder en blijven ook langer thuis wonen. De verandering in de
bevolkingsopbouw stelt ons voor uitdagingen van gezondheid en vitaliteit en een grotere
hulpvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Naast de kwetsbare ouderen gaat het ook
om mensen met psychiatrische problematiek.
2. Zorgkosten stijgen en de verwachting is dat deze verder zullen toenemen. Door
medicalisering van problematiek en de te verwachten gevolgen van de Corona pandemie wordt
en een steeds groter beroep gedaan op individueel maatwerk en wordt het een grote uitdaging
om de kosten terug te dringen. In Corona-tijd hebben we gezien dat kwetsbare mensen de
hulpvraag juist niet meer stelden. Uit angst voor besmetting werden anderen vaak angstvallig
buiten de deur gehouden. Isolatie leidt tot meer angst en eenzaamheid en ook een zwaardere
belasting van mantelzorgers.
3. Er is sprake van zwakkere sociale verbanden, waardoor mensen zich minder onderdeel van een
gemeenschap voelen en er meer verdeeldheid ontstaat. Dit heeft als gevolg dat gevoelens van
eenzaamheid toenemen, het gevoel van veiligheid afneemt en de leefbaarheid onder druk staat.
Eenzaamheid speelt niet alleen onder ouderen, maar onder alle leeftijden.
Vermoed wordt dat achter de voordeur spanningen hoger op zijn gelopen. Er was een toename
van het aantal meldingen bij Buurtbemiddeling.
4. De samenleving wordt steeds complexer en veranderingen gaan steeds sneller. Dit zorgt ervoor
dat inwoners steeds meer drempels ervaren om te kunnen participeren of om zelf initiatief te
nemen.
Mensen die het niet meer kunnen volgen, zullen afhaken en het gevoel hebben er niet meer bij
te horen. Dit kan ook leiden tot polarisatie en agressie. In Wageningen hebben de Corona
maatregelen niet geleid tot een toename van agressie en bij een anti-coronademonstratie was
slechts 1 deelnemer.
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5. Er is meer bewustzijn over de mate van uitsluiting en discriminatie op grond van etniciteit, kleur,
overtuiging en geaardheid. Dit vormt een belemmering voor grote groepen mensen om erbij te
horen. Met name richting mensen van Aziatische afkomst zagen we een toename van agressie.
Waarschijnlijk omdat zij geassocieerd werden met de herkomst van het virus. Een
Black-lives-matter demonstratie werd druk bezocht. Inclusie wordt een steeds belangrijker thema.
6. Er is sprake van een toenemende kans-ongelijkheid: Grotere gezondheidsverschillen, ongelijke
kansen in opleiding en onderwijs, etnisch gescheiden werelden, steeds grotere economische
verschillen (rijken worden rijker, armen worden armer) en kansarmen hebben minder sociale
netwerken. De armoede monitor heeft aangetoond dat 1560 gezinnen in armoede leven (<130%
minimum) en 500 kinderen (=9% van alle kinderen in Wageningen). In Wageningen is de
inkomensongelijkheid hoger dan landelijk gemiddeld (0,42 tov 0,29, bron: CBS).
In Coronatijd verloren meer mensen hun baan of inkomen en we verwachten een toename van
financiële problemen. Corona treft de zwakste gezinnen het hardst. Er is sprake van stress over
inkomensonzekerheid en baanverlies. De inkomenskloof bracht nog een neveneffect: Kinderen
uit lage SES gezinnen hadden minder mogelijkheden om school te volgen door gebrek aan
laptops/computers en minder steun vanuit thuis. Zij raakten hierdoor naar verwachting verder
achterop bij leeftijdgenootjes uit betere kringen. Onder kwetsbare jongeren zien we meer
middelengebruik.
Hier staan ook kansen voor Wageningen tegenover:
Kans: Wageningen is een betrokken stad met relatief veel (jonge) hoogopgeleide sociale mensen
die graag iets terug doen voor de stad, een stad waar mensen naar elkaar omzien
Corona heeft laten zien dat mensen wel degelijk bereid zijn om iets voor een ander te doen. Het
was hartverwarmend hoeveel vrijwilligers zich hebben aangemeld voor de vrijwilligerspoule
verbonden aan de Coronahulplijn. Ter versterking van de netwerken in de buurt hebben we
hulpvraag en -aanbod zoveel mogelijk gekoppeld in de eigen buurt of straat (op postcode). We
hopen dat hierdoor duurzame relaties kunnen gaan ontstaan en men vaker een beroep op elkaar
kan doen. Daarnaast werden vele initiatieven ontplooid om het leven van andere te
vergemakkelijken. Zo zijn er laptops, telefoons en fietsen uitgedeeld, zijn er voedselpakketten
opgehaald voor de voedselbank en zijn er attenties uitgedeeld aan mantelzorgers en ouderen.
Een overzicht van een aantal van deze initiatieven lees je verderop.
Op basis van de aandachtspuntenlijst van 2019 hebben we acties uitgezet of bedacht hoe we deze gaan
oppakken met behulp van het innovatiebudget wat we dit jaar over 2019 toegewezen hebben gekregen.
UItdagingen

