CATEGORIE 4 – Meedoen en initiatieven
Samenvatting
In deze categorie gaat het om het meedoen, met activiteiten, met de samenleving. En juist dat
is enorm onder druk komen te staan door Corona en de bijzonder lange lockdown. We hebben
er binnen de verschillende organisaties van Welsaam alles aan gedaan om de activiteiten voor
de meest kwetsbare inwoners door te laten gaan, zoals de DACT. Maar dat heeft niet kunnen
voorkomen dat veel mensen, met name ouderen, thuis kwamen te zitten en geïsoleerd raakten.
Voor kinderen is er extra veel georganiseerd in de buitenlucht, zowel op sportief als op creatief
gebied. Gelukkig konden ook de taallessen voor vluchtelingen doorgaan. Vele
vrijwilligersorganisaties keken naar wat nog wel kon en onderhielden contact op afstand met
mensen. De partners van Welsaam bereiden zich voor op de nieuwe wet inburgering. Vanaf
mei zien we langzaamaan de activiteiten weer opstarten, de tweede vaccinatie geeft sommigen
rust en we zien veel vrijwilligers terugkomen.
Inleiding
Meedoen behelst zowel werken en verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus in de rol van
‘brenger’ (voor jezelf, anderen, de samenleving en de leefomgeving/stad) als erbij mogen horen,
gekend en gehoord worden, regie mogen hebben op een manier die voor jou belangrijk is in de rol
van ‘vrager’. Veel mensen nemen verantwoordelijkheid en initiatief om mee te doen of meedoen voor
anderen mogelijk te maken; voor anderen is het iets waartoe ze vanuit een niet-actieve, geïsoleerde
of beperkende situatie gestimuleerd of ondersteund moeten worden. Meedoen verhoogt de kwaliteit
van leven en gezondheid en werkt preventief. Meedoen is ook meetellen. Het uitgangspunt van
categorie 4 is dat meedoen voor iedereen mogelijk is, ook als men op bepaalde niveaus of
levensdomeinen beperkingen ondervindt.
1.
2.
3.
4.
5.

Infrastructuur om mee te doen
Ontwikkelen (van mensen)
Vrijetijdsbesteding
Vluchtelingen
Randvoorwaarden (Vervoer)

