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Verslag Sessie Opvoeden en Opgroeien – Toekomt Welsaam 
30 maart 2021 van 9.30 – 12.30 

 
 
 
1. Welkom, toelichting proces en doel bijeenkomst 
We hebben op 3 maart de eerste aanzet gedaan richting toekomst. De oogst van deze 
bijeenkomst is vastgelegd in een verslag en vormt de basis voor vandaag.  
 
Doel voor vandaag:  

- Toekomstbeeld concretiseren naar een gedeelde concept visie voor het programma 
opvoeden en opgroeien 

- Verder uitwerken van deze visie aan de hand van de W’s (met wie, voor wie, wat 
voegen we toe, welke activiteiten en waartoe leidt het) 

- Welke thema’s onderscheiden we binnen het programma die we verder gaan 
uitwerken.  

 
Nieuwe ontwikkelingen proces aanbesteding  
Esther licht toe: In de afgelopen weken zijn er nieuwe ontwikkelingen t.a.v. de aanbesteding.  
De gemeente heeft besloten om Welsaam alsnog een jaar verlenging te geven. Dat betekent 
dat wij een jaar langer hebben om onze nieuwe toekomstplannen verder in te vullen.  
Daarbij is het balanceren tussen ons eigen proces lopen en aanhaken bij het proces dat de 
gemeente doorloopt t.a.v. de aanbesteding zodat we elkaar niet kwijt raken gedurende de 
komende maanden. 
 
Wat al wel in de komende maanden gaat spelen is dat we samen met de gemeente werken 
aan 3 nieuwe ontwikkelingen en deze in 2022 ook al in de praktijk gaan uitvoeren:  

- Versterken van de basisinfrastructuur Jeugd (project duurzaam partnerschap jeugd – 
projectleider Rabea Ubachs) 

- Activering van inwoners met grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt 
- Inburgering vluchtelingen (nieuwe taak gemeente). 

 
Een voorwaarde van de gemeente is dat we de bonus of innovatiegelden aanwenden voor 
deze ontwikkelingen, naast de bijdrage voor de lopende initiatieven en het versterken van 
de infra/organisatiestructuur van Welsaam. De verdeling van deze gelden wordt door de 
gemeente en Welsaam samen afgestemd.  
 
Omdat de verlenging en de voorwaarden voor de inzet van bonusgelden een recente 
ontwikkeling is hebben we op dit moment nog niet uitgedacht wat de verlenging betekent 
voor dit proces. We komen hier z.s.m. op terug.  
 
Traject duurzaam partnerschap jeugd – Rabea Ubachs 
De gemeente Wageningen wil samen met haar partners in zowel het curatieve veld als de 
partners actief in de basisinfrastructuur werken aan een betere manier van organiseren in 
het jeugddomein. Hiermee beogen we de kwaliteit van dienstverlening voor de jeugdige en 
zijn/haar ouders verder te verbeteren en waar mogelijk geld te besparen of gerichter in te 
zetten. 
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Binnen het project Duurzaam partnerschap jeugd wordt gewerkt aan drie deelopdrachten: 
1. Versterken basisinfrastructuur; 
2. Toegang en regie; 
3. Pilot curatieve partners. 
 
De kern van de opdracht versterken basisinfrastructuur houdt in dat we “eerst buurten en 
dan zorgen”. Hoe kunnen we er voor zorgen dat er meer basisvoorzieningen zijn die kunnen 
voorkomen dat (zwaardere) zorg nodig is. Binnen de opdracht toegang en regie zijn we 
vanuit toegang gefocust op het verbeteren van het werkproces in de toegang, de 
samenwerking tussen verwijzers verbeteren en normaliseren inhoud en richting geven. 
Vanuit regie kijken we hoe we de jeugdige door betere regievoering sneller en beter kunnen 
helpen. In de derde deelopdracht gaan we via een pilot in de praktijk samen met een aantal 
curatieve aanbieders lerend onderzoeken welke andere manier van (samen)werken echt tot 
de verandering in het jeugddomein gaat leiden die we voor ogen hebben. 
Door de drie deelopdrachten in 1 project Duurzaam partnerschap jeugd onder te brengen 
borgen we de samenhang tussen de opdrachten. 
 
 
2. Terugblik sessie 4 maart 
We blikken samen terug op de vorige sessie. Wat is je bijgebleven? Zijn er nieuwe inzichten?  
 
Overall conclusie: waardevolle sessie maar ook fijn dat we het concreter maken en bepalen 
waar Welsaam van is, waar haar meerwaarde zit en invloed op heeft. 
Daar gaan we vandaag mee aan de slag.  
 