Aanpak

Samenwerking
Nog niet overal is afstemming vanzelfsprekend.
Het is nog een uitdaging om alle organisaties
betrokken te krijgen aan de ontwikkeltafels omdat
iedereen druk is met de uitvoering van eigen
activiteiten. Dat kan ten koste gaan van
verantwoordelijkheid voor het geheel.

De procesbegeleider begeleidt het proces om te
komen tot een nieuwe visie op Welsaam, zowel
inhoudelijk als organisatorisch. Er zijn gesprekken
gevoerd met diverse partners Hieruit wordt
aangestuurd op hernieuwde betrokkenheid en
eigenaarschap langs 3 programmalijnen en
diverse thematafels. Ook de organisatie van
Welsaam wordt onder de loep genomen. Niet
alleen de samenwerking tussen de Welsaam
partners, maar ook met alle overige betrokken
partijen om Welsaam heen wordt verstevigd.

Preventie

De expert informeel werkt samen met het
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We zien een toename van het aantal klanten dat
geholpen wordt door vrijwilligers (informeel). De
vraag is of we vrijwilligers niet overvragen, of we
signalen tijdig opvangen en doorverwijzen en of
we voldoende samenwerken met en aansluiten op
het Startpunt. We zoeken hierbij naar de goede
combinaties van formele en informele hulp en
zorg.

startpunt aan een integrale benadering waarbij
mensen zowel informele als formele hulp en zorg
aangeboden kunnen krijgen en waar nodig of
mogelijk een combinatie hiervan. Uitgangspunt
hierbij is uit te gaan van de behoefte van de
hulpvrager en niet het zorgaanbod.
Ook blijven we inzetten op signalerings
deskundigheid van vrijwilligers.

Armoede
Niet het aantal mensen in armoede, maar de ernst
van de armoede problematiek neemt toe. Ook het
verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het gaat
vaak om complexe meervoudige problematiek. Dit
doet een grotere aanspraak op diverse
voorzieningen. Mensen die hierdoor niet mee
kunnen doen haken af en kunnen zich zelfs tegen
de samenleving keren.

De open inloop geldzaken is door de Corona
verlaat van start gegaan, per 7 september en
moest ook alweer snel sluiten tijdens de
lock-down. We verwachten een grotere toeloop en
denken mensen op een gemakkelijkere en
laagdrempelige wijze te kunnen helpen, zo
mogelijk ook in een eerder stadium.
Er zijn diverse activiteiten voor mensen met een
smalle beurs die hen in staat stellen wel mee te
doen.

Meedoen
Hoewel er succesvolle open zomeractiviteiten van
sport en spel georganiseerd worden door
kinderwerk, sportbuurtwerk en sportservice
Wageningen is de capaciteit en bereik voor
kinderen die in armoede opgroeien onvoldoende.
Ze doen niet mee met sport of zwemles en
hebben vaak geen zwemdiploma. De capaciteit
van het kinderwerk (24 upw) is voor een
stadsbrede dekking ontoereikend. (Er zijn
ongeveer 2500 kinderen van 0-12 jaar in
Wageningen. Hiervan leeft 7,2% = 180 kinderen
in armoede).

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee
kunnen doen zijn er in de Corona periode laptops
en fietsen ingezameld en uitgedeeld onder
kinderen die in armoede leven. Met kerst zijn nog
eens 30 tablets uitgedeeld. Voor stimulering van
deelname aan sport- en zwemlessen is het
Wageningse sport-akkoord getekend. Het
kinderwerk en sportbuurtwerk slaat de handen
ineen om alle kinderen te bereiken met activiteiten
en er is een initiatief ingediend voor de
bonusgelden om hiervoor de capaciteit nog wat uit
te kunnen breiden.