4.1.
Infrastructuur meedoen
Beoogd effect: inwoners van Wageningen zetten zich in voor elkaar
Wat is bereikt
Meerdere mensen hebben een participatieplek in de diverse huizen van de wijk. Dit kan variëren
●
van af en toe ergens mee helpen, meer structureel vrijwilligerswerk of deelnemer/
werkervaringsplek binnen DACT. Gedurende de corona periode heeft dit zoveel mogelijk
doorgang gehad. Dit betreft een kwetsbare groep waarvoor meedoen, er toe doen van groot
belang is voor hun welzijn.
We dragen bij aan het verminderen van gezondheidsachterstanden doordat tijdens de
●
Kinderactiviteiten kennis wordt gedeeld en er een positieve stimulans van de ouders onderling
plaatsvindt over gezonde leefstijl en bewegen. Ouders zijn zeer betrokken bij de activiteiten en
dragen hieraan bij.
Toen alle activiteiten van Markt 17 door de lockdown waren stilgevallen hield de coördinator
●
contact met bezoekers en vrijwilligers via 1-op-1 gesprekken in Markt 17, op afspraak. Verder via
sociale media en telefonisch. De babycafé vrijwilligers en deelnemers hielden contact via
facebook en Zoom.
Vanaf 11 mei werd de open inloop stapsgewijs weer opgestart, ook op zondagmiddagen met
●
muzikale ontmoetingen.
● VCW heeft hun bemiddelingen, trainingen en adviesgesprekken grotendeels online voortgezet,
om maatschappelijke organisaties zo optimaal te blijven faciliteren met vrijwilligers, kennis en
tools. We zijn op een positieve en creatieve manier blijven kijken naar wat nog wél mogelijk was.
● Vertrouwenscontactpersoon: relatiebeheer; voorjaarskaartje naar alle 17 organisaties gestuurd, 2
nieuwe overeenkomsten getekend, 1 melding behandeld, 3 gesprekken geïnteresseerde
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organisaties, 1 evaluatie van een melding, inspiratie middag in de bblthk samen met de
Sportraad en cultuur makelaar verzet naar najaar.
Hoewel het lastig was om jongerenwerk activiteiten breed uit te zetten, hebben we i.c.m. het jong
●
en meer project samen met de jongeren het oude bijenhuis opgeknapt en een nieuwe look
gegegeven. Op deze manier hebben we jongeren mede eigenaar gemaakt van het
jongerencentrum, hun verantwoordelijkheid laten groeien en ze toch in beeld weten te
houden.Daarnaast zijn we verder gegaan met onze digitale aanwezigheid. We posten wekelijks
berichten via onze social media kanalen, volgen en worden gevolgd door jongeren via instagram
Wageningen Inclusief heeft recentelijk meegedacht tijdens een schouw van de gemeente voor
●
verbetering van de toegankelijkheid Wageningen breed.
Uitdaging
● Bij het herstarten van activiteiten blijkt dat niet iedereen nog kan/wil deelnemen. Een groep is
achteruit gegaan, fysiek of mentaal. Hoe krijgen we deze mensen weer ‘in beweging’.
● Hoe houden we een goede balans tussen kwetsbare burgers en niet kwetsbare burgers met een
vraag.
● Sommige ouders en kinderen zie je in deze tijd veel minder. Dit werpt vragen op naar hoe het
deze gezinnen vergaat. Hoe houden we zicht op en contact met hen?
● Het opnieuw opstarten door vrijwilligers die al werkten bij het inloopcentrum, weer wennen aan
de werkzaamheden, en daarnaast vinden van nieuwe vrijwilligers, waarbij een evenwicht wordt
gevonden qua taal.
● Om jongeren na de corona weer te bereiken, specifiek de jongeren die het zwaar hebben.Het
bieden van perspectief en mogelijkheden speelt hierbij een belangrijke rol maar dat is onder de
huidige maatregelen uitdagend.
4.2. Ontwikkelen (van mensen)
Beoogd effect:Mensen met een beperking kunnen volwaardig meedoen in de samenleving. Iedereen
ervaart dat hij zinvol mee kan doen en zijn talenten kan benutten en ontwikkelen
Wat is bereikt
● Via Wageningen Doet worden inwoners begeleid om een eigen initiatief uit te voeren. Ook
Sociale ondernemers worden begeleid om van betekenis te zijn voor de stad, o.a. op gebied van
duurzaamheid.
●
Er wordt samengewerkt met buurtbedrijf De Nude in het kader van NudeToekomst. Hier kunnen
inwoners uit de wijk zich voor de wijk inzetten op gebied van klussen en groen.
● Het kledingrecycleproject Textra wordt verder uitgebreid en is onderdeel van DACT waar mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt op weg geholpen worden met arbeidsmatige dagbesteding.
● Ondanks de aanhoudende lockdown dit jaar heeft VCW vier online workshops georganiseerd.
Hier namen 63 vrijwilligers aan deel. Ze waardeerden de workshops met gemiddeld een 7,4.
(Online wordt lager gewaardeerd dan fysieke bijeenkomsten)
Uitdaging
● NuDe toekomst bestaat nu uit 6 samenwerkende partijen. De uitdaging is om de gezamenlijke
plannen ook gezamenlijk uit te voeren en de juiste prioriteiten te stellen.
● De grote groep mensen van het azc blijft een uitdaging om te bemiddelen naar voldoende
werkplekken. Ook de grote aantallen inwoners die begeleiding wensen vraagt om een andere
organisatie. Plan om meer met vrijwillige coaches te gaan werken.
● Het vergt veerkracht en creativiteit om elke keer weer een planning voor workshops om te gooien
en aan te passen aan de mogelijkheden van dat moment.
4.3. Vrijetijdsbesteding
Beoogd effect: Iedereen ervaart een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding.
Wat is bereikt
● Binnen Thuis komt een breed publiek met diverse interesses en mogelijkheden. Hier worden
diverse activiteiten voor georganiseerd of zij organiseren dit zelf. Activiteiten zijn gericht op
gezondheid, ontmoeting en duurzaamheid
● In samenwerking met de sportaanbieders en cultuur on Tour zijn er workshops en clinics
georganiseerd voor basisschoolkinderen gericht op de talentontwikkeling.
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●
●

Er waren volop sportieve buiten activiteiten voor kinderen en tieners, zoals de Buitenspeeldag, de
SAM sportweek (samen met Sportservice) en de Voetbalclinics en -competitie samen met een
aantal basisscholen. de voetbalschool is sterk gegroeid naar 60 deelnemers.
Er is een Sportuitleen geopend in de Pomona, een initiatief van Solidez met Sportservice en
omwonenden.