Gedeelde noemers in de resultaten van de sessies van de 3 programmalijnen 
In alle drie de sessies komen de waarden van Welsaam naar voren.  
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Daarnaast zijn er een aantal gedeelde noemers die in alle programma’s zijn besproken:   
 
Bewoner centraal  

• Werken vanuit de bedoeling – vanuit de leefwereld 
• Vraag: ‘ Wat wil je? Wat kan je zelf? Wat heb je nodig?  

 
Samenwerking 

• Vanzelfsprekend samenwerken 
• Bruggen slaan – uit je eigen bubbel 
• Verbreden naar samenwerking met andere organisaties buiten Welsaam 
• Meer diversiteit binnen Welsaam 

 
Inhoud/aanpak 

• Positieve Gezondheid 
• Laagdrempelig/Zichtbaar/Dichtbij 

 
 
3. Aanzet visie – Stip op de horizon 
Op basis van de resultaten van de vorige keer is een eerste aanzet gemaakt voor de visie op 
het programma maatschappelijke verbinding. Irini licht deze toe.  
 
Kinderen en jongeren in Wageningen groeien ervan als ze uitgedaagd worden om mee te 
doen. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk gelijkwaardige 
kansen krijgen en stimuleren we hen om zich te ontwikkelen tot unieke mensen.  
Laagdrempelig en nabij zetten we vroegtijdig in op preventie, zo licht als mogelijk en zo 
zwaar als nodig, om veerkracht te vergroten en zoveel mogelijk latere problemen te 
voorkomen. 
Vanuit de wijsheid ‘it takes a village to raise a child’ richten we ons ook op het versterken van 
betekenisvolle relaties met ouders, school, straat, sport en online.  
Onze gemeenschappelijke inzet voor een basisinfrastructuur die een veilige en stimulerende 
omgeving biedt, resulteert in plezier en positieve relaties tussen opvoeders en hun kinderen. 
  
Visie op samenwerken: 
We werken lokaal samen binnen Welsaam en met betrokken organisaties in de stad, 
investeren in kwaliteit en maken gebruik van ieders ervaring en expertise. De behoeften van 
kinderen, jongeren en gezinnen staan hierbij centraal. We voelen ons verbonden en 
verantwoordelijk en we doen wat nodig is. 
 
In groepjes bespreken we de visie: 

- Herken je de visie?  
- Ontbreekt er iets? 
- Ontstaat ergens discussie over? Dan parkeren we die voor nu.  
- Focus op daar waar we het eens over zijn.  

 
Plenaire bespreking:  

- Goede eerste aanzet voor de visie 
- Visie klinkt deze wel heel idealistisch en ver weg 
- Visie mag ambitieus zijn 
- Visie toetsen bij doelgroep  
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- Toevoegingen/discussie over:  
o Kansenongelijkheid verkleinen 
o Niet iedereen heeft een gelijkwaardige start 
o Niet iedereen wil eigen regie 
o Cultuur  
o Goede verbinding met zorg 
o Preventie 
o Minder individueel, meer groepsgericht 
o Verbinding school/kinderopvang 
o Inclusiviteit (is al een rode draad/waarde van Welsaam) 

- Anders:  
o Start met ‘it takes a village’  
o Insteken vanuit kansen, niet vanuit problemen 
o Eenvoudige taal gebruiken 
o Basis infrastructuur terug laten komen?  

 

 
 
 
Afspraak:  
Visie wordt aangescherpt op basis van deze input.  
Het is een werkvisie die we later aanscherpen als we de thema’s verder hebben uitgewerkt 
en de aanbestedingsopdracht vanuit de gemeente helder is.  
 
 
4. Uitwerken visie naar ambitie – W’s 
We hebben in 3 groepen de concept visie verder ingevuld aan de hand van de W’s: 
(met) Wie? – Welsaam partners en wie nog meer?  
Voor Wie? – Welke doelgroepen/bewoners? 
Waarde – wat voegen we toe? - Waar zijn we goed in als Welsaam?  
Welke activiteiten? – Wat moeten we doen om onze visie te bereiken?  
Waartoe leidt het? - Wat hebben we bereikt? Wanneer zijn we tevreden?  
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Rode draad:  
 

- Met Wie?  
Welsaam: o.a. Sportbuurtwerk, Buurtmaatchappelijk werk, Kinder & Jongerenwerk, 
Buurtgezinnen/Kind aan Huis, Bakermat, Solidez, Buro Nij, VWC, BBLTHK, 
Vluchtelingenwerk, VGGM, Speelgoedbank, Voedselbank, Kledingbank. 
Welsaam werkt onderling nauw samen en werkt samen met: 

o inwoners incl. jeugd/jongeren 
o Bewonersorganisaties en verenigingen; 
o Plekken waar kinderen komen (o.a. speeltuinen) 
o Startpunt 
o Welzijn – andere organisaties naast Welsaampartners (COA 
o Zorg – jeugdgezondheidszorg/GGZ, Jeugdconsulenten, ZZP- netwerken, 

huisartsen, POH jeugd, logopedisten, fysiotherapeuten, Iriszorgetc.  
o Onderwijs - Scholen, Kinderopvang, BSO, WUR  
o Culturele sector 
o Religieuze instituties 

 
- Voor Wie?  