Langer thuis wonen
Doordat ouderen en psychiatrische patiënten
langer thuis wonen merken we dat mantelzorgers
en buurtbewoners verder onder druk komen. Er is
niet altijd begrip in de buurt en het eigen netwerk
is vaak niet toereikend.

Het gezamenlijke project dementievriendelijk
Wageningen is succesvol van start gegaan en
krijgt een vervolg. Voor mantelzorgers wordt een
ondersteuningsaanbod aangeboden. Extra hulp
voor ouderen en kwetsbaren komt van vele
vrijwilligers in het kader van Coronahulp. We
bezoeken psychiatrische patiënten thuis en
creëren een veilige ontmoetings- en
activeringsplek voor hen in de wijk (DACT). De
komende tijd zullen we het buurtgericht werken
verder intensiveren.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers binnen Welsaam is flink
gestegen van 1000 naar 1213.We vragen steeds
meer van vrijwilligers. Er zit ook een grens aan
wat door vrijwilligers opgepakt kan worden. Het
blijkt nog steeds lastig om structurele vrijwilligers
te vinden, maar ook bijv. jongeren die sportcoach
willen worden.

In Coronatijd bleken er zeer veel mensen bereid
zich als vrijwilliger aan te melden. De vraag is of
we deze kracht in de wijk kunnen vasthouden en
structureel kunnen maken. We hopen ook in de
toekomst een beroep te kunnen doen op hun
betrokkenheid en houden contact.
Daarnaast zijn andere vrijwilligers die zelf tot de
kwetsbare doelgroepen (ouderen) horen in
Coronatijd juist afgehaakt om hun eigen veiligheid.
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Het is de vraag of zij terug komen. Met extra
buurtgericht werken blijven we ons de komende
tijd inzetten om initiatieven uit de wijk op te halen
en inwoners te betrekken en te activeren voor de
buurt.
Tieners
De doelgroep (kwetsbare) jongeren tussen 10 en
14 jaar wordt onvoldoende bediend binnen
Welsaam. Voor hen zijn weinig tot geen
activiteiten. We zien wel dat dit nodig is, omdat
het een kwetsbare leeftijd is met grote
overgangen van basis- naar middelbare school en
met steeds minder ouderlijk toezicht.

Met de bonusgelden zetten we extra in op
tienerwerk en meidenwerk om de doelgroep
tussen 10-14 jaar te bereiken. In de
talentenfabriek wordt gekeken welke talenten op
sportief of cultureel gebied ze verder zouden
willen ontwikkelen. Voor de oudere doelgroep
vanaf 17 jaar is er het project Jong en Meer 2.0
van Maatschappelijke Diensttijd, waarin de
jongeren geholpen worden met ideeën en
uitvoering van activiteiten in hun eigen
leefomgeving.

De komende periode willen we binnen Welsaam en ook samen met de gemeente kijken hoe we de
knelpunten kunnen adresseren en de leemtes in kunnen vullen.

3. SROI
Categorie

aantal
VRIJWILLIGERS

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-PLAATSEN

1

394

31

5

2

5

3

799

17

1

4

188

29

20

Totaal

1386

77

26

Coronahulp

600

Welsaam heeft echt bewezen dat het gaat om meedoen. Binnen de activiteiten van Welsaam zijn in 2020
totaal 1386 vrijwilligers actief (in 2019 waren dat er 1213) . Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 600
vrijwilligers beschikbaar geweest die zich hebben aangemeld voor het Corona hulpteam om te helpen
met Corona gerelateerde hulpvragen. Daarmee komt het totaal op 1986 vrijwilligers, een ongekend
hoog aantal! Het laat een groeiende betrokkenheid zien in onze samenleving, waarin nog meer
Wageningers zich inzetten ten behoeve van anderen.
Het werken met vrijwilligers is niet gratis, het vraagt de nodige capaciteit aan begeleiding en opleiding.
Sommige vrijwilligers zijn tegelijkertijd ook cliënt of deelnemer, waarbij we uitgaan van ieders talenten.
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4. Perspectieffonds
Terugblik
Het Perspectieffonds heeft slechts 26 aanvragen ontvangen in heel 2020. Het is duidelijk dat dit het
gevolg is van de uitbraak van het Coronavirus.
Kerncijfers:
● Te besteden bedrag 2020 (hele jaar): € 84.782 + € 34.570 (restant 2019). Derhalve is totaal
beschikbaar voor aanvragen: € 119.352
● Aantal verschillende aanvragende organisaties: ???
● Status aanvragen over heel 2020:
status aanvragen heel 2020
aantal