Uitdaging
● Bewoners blijven activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten in een vorm van
workshops aan de jeugd. Het blijft een uitdaging (nieuwe) bewoners bereiken.
● De grootste uitdaging is ondanks de maatregelen rondom corona vanuit de regering om de
mogelijkheden te blijven zien en stimuleren.Door de lockdown kwamen veel bezoekers van Thuis
in een negatieve spiraal.
4.4. Vluchtelingen
Beoogd effect:statushouders/vluchtelingen zijn geïntegreerd in de samenleving
Wat is bereikt
● Mogelijkheden voor vluchtelingen om vrijwilligerswerk te doen zijn verder uitgebreid met plaatsen
bij Solidez en Markt 17
● Nederlandse les is ook tijdens corona gewoon doorgegaan met kleinere groepen.
● Procesplan met voorzet Brede Intake en MENUKAART Welsaam aanbod met de intentie om te
gaan werken met Cultuurverbinders van VWON/Welsaam. Vanaf juli draait Welsaam de pilot met
gemeente om te komen tot een optimaler samenwerking en goede ideeën voor 2022. “Het goede
behouden en gaten signaleren en aanvullen wat Welsaam kan bieden.
Uitdagingen:
● Het isolement is groter door de 1,5 meter samenleving en nog lastiger te overbruggen. Weinig
groepsactiviteiten.
● Met de nieuwe wet inburgering in het vooruitzicht zijn we samen met de andere partners van
Welsaam een samenhangend aanbod aan het inrichten, specifiek voor statushouders in het AZC
● een talig evenwicht vinden in het aanbod van vrijwilligers
4.5. Randvoorwaarden
In dit deelplan van categorie 4 zijn de betrokken partijen: Gilde Samenspraak, Solidez Huizen van de
wijk, Solidez Plusbus, Digitaalhuis.
Vervoer:
Beoogd effect: Mensen met een beperking kunnen volwaardig meedoen in de samenleving.
Wat is bereikt:
● Ondanks de beperkingen en aanpassingen die wij hebben moeten nemen in verband met
corona, toch hebben kunnen rijden met de Plusbus voor klanten. De plusbus is hiervoor
aangepast.
Uitdaging.
● Er kunnen geen meerdere personen tegelijk worden vervoerd als ze niet van hetzelfde adres
komen. dat betekent dat we maar een beperkt aantal mensen kunnen vervoeren
● Veel klanten kunnen nog steeds niet deelnemen aan hun activiteiten.
● Ook een heel aantal vrijwilligers geven aan niet meer voor de Plusbus te durven rijden. De
uitdaging is om nieuwe vrijwillige Chauffeurs te werven.
Taal: Alle taalactiviteiten, zoals Digitaalhuis en het Gilde, worden verantwoord onder Categorie 3,
deelplan 6
SROI: Er zijn in Categorie 4 in het kader van SROI 174 plaatsen gerealiseerd voor vrijwilligers,
30 stagiaires en 8 werkervaringsplaatsen.
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NUMMER
(cat. deelplan)
4.1

maatschappelijk effect

VRIJWILLIGERSWERK:

CATEGORIE
Meedoen en
initiatieven

DEELPLAN NAAM
Infrastructuur Meedoen
1. vrijwilligers voelen zich erkend en
gewaardeerd;
2. meer mensen doen vrijwilligerswerk in
eigen stad of wijk.

inwoners van Wageningen zetten zich in
voor elkaar

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%)
90
50
90
100

RESULTAAT

Door de activiteiten…

1, 26, 28
2
3
7

kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.
ben ik tevreden met wat het leven mij biedt

