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Verslag Sessie Zelf- en Samenredzaamheid – Toekomt Welsaam 
31 maart 2021 van 9.30 – 12.30 

 
 
 
1. Welkom, toelichting proces en doel bijeenkomst 

We hebben op 9 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 
maatschappelijke verbinding 

- 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.  
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2. Terugblik sessie 9 maart 
We blikken samen terug op de vorige sessie. Wat is je bijgebleven? Zijn er nieuwe inzichten?  
Reacties: 

- Leuke sessie door verschillende werkvormen 
- Veel waardevolle input opgehaald 
- Goed uitgewerkt in het verslag – heldere samenvatting van signalen 

(trends/ontwikkelingen) die we hebben opgehaald 
- Sessie was vooral divergeren (brede informatie, veel input opgeleverd). Belangrijk 

om dit terug te brengen naar een aantal hoofdpunten (convergeren). Waar gaat het 
echt over! Die slag moeten we gaan maken.  
 

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.  
 

 
 
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 
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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. Elsje licht deze toe.  
 
Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mag, kan en wil meedoen. Waarin we ons 

niet alleen verantwoordelijk voelen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Een samenleving 

waarin omzien naar elkaar, elkaar hulp vragen en hulp bieden vanzelfsprekend is.  

 

Welsaam zet zich daarom in om sociale netwerken op te bouwen, te versterken en 

verschillende leefwerelden samen te brengen. Daar waar extra ondersteuning nodig is, is 

deze laagdrempelig en toegankelijk voor inwoners. Deze ondersteuning is zo licht als 

mogelijk en zo zwaar als nodig, om veerkracht te vergroten en problemen zoveel mogelijk 

voor te zijn of hanteerbaar te maken.   

Dit alles zodat iedereen de juiste handvatten heeft die nodig zijn om volwaardig mee te 

kunnen doen en we in Wageningen samen zelfredzaam te zijn.  

 

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, sterk geformuleerd, visie wordt herkend 
- 1e alinea start: Wij zetten ons in voor… 
- 2e alinea:  

o Welsaam zet zich, daar waar nodig in om 
o Zelfredzaamheid benoemen – waar werk je naar toe? 
o Dit doen we samen met de inwoner en diens omgeving 
o Nabij i.p.v. toegankelijk 

- Preventie naar voren halen – vroegtijdig/vroegsignalering benoemen? 
- Laatste zin loopt niet, aanpassen 
- Vernieuwing – samen met PPP aan de slag? (conclusie gesprek – is meer uitwerking 

van hoe vraag, van samenwerking) 
- Discussie:  

o het is niet vanzelfsprekend dat mensen het zelf redden, mensen blijven lang 
zelf proberen, vragen niet snel om hulp. Deze discussie meenemen in verder 
uitwerking van de thema’s.  

o Moeten we in de uitwerking van de visie de systeemwereld benoemen? 
Verbinden leefwereld/systeemwereld? – uitwerking hoe-vraag?  

o Wat is zelfredzaamheid? Het is een jargon woord, bedoelen we hier hetzelfde 
mee? Helder is dat we starten bij de bewoner (wat wil je, wat kan je, wat heb 
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je nodig?). Wat voor de een haalbaar is, is dit voor de ander niet. We kunnen 
dit nog verder invullen waarbij maatwerk voorop staat.  

 
Afspraak:  
Visie wordt aangescherpt op basis van deze input (Elsje).  
Het is een werkvisie die we later verder 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 gaan de concept visie verder invullen 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?  
 
Rode draad:  

- Met Wie?  

Twee groepen noemende als belangrijkste de hulpvrager/inwoner en hun eigen 
netwerk. Startend bij de vraag wat iemand zelf kan en van wie ze hulp willen krijgen.  
Welsaam werkt onderling nauw samen en met: 

o inwoners en hun organisaties en verenigingen; 
o ervaringsdeskundigen, mantelzorgers 
o Welzijn – andere organisaties naast Welsaampartners, incl. 

vrijwilligersorganisaties 
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o Zorg – professionals – thuiszorgmedewerkers, huisartsen, partners die 
bijdragen aan positieve gezondheid 

o Bedrijfsleven 
o Onderwijs 
o Gemeente 
o Domeinoverstijgend: Wonen – werken – samenleven/zorg 

 
- Voor Wie?  

We zijn er voor alle inwoners van Wageningen en hun omgeving 
o voor alle achtergronden en leeftijden 
o kwetsbaar en niet-kwetsbaar verbinden 
o Prioriteit middelen – 20% kwetsbare inwoners 
o Voor professionals en beroepskrachten en bedrijfsleven (maatschappelijke 

verantwoord ondernemen).  
 

- Waarde? 
o Sterke infrastructuur/actief informeel en formeel netwerk/kennis sociale 

kaart 
o We weten elkaar te vinden en versterken elkaar   
o Brede en specifieke deskundigheid  
o Signaleren & Preventief werken 
o We werken vraaggericht, maatwerk staat voorop – bewoner centraal 
o Bekend bij bewoners, nabij, laagdrempelige ondersteuning (meertalig) 
o Vertrouwensrelatie  
o Brug tussen leefwerelden – spreken taal van professionals & bewoners 
o Grote groep verbonden vrijwilligers 

 
- Waartoe? 

o Sterke(re) netwerken van de inwoner 

o Zelfredzame mensen, sterke gezinnen 

o Inwoners kunnen en willen meedoen, voelen zich gezien en gehoord, zijn 
gelukkig & gezond 

o Inwoners weten de weg naar hulp te vinden 

o Hulp vragen is normaal (professioneel en in bij eigen netwerk) 
o Gezonde sociale basis 

o Minder zorg & Professionele ondersteuning 
o Kostenbesparing 

  
- Wat? 

o Praktische hulp (informatievoorziening, buddy, schuldhulp, etc) 
o Meedoen & Ontmoeten (dichtbij - vanuit thuissituatie, in buurt) 
o Problematiek kennen, signaleren, signalen bundelen 

o Kennis bundelen 
o Samenwerking met divers netwerk waaronder bedrijfsleven. Zoeken naar 

andere kansen, MVO bijdragen.
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• Met de hulpvrager/inwoner
• Direct netwerk persoon
Wat kan iemand zelf? 
Van wie zou iemand hulp willen krijgen? 