bedrag

Aangevraagd

26

€ 210.272,88

Toegekend

10

€ 86.947,83

Toegezegd

5

€ 20.754,42

Afgewezen

5

€ 95.130,63

In behandeling

2

€ 7.440,--

Wat is bereikt met het Perspectieffonds (successen)
Ten opzichte van 2019 hebben een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend, zowel organisaties
die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. Voorwaarde voor uitkering uit het Perspectieffonds
is wel dat wordt samengewerkt met een partner van Welsaam. De activiteiten (15 in totaal) die zijn
toegekend of toegezegd zijn zeer divers en gevarieerd (zie bijlage).
Doorontwikkeling en uitdagingen
Afhankelijk hoe het Coronavirus minder invloed heeft voor het opstarten van nieuwe initiatieven zal mede
bepalend zijn voor aanvragen in de tweede helft van 2020. Uiteindelijk zijn er in de 2e helft van 2020 meer
aanvragen ingediend dan in de eerste helft.
Met de verbreding van de aanvragende organisaties merken we dat we meer aanvragen krijgen die op
het snijvlak van welzijn en een aanpalend domein zitten, zoals de gezondheidszorg of cultuur. Ook zien
we regelmatig aanvragen die op de grens tussen maatwerk en algemene voorzieningen zitten. Als zich dit
voordoet gaan we met de aanvragers in gesprek over mogelijkheden om de activiteit meer richting welzijn
en een algemene voorziening in te richten, zodat dit beter past binnen de doelstellingen van Welsaam.
Als dit niet leidt tot een activiteit die past binnen Welsaam, denken we mee op welke manier en uit welke
bron de activiteit dan wellicht gefinancierd kan worden.
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5. Initiatievenfonds
Wageningen DOET
In 2020 is de samenwerking tussen Solidez en Thuis vorm
gaan nemen onder het samen ontwikkelde programma
‘WageningenDoet!’ Via dit programma geven we handen en
voeten aan het omgevingsgericht werken, waarbij Solidez
zicht richt op buurtgericht werken en Thuis op stedelijk
gericht werken. Samen ondersteunen we
inwonersinitiatieven oa met een financiële bijdrage vanuit
het Initiatievenfonds. Hierover is meer te vinden in de
verantwoording van het deelplan leefbare buurten in categorie 1 ontmoeten en verbinden.
In 2020 zijn er 58 initiatieven ondersteund vanuit het Initiatievenfonds. Dit jaar was een uitdagend jaar. Er
zijn meer initiatieven ingetrokken dan anders. Dat heeft ook een duidelijke oorzaak: Corona en de
gevolgen hiervan. Veel van de initiatieven zijn bedoeld om mensen fysiek samen te brengen en dat heeft
het afgelopen jaar niet altijd gekund. Ook hebben we een aantal nieuwe initiatieven ondersteund die
betrekking hadden op Corona.
Een overzicht van de initiatieven die het fonds heeft ondersteund zijn te zien op deze kaart. Je kunt een
initiatief aanklikken voor meer informatie. De initiatieven die 0,- hebben gekregen voldeden niet aan
voorwaarden van het fonds en zijn doorgestuurd naar andere (lokale) fondsen of ze hebben hun
aanvraag ingetrokken.

Kerncijfers 2020
● Te besteden bedrag per jan 2020:
€ 23.459,67 (uit 2019) + € 10.012,46 (terugboekingen 2019) + € 84.780,50 (budget 2020) =
€118.252,63
● Totaal aangevraagd bedrag 2020: €143.223,69
● Toegekend: € 90.843,46,
o Uitbetaald in 2020: € 81.972,83,
o Gereserveerd voor 2021:€ 8989,63
● Teruggeboekt: € 1337,07
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●
●
●

Restant beschikbaar saldo per 1 januari 2021: €28.746
Er zijn 11 initiatieven ingetrokken waarvan 7 vanwege Corona.
Er zijn 7 aanvragen doorgestuurd naar andere fondsen omdat ze niet voldeden aan de criteria

Status aanvragen per 1/7/2020:

Aangevraagd
Toegekend
Ingetrokken
vanwege corona
Restant 2020

aantal
initiatieven

bedrag

58

€ 143.224

40

€ 90.843

11
€ 37.735,87

6. Organisatie van het samenwerkingsverband
Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten die erop gericht
zijn dat (kwetsbare) inwoners van Wageningen vroegtijdig ondersteund worden om mee te doen, elkaar
te ontmoeten, om te zien naar elkaar en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterkere en
socialere samenleving en mogelijke kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg. Kortom, samen
geven we uitvoering aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten uit Samen
Wageningen.
We werken samen intern tussen de netwerkpartners, extern met aanpalende organisaties, zoals de zorg,
onderwijs, woningstichting en de politie en met veel diverse inwonersinitiatieven. Samen werken we aan
een open en transparante cultuur en samenwerkingsstructuur waarin we elkaar aanvullen en versterken.
We werken inhoudelijk op thema aan de diverse ontwikkeltafels en leren van elkaar door professionaliteit
en deskundigheid uit te wisselen. Daarnaast is er een overstijgende kerngroep, bestaande uit deelnemers
uit de vier categorieën.
Samenwerking in Corona-tijd
Dat we door de samenwerking elkaar goed weten te vinden is gebleken bij de Corona uitbraak in maart.
Binnen twee dagen was er een telefooncentrale met gezamenlijke Corona-hulplijn ingericht die bemenst
werd door een team vanuit VCW, Solidez, Stichting Present, het Leger des Heils, het Rode Kruis en de
Navigators. Samen wisten zij de hulplijn alle dagen van de week bemenst te houden. De hulplijn
koppelde hulpvragen aan vrijwilligers die spontaan hulp aanboden, maar soms ook aan hulporganisaties
indien nodig. Daarnaast ontstonden een veelheid aan mooie hartverwarmende initiatieven van inwoners
en organisaties. Hulp aan de voedselbank, gelukskoffertjes voor kinderen in armoede en op het AZC,
laptops voor kinderen, koken voor kanjers (mensen in de zorg), zijn voorbeelden van deze initiatieven
waarin inwoners en verschillende organisaties een rol speelden.
In januari is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor Welsaam partners. De kerngroep is in 2020 4
keer samen geweest waarvan een keer via ZOOM. Daarnaast is er in juni een Welsaam-overleg geweest
met de accountmanagers van de gemeente en met de wethouder.
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Welsaam heeft in februari een presentatie gegeven aan het college en namens het college aan de
gemeenteraad
Welsaam werkt aan een nieuwe toekomstvisie. Hiertoe zijn speeddates georganiseerd met een aantal
partnerorganisaties en in informatie opgehaald via brede ZOOM-bijeenkomsten. Samen zullen we de
maatschappelijke opgaven voor de komende jaren duiden en op basis daarvan de nieuwe thema's
vaststellen waar we aan willen werken.Naast de inhoudelijke thema's kijken we ook naar de organisatie
van het samenwerkingsverband. De principes voor samenwerking binnen Welsaam:
a) We werken aan samenhang – multidisciplinair met korte lijnen tussen diverse disciplines
b) We werken op basis van vertrouwen, open en transparant
c) We zoeken naar speelse creativiteit en vernieuwing, we delen kennis en ervaring en er is ruimte
voor leren en verbeteren,
d) We werken met daadkracht aan passende oplossingen, we laten zien wat we doen en doen wat
we beloven
e) We geven sturing aan gewenste ontwikkelingen, vanuit eigenaarschap en gezamenlijke
verantwoordelijkheid (samen zijn we Welsaam)
f)
We werken voor, met en door inwoners van Wageningen
Dit proces van in 2021 verder gestalte krijgen.
De ontwikkeltafels zijn:
Algemene ontwikkeltafels
Stenen
Communicatie
Monitor
Kwaliteit
Overige ontwikkeltafels
Ontmoeten en Meedoen
Samen Ouder en goed leven met dementie
Leefbare buurten (stedelijke werkgroep
Wijkgericht werken)
Signaleren en informeren
Mantelzorg en respijtzorg
Preventieve basis- en specialistische
ondersteuning
Jeugd in gezin
Voorkomen van armoede en schulden
Basisvaardigheden (taal en digitaal)
Stadswerkplaatsen
Kinder- en tiener activiteiten (vrije tijd)
Vluchtelingen
Ontwikkeltafels rond fondsen
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Kartrekker(s)
Elsje van de Weg (Thuis)
Maartje Kuiper (Welsaam)
Esther van der Zee (Solidez)
Esther van der Zee (Solidez)
Louisa Bosker (Odensehuis)
Kartrekker(s)
Ellen Scheenen (Solidez)
Ottelien Groenenberg (Solidez)
Ellen Scheenen (Solidez)
Louisa Bosker (Odensehuis)
Ellen Scheenen en Ottelien Groenenberg(Solidez)
Esther Flens (Gemeente)
Machteld Speets (VCW)
Marjoke van Gelder /Madelon Siep (Solidez)
Mijke Smits (Solidez)
Irini Boxma (Solidez)
Monique Lenselink (de Bakermat)
Peter Daems (Solidez)
Liz Spit (de Bblthk)
Helma Hollestelle (Solidez)
Merit Helfferich (Solidez)
Mennold Phelippa (Solidez)
Annet Timmerman (VWON)
Harm Jan Roseboom (VOD)
Kartrekker(s)