We zijn er voor alle inwoners van Wageningen en in het bijzonder 
o Kinderen/jongeren van 9 mnd – 27 jaar 
o Ouders/Opvoeders/Gezinnen 
o Direct netwerk om kind/jongere/gezin heen 
o Buurt 
o Zorgaanbieders (onderlinge verbinding, korte lijnen) 
o Maatschappelijke organisaties (ondersteunen bij signaleren en wegwijzen) 

 
- Waarde? 

o Brede kennis en expertise 
o Breed palet aan diensten voor brede doelgroep 
o Betrouwbare informatie 
o Snel schakelen 
o Outreachend – naar mensen toegaan – aanwezig zijn 
o Ervaringen uitwisselen – leren 

 
- Waartoe? 

o Gelijkwaardige kansen voor iedereen, vertrekpunt voor ieder anders 
(maatwerk) 

o Effectieve/efficiënte ondersteuning door:  
§ Informele netwerken verbonden 
§ Goede lijnen tussen formele en informele zorg 
§ Goede toegankelijkheid (geïndiceerde) zorg, snelle doorloop 
§ Toegankelijke voorzieningen  

o Aansluiten bij waar mensen zijn 
o Impact: Veerkrachtige inwoners (plezier, veiligheid, gezien & gehoord voelen, 

preventie, groei van (zelf)vertrouwen) 
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- Wat? 
o Maatwerk 
o Doen wat nodig is (vraag & aanbodgericht) 
o Verbinden op stad/buurtniveau - vindbaar actief, ambulant in de buurt, 

buurtnetwerken betrekken, dichtbij mensen in buurt/school 
o Hulp & Ondersteuning (o.a. laagdrempelige vraagbaak)  
o Maatschappelijke organisaties ondersteunen bij signaleren & wegwijzen 
o Verbinden formele en informele zorg – faciliteren beschikbaarheid in tijd & 

ruimte 
o Ontmoeting faciliteren, o.a. laagdrempelige inloop (keuze uit locaties), 

lotgenoten groepen, gesprekken, sport, cultuur 
o Talentontwikkeling
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• Sportbuurtwerk
• Buurtmaatschappelijk werk
• Startpunt
• Kinder & Jongerenwerk
• Jeugdconsulenten
• Buurtgezinnen/Kind aan Huis
• Jeugdgezondheidszorg - GGZ
• ZZP-netwerk op gebied van jeugd/kinderen
• Vluchtelingenwerk
• VWC
• BBLTHK
• Bakermat
• Buro Nij
• Solidez & Jongerenwerk

• Scholen, Kinderopvang, BSO)
• WUR (decanen, psychologen, 

expat netwerk)
• Sportverenigingen
• Cultuur /kunstenaars
• Inwoners, incl jeugd/jongeren
• Speeltuinvereniging 
• plekken waar kinderen komen
• Speelgoedbank, Voedselbank, 

Kledingbank (vindplek & 
verbinding)

• Huisartsen, POH Jeugd, 
logopedisten, fysiotherapeuten

• VGGM
• Iriszorg
• COA

• Inwoners van Wageningen
• Kinderen/jongeren  van -9mnd – 27  jaar
• Ouders / opvoeders
• Gezinnen 
• Direct netwerk om het kind/jongere/gezin heen
• Buurt
• zorgaanbieders (onderlinge verbinding, korte lijntjes, 

netwerk)
• maatschappelijke organisaties → ondersteunen bij 

signaleren en weg wijzen.