• Welsaampartners
• Bewoners
• Ervaringsdeskundigen 
• Mantelzorgers (omgeving van de inwoner)
• wijkpanels/cliëntenraden
• Verenigingsleven

• Zorg: Hulpverlening buiten 
Welsaam, Huisartsen, 
Thuiszorgmedewerkers

• Alle partners die samenwerken in 
positieve gezondheid

• Bedrijfsleven, publieke partijen
• Welzijn:Vrijwilligers(organisaties)
• Onderwijs
• Gemeente
• Domeinoverstijgend: wonen -

werken - samenleven/zorg

• Sterke infrastructuur/sterk actief (informeel) 
netwerk 

• Brede en specifieke deskundigheid 
• We weten elkaar te vinden – kennis sociale kaart
• Maatwerk
• Vroegtijdig (signaleren), nabij en laagdrempelig 

ondersteuning (meertalig)
• Preventie
• Vraaggericht werken – vraag achter de vraag
• Vertrouwensrelatie – bekend/gekend bij bewoners
• Brug tussen leefwerelden, domeinoverstijgend
• Spreken van eenzelfde taal als Welsaam
• Grote groep verbonden vrijwilligers

• Sterke(re) sociale netwerken van de 
inwoner

• Zelfredzame mensen - eigen kracht -
eigen regie(voerder)

• Sterke gezinnen
• inwoners kunnen en willen meedoen -

gelukkig & gezond, zien & gehoord
• Samenspel van informeel, formeel
• mensen weten hulp te vinden
• Piramide omgedraaid: minder zorg & 

prof. ondersteuning
• Hulp vragen is normaal - wordt 

roegtijdig gedaan (ook in eigen 
netwerk)

• Kostenbesparing
• Gezonde sociale basis

❑ Praktische hulp
❑ informatievoorziening
❑ Buddy & Matchmaking
❑ schuldhulpverlening
❑ Meedoen & Ontmoeten
❑ vragen ophalen
❑ Thuissituatie -in eigen woning en 

buurt❑ Kennen problematiek:
❑ signaleren - signalen bundelen❑ Kennis bundelen  
❑ Samenwerking met divers netwerk 

waaronder bedrijfsleven (via 
Wageningse Uitdaging - voorbeeld 
ronodm positieve gezondheid 
Campina/Menzis)

❑ Hackathon

• De Wageningse inwoner
• De omgeving van de Wageningse inwoner
• Mensen van alle achtergronden en leeftijden
• Kwetsbaren/niet-kwetsbaren verbinden
• Voor andere professionals en beroepskrachten
• Bedrijfsleven (wanneer die maatsch. Verantw. wil ondernemen en bij wil 

dragen in Wageningen)
• Prioriteit middelen - 20% kwetsbare inwoners
• niet taal en/of digitaal vaardig, lage CES, ouderen, vluchtlingen, hoge 

schulden/weinig geld, weinig netwerk, psychische problemen/stress)
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5. Thema’s – inventariseren & aanscherpen 
We bespreken de thema’s van zelf- en samenredzaamheid zoals die zijn geformuleerd in het 
schema. Van tevoren is aangegeven dat het programma vast staat maar de thema’s nog 
kunnen veranderen. 
 
Opmerkingen:  

- Netwerkversterking/netwerken staat nu onder maatschappelijke verbinding maar is 
ook relevant voor zelf- en samenredzaamheid en Opvoeden en Opgroeien. Het 
thema komt in alle programma’s terug. Hoe vullen we dit in? Moet het dan niet een 
thema zijn dat alle drie de programma’s raakt? Dit verder uitwerken – meenemen in 
de ‘hoe-vraag’ – innoveren en verbinding met WUR, Bedrijfsleven  

- Diversiteit en gelijke behandeling: Is een waarde van Welsaam, een rode draad door 
alle programma’s heen. Dit uit de thema’s halen dus:  

o Niet Kansengelijkheid & armoedepreventie maar armoede & 
schuldenpreventie 

o Diversiteit en gelijke behandeling geen thema 
- Aanvullend thema: Meedoen & Ontmoeten 
- Thema Basisvaardigheden – hier ook digitale vaardigheden en laaggeletterdheid 

meenemen. 
- Vooral Samenredzaamheid heeft veel verbinding/overlap met het programma 

Maatschappelijke verbinding (ontmoeten, leefbaarheid, ondersteunen 
bewonersinitiatieven). Dit goed meenemen in de verdere uitwerking.  
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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 vervolgens in kleine werkgroepen uitgewerkt.  
 
 
6. Afspraken voor vervolg 
- Verslag wordt gestuurd 
- Visie wordt aangescherpt op basis van feedback (Ottelien e.a.) 
- Thema’s uitwerken op basis van discussie (Astrid, Tjitske, Yvonne) 
- 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 
- 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.  