Perspectieffonds
Initiatieven – Wageningen DOET
Innovatie

Rien van Doorn (Humanitas)
Tutku Yuksel (Thuis), Ellen Scheenen en Ottelien
Groenenberg (Solidez)
Tutku Yuksel (Thuis)

Penvoerderschap
Het penvoerderschap is in handen van Solidez, verantwoordelijk voor de rapportages en verantwoording.
● Solidez bewaakt de begroting, keert de Welsaam-gelden uit aan alle partnerorganisaties, beheert de
financiën van beide fondsen en keert toegekende fondsen uit.
● Solidez draagt zorg voor het verzamelen van input voor de rapportages middels gezamenlijk
vastgestelde formats op Google Drive en voegt deze samen tot een presentabel geheel voor de
Kerngroep en accountmanagers van de gemeente.
● Solidez bereidt de vergaderingen van de Kerngroep voor met de voorzitter.
● Solidez legt financieel en inhoudelijk verantwoording af namens Welsaam.
● Solidez is aanspreekpunt namens Welsaam voor de gemeente en voor derden.
Partners van Welsaam hebben aangegeven tevreden te zijn over de rol van Solidez als penvoerder.

7. Communicatie
De communicatiemedewerker voor heel Welsaam, houdt zich bezig met de interne en externe
communicatie van ons als samenwerkingsverband. Ze richt zich op de onderlinge communicatie van
Welsaampartners, de verbinding tussen partijen in het sociaal domein en communicatie richting inwoners
die initiatieven willen starten. Dit is gefinancierd uit zowel het budget van de innovatiemakelaar als de
bonusgelden.
Communicatie rondom Corona
Bij de start van de Coronamaatregelen heeft Welsaam in no time het
initiatief Coronahulp Wageningen opgetuigd. De centrale vraag was: Hoe
krijgen we hulpvragen en inwonersinitiatieven goed in beeld? De
organisaties van Welsaam zijn bij uitstek geschikt om goede matches te
maken tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen en organisaties
die hulp kunnen bieden.
Met Coronahulp Wageningen konden mensen die hulp nodig hadden of
juist hulp wilden bieden heel gemakkelijk en laagdrempelig om hulp vragen
via één telefoonnummer, mailadres of Facebookpagina.
De sociale organisaties en Huizen van de wijk sloten hun deuren, waardoor bepaalde groepen niet meer
naar ontmoetingsplekken konden en geïsoleerd raakten. Dit brengt sociale risico’s met zich mee. Er
moest een plek zijn waar in één keer alle informatie te vinden was. Inwoners moesten weten:
● Welke organisaties ze konden bereiken en hoe;
● Hoe ze hulp konden vragen;
● Hoe ze hulp konden bieden.
Inwoners die hulp nodig hebben, behoren vaak tot een kwetsbare groep, die niet digitaal vaardig is. Dit is
wel de groep die we willen bereiken. Zij moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen.
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Onze oplossingen:
● Een landingspagina voor Coronahulp Wageningen (Nederlands en Engels) op de website van
Welsaam met daarop:
o Een knop voor het bieden van hulp en een knop voor het vragen van hulp
o Informatie over bereikbaarheid van sociale organisaties
o Inwonersinitiatieven in beeld
o Content over hulpverleners, vrijwilligers, initiatieven, tips, kwetsbare groepen
● Een flyer en poster met informatie over Coronahulp Wageningen. De flyer is bij 22.000 huishoudens
bezorgd. De poster is verspreid door de stad en bijvoorbeeld op ontmoetingsplekken in
supermarkten en op ruiten van winkels geplakt.
● Een radiospotje over Coronahulp Wageningen voor RTV Rijnstreek die elk uur werd afgespeeld.
● Nieuwsbrieven intern voor Welsaam en breder, naar geïnteresseerden en professionals in het
sociaal domein.
● Samenwerking met Facebookgroep Coronahulp Wageningen en later de opstart van Facebookgroep
WageningenDoet: Corona Community
● Advertenties voor Coronahulp in Stad Wageningen en stukjes op de gemeentepagina in Stad
Wageningen
Het bereik is niet voor alle kanalen goed meetbaar. Maar we weten wel dat in totaal rond de 600
vrijwilligers zich hebben aangemeld en rond de 200 hulpvragers geholpen zijn en vele
inwonersinitiatieven van de grond zijn gekomen
Communicatie rondom Welsaam’s toekomst
Om voor te sorteren op het einde van de contracttermijn van Welsaam en de nieuwe aanbestedingen,
werken we met alle Welsaam-partners aan een toekomstvisie. Het is belangrijk dat alle partners inspraak
hebben in deze toekomstvisie. Om het proces goed af te stemmen, alle neuzen dezelfde kant op te
hebben en iedereen betrokken te houden, is goede communicatie nodig. Vooral het tweede halfjaar van
2020 heeft in het teken gestaan hiervan. Door middel van nieuwsbrieven, samenvattingen van
gesprekken, overzichten en aanmeldformulieren voor samenwerksessies blijven de partners actief en
betrokken.
Doel