• Gelijkwaardige kansen voor iedereen, 
het vertrekpunt ziet er voor ieder 
anders uit (maatwerk)

• Informele netwerken faciliteren en 
verbinden 

• Goede lijntjes tussen formele zorg en 
informele zorg (tbv op/afschalen)

• Effectieve/efficiënte ondersteuning
• Aansluiten bij waar de mensen zijn
• toegankelijkheid van en snelle 

doorloop van (geïndiceerde) zorg is 
gewaarborgd

• Toegankelijke voorzieningen
• Veerkrachtige inwoners

• Bundeling van expertise
• Breed palet van diensten voor brede doelgroep
• Regie voeren in complexe situaties waarbij 

meerdere partijen betrokken zijn
• Betrouwbare informatie (wat is wel/niet 

normaal)
• Snel schakelen
• uitwisselen ervaringen (bijv. Centering

pregnancy, Bijenhuis)
• Naar mensen toegaan (bijv. in scholen 

aanwezig zijn, activiteiten in speeltuin 
Tuindorp)

❑ Maatwerk
❑ Doen wat nodig is (vraag & 

aanbodgericht)
❑ Verbinden op stad/buurtniveau
❑ Laagdrempelige inloop – verschillende 

locaties in de buurt
❑ Hulp & Ondersteuning - Laagdrempelige 

vraagbaak
❑ Vindbaar actief ambulant in de buurt
❑ Dichtbij mensen in de buurt, bij de school
❑ Buurtnetwerken betrekken
❑ maatschappelijke organisaties → 

ondersteunen bij signaleren en weg wijzen.
❑ lijntjes tussen formele en informele zorg 

faciliteren (beschikbaarheid) tijd & ruimte
❑ Ontmoeting faciliteren: lotgenoten, 
❑ gesprekken faciliteren over wat ‘normaal’ 

is (Lifestyle??), sport,cultuur)
❑ Talentontwikkeling

dat is normaal 
menselijk 
gedrag...

Sommige dingen 
zijn logisch en 
normaal, maar 
dat komt niet 
vanzelf en niet 
gratis

Opvoeden en opgroeien

Impact
Plezier, veiligheid, gezien en 
gehoord voelen, preventie, groei 
van (zelf)vertrouwen, 
gelijkwaardige kansen
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5. Thema’s – inventariseren & aanscherpen 
We bespreken de thema’s van Opvoeden & Opgroeien zoals die zijn geformuleerd in het 
schema. Van tevoren is aangegeven dat het programma vast staat maar de thema’s nog 
kunnen veranderen.  
 
Opmerkingen:  

- De indeling van de thema’s wordt herkend 
- Bij kansrijke start – ook oog voor talentontwikkeling & groei 
- Thema ‘normalisering’ nog toevoegen? Is het helder wat dit is? In het traject van de 

gemeente (Rabea) komt dit ook aan de orde.  
- In uitwerking meenemen:  

o gebiedsgericht werken 
o signalering  
o Verbinden formeel en informeel (netwerk/zorg)/netwerken versterken  

- Toevoegen: laagdrempelige inloop om meer preventief te kunnen werken, eerder te 
signaleren? – in lijn met ‘Eerst buurten dan zorg’ dat onderdeel is van het traject van 
de gemeente (Rabea). Is dit een thema voor Opvoeden & Opgroeien? Of is het iets 
dat meegenomen wordt in door Maatschappelijke Verbinding?  

- Er zullen thema’s overlap hebben met andere thema’s van programmalijn 
Maatschappelijke Verbinding en Zelf- en Samenredzaamheid. Dit moeten we goed 
bewaken, zorgen voor kruisbestuiving.  

- Dit geldt ook voor sterke buurtstructuur 
- Thema’s van kansengelijkheid en diversiteit & gelijke behandeling staan nu bij het 

programma Zelf – en Samenredzaamheid. Dit zijn eigenlijk de kernwaarden van 
Welsaam en vormen een rode draad in alle programma’s en thema’s.  
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We nemen ook de aangeleverde input van Monique Lenselink mee die vandaag niet 
aanwezig is 
De tijd is te kort om de thema’s verder uit te werken. We spreken af dat dit in een klein 
groepje verder wordt uitgewerkt, gedeeld met de programmagroep voor feedback. 
Vervolgens worden de thema’s definitief gemaakt.  
De thema’s worden daarna in kleine werkgroepen uitgewerkt.  
 
 
 
6. Afspraken voor vervolg 
- Verslag wordt gestuurd 
- Visie wordt aangescherpt op basis van feedback  
- Thema’s uitwerken op basis van discussie (Irini, Monique?)) 
- Dit wordt ook gedaan voor de andere 2 programma’s. 
- Werkgroep Toekomst Welsaam komt met een voorstel voor het vervolgproces, 

aangepast aan het jaar contractverlenging en aan het traject van Rabea ‘ duurzaam 
partnerschap Jeugd’ waar ook andere partijen uit de stad bij aanhaken. 

- Het overzicht van de thema’s en het verzoek om je voor de thema’s aan te melden volgt 
hierop. Uitwerking van deze thema’s in de komende maanden. 

 