Wat hebben we gedaan

Externe communicatie
1. Inwoners van
Wageningen zijn
geïnformeerd over en
betrokken bij de
uitvoering van Samen
Wageningen

Via website wageningendoet.nu kunnen inwoners van Wageningen die
een initiatief willen starten goed de weg vinden. De wijkcoördinatoren
van Solidez en de medewerker van Thuis hebben een gezicht
gekregen waardoor het voor inwoners zichtbaar is bij wie ze terecht
kunnen voor hulp bij hun initiatieven voor de stad of buurt.
Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen of blogs waarin
initiatieven worden uitgelicht. Deze artikelen, interviews met de
wijkcoördinatoren en andere informatie over WageningenDOET delen
de communicatiemedewerker van Welsaam en de ingehuurde externe
communicatiemedewerker op de groeiende social media-kanalen. In
de taakverdeling heeft de communicatiemedewerker van Welsaam een
coördinerende rol en de externe communicatiemedewerker een
uitvoerende.
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2. De politiek is betrokken
en trots op wat er in
Wageningen gebeurt

Welsaam en Gemeente Wageningen werken nauw samen, vooral
tijdens de Coronacrisis. We houden elkaar op de hoogte van wat er
speelt in de samenleving en waar nog hiaten zijn. Op het hoogtepunt
van Corona spraken Welsaampartners, het Rode Kruis en Gemeente
Wageningen elke week de toestand van de samenleving door in Zoom
Meetings en bijna dagelijks in een WhatsApp-groep.
De politiek promootte actief de Coronahulp-activiteiten van Welsaam.
Dit zie je onder andere terug op de gemeentepagina van Stad
Wageningen en tijdens de toespraak van Burgemeester Geert Van
Rumund.
Vóór de Coronacrisis sprak de politiek van Wageningen meermaal
trots uit over het sociale karakter van de stad. De rol van Welsaam in
deze sociale samenleving wordt onderkend. Jaarlijks in februari
presenteert Welsaam de resultaten over het afgelopen jaar aan de
gemeenteraad.

3. Het bedrijfsleven van
Wageningen is
geïnteresseerd om bij te
dragen aan de uitvoering
van Samen Wageningen,
(materieel en financieel)

Vanuit de communicatiemedewerker is aan het bedrijfsleven
specifiek als doelgroep en/of stakeholder nog geen aandacht
besteed.
Het bedrijfsleven is wel benaderd door de Wageningse Uitdaging om
bij te dragen in Coronatijd, bijv. door het doneren van laptops.

Interne communicatie
4. De betrokken
samenwerkingspartners
blijven betrokken,
aangehaakt en op de
hoogte van alle
ontwikkelingen.

De interne nieuwsbrief informeert partners over (werk)afspraken,
vorderingen in ontwikkeltafels en initiatieven. De interne nieuwsbrief
gaat naar 65 mensen (hoofd- en onderaannemers) waarvan gemiddeld
60% ‘m leest.
De website is sterk verbeterd met overzicht van wie wie is, wat we
allemaal doen, de structuur, locaties, maar vooral met aansprekende
verhalen.
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8. Gezamenlijke effectmeting: de monitor
Om de effecten van al onze inspanningen goed in beeld te brengen is een gezamenlijke
klant-effectmonitor ontwikkeld op basis van het instrument van Positieve Gezondheid van Machteld
Huber.
Hiervoor zijn aan alle 50 resultaten van Samen Wageningen vragen gekoppeld. De 6 dimensies van
Positieve Gezondheid zijn teruggebracht tot 3 rubrieken: Meedoen, leven en welbevinden. Aan ieder
resultaat uit Samen Wageningen is een vraagstelling gekoppeld: “Door deelname aan deze activiteit kan
ik beter ….” Waar nodig zijn de vragen van Positieve Gezondheid aangepast aan de beoogde resultaten.
Sommige vragen zijn gekoppeld aan meerdere resultaten. Per deelplan is bepaald aan welke resultaten
het deelplan bijdraagt. De vragen hiervan worden in een unieke enquête samengevoegd, bestaande uit
maximaal 8 vragen, aangevuld met twee algemene vragen over tevredenheid en kwaliteit van
dienstverlening. Meting vindt plaats na afronding van een activiteit/een traject of bij doorlopende
activiteiten ieder halfjaar. De effecten per deelplan/activiteit zijn elk moment te bekijken.
We zien dat in 2020 het aantal ingevulde monitors beduidend minder was dan in 2019 omdat veel
activiteiten niet door gingen en voorzieningen door Corona gesloten waren. We menen dat met 529
ingevulde monitors wel een beeld te kunnen geven van de klanteffecten, maar deze cijfers laten wel een
onvolledig beeld zien omdat niet alle voorzieningen hierin meegenomen zijn. Er zijn relatief veel monitors
ingevuld door mantelzorgers, ouderen en door opvoeders met jonge kinderen.

CIJFERS
MONITOR

Aantal
respondenten

tevredenheid

kwaliteit

% positieve impact op
kwaliteit van leven

2018

780

8,3

8,2

70%

2019

1229

8,3

8,5

75%

2020

529

8,2

8,4

74%
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9. Kwaliteit
Wij werken aan de verhoging van de kwaliteit en deskundigheid door dagelijkse feedback te geven op de
werkvloer en gezamenlijke cursussen en trainingen te organiseren.
Iedere organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het
Odensehuis en Solidez hebben in 2019 het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland toegekend
gekregen. Andere organisaties werken met andere/eigen kwaliteitssystemen.
Daarnaast zijn er thema’s die we als Welsaam-partners samen oppakken, zoals de aanpak van personen
met verward gedrag, werken met de Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (inclusief de
implementatie van het afwegingskader) en het herkennen van laaggeletterdheid en analfabetisme in
relatie tot verwijzing naar het Digitaalhuis. In 2019 heeft een herhalingstraining plaatsgevonden over de
nieuwe meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Hieraan namen Welsaam-partners,
Startpunt-medewerkers, Jeugd- en WMO-consulenten, scholen en de kinderopvang deel. Vanuit het VCW
zijn tevens diverse trainingen aan vrijwilligers van alle Welsaam-partners aangeboden. Onder meer op
gebied van signaleren en ondernemerschap.

10. Innovatiegelden
In Bijlage 3 is de verantwoording van alle innovatiegelden tot nu toe opgenomen. Vanwege Corona

hebben sommige projecten wat vertraging opgelopen.
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Bijlage 1 Het perspectieffonds
Wat is bereikt met het perspectieffonds
Van de volgende organisaties/aanvragen zijn in 2020 financiering toegekend of toegezegd.

BuroNij

Relatietraining voor sterke stellen "Ik ook van jou"

BuroNij

BBB Baby, Bier & Bitterballen Opvoedvaders 3 avonden

Coaching de Paardenblik

een vlog maken gericht op veilig gebruik sociale media

De Plek & ZinGesprek

lichtjesavond

Humanitas

uitbreiding maatjesactiviteit Contact Houden

Humanitas / Solidez

budgetcursus Slim met Geld 2x 5 bijeenkomsten

Odensehuis

meerdaagse zorgpauze

Present

match & mingle project 2 jaar

Solidez

via IF: Zomer schilderactiviteit; Holland wat ben je mooi. 6x

Solidez

flexuren ATB

Solidez

uitbreiding DACT uren voor 2 maanden

Solidez Mantelzorg

gespreksgroep GGZ mantelzorgers 6x en 1
terugkombijeenkomst.

Solidez Mantelzorg

cursus voor mantelzorgers van personen met dementie 5x

St. Balancebuddy

vergroten naamsbekendheid Balancebuddy, organiseren
voorlichtingscursussen voor de maatjes en organiseren
activiteiten voor maatjes en kinderen.

St. Tesfana

begeleiden Eritrese nieuwkomers

St. Vluchteling Onder DAK / VWON

Klankbordgroep Vluchtelingen, professionele begeleiding,
coaching en activiteiten
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