9, 12

heb ik werk of andere bezigheden die passen bij
mijn mogelijkheden
kan ik werken of vrijwilligerswerk doen

80

weet ik hoe ik hulp/ondersteuning kan krijgen
voor mijn situatie
ben ik geholpen op weg naar werk of studie

80

23, 24, 42
13
45
11

Voel ik mij goed
Heb ik mensen die mij helpen/steunen als
dat nodig is.

aanvullende informatie
10 respondenten

40

20

(geen vraag)
Gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 68%
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
7,4
verwachtte
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)
7,7
Overige opmerkingen uit de monitor
● op de dagbesteding zou ik het fijn vinden als de kasten wat meer geordender zijn
● ik ben tevreden
● bewegen valt tegen
● bij binnenkomst verse koffie.

rapportcijfer

OVERZICHT

ACTIVITEIT 4.1.1
ORGANISATIE
DOEL

BUURTTEAMS EN COÖRDINATIE ONTMOETINGSPLEKKEN, ACTIVITEITEN EN
NETWERKSTRUCTUUR (BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK, KINDERWERK)
Solidez
- inwoners ontmoeten en activeren naar aanleiding van signalen
- verbindingen tot stand brengen tussen vraag, activiteiten en zorg
- vraaggericht activiteiten en vrijwilligers ondersteunen in het kader van
meedoen
- ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen
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WAT IS BEREIKT

netwerken en netwerken tot stand brengen

buurtteams en coördinatie ontmoetingsplekken (zie ook 1.1)
een buurtteam bestaat in de kern uit de coördinator van het Huis van de wijk,
ouderenwerker, buurtmaatschappelijk werker en een technisch agogisch
medewerker. Op stedelijk en wijkniveau is er aanvullend inzet vanuit team jeugd
voor kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten.
Het buurtteam werkt in het gebied samen met het wijkteam.
Meerdere mensen hebben een participatieplek in de diverse huizen van de wijk. Dit
kan variëren van af en toe ergens mee helpen, meer structureel vrijwilligerswerk of
deelnemer/ werkervaringsplek binnen DACT. Gedurende de corona periode heeft
dit zoveel mogelijk doorgang gehad. Dit betreft een kwetsbare groep waarvoor
meedoen, er toe doen van groot belang is voor hun welzijn.
Door meer onderlinge uitwisseling tussen diverse bezoekers ontstaan vaak mooie
nieuwe initiatieven.
De buurtteams zijn meer naar buiten toe gericht: vragen en signalen van inwoners
zijn de richtlijn voor de verbinding met BMW, ouderenwerk,etc. Samen vervult het
buurtteam een brede rol als netwerker, verbinder, organisator, coördinator,
vraagbaak en ondersteuner. Hiermee vormen zij een netwerk door Wageningen.
Dit wordt vormgegeven vanuit de huizen van de wijk.

GEVOLGEN CORONA

De netwerkpartners hebben elkaar minder ontmoet, indien nodig was er telefonisch
of digitaal overleg en afstemming. Het wordt als een gemis ervaren om elkaar niet
live te kunnen ontmoeten.
Hoewel ontmoeting minder mogelijk was door corona hebben we bestaande
netwerken in stand te kunnen houden en zelfs kunnen uitbreiden.
Na inmiddels een ruime tijd te moeten leven met de beperkingen die corona ons
geeft, zien we dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Mensen
komen in een andere modus en hebben hun situatie anders ‘geregeld’, aangepast
aan de situatie van het moment. De vraag is wel wat uiteindelijk alle gevolgen
zullen zijn en wat er dan nodig zal zijn.
Vanaf juni zijn de inlopen en diverse activiteiten weer opgestart. Hierbij wordt
wederom duidelijk hoe erg mensen deze contacten hebben gemist. ook zien we
dat mensen die lange tijd thuis hebben gezeten vaak erg achteruit zijn gegaan.
Niet iedereen pakt de draad gewoon weer op.

UITDAGINGEN

Buurtteams klinkt als een groot team met veel slagkracht, in de praktijk is het
aantal uren echter behoorlijk beperkt, met name voor het kinder- en tienerwerk en
het opbouwwerk. Gelukkig zijn er inmiddels extra uren beschikbaar via de
bonusgelden. Dit levert meer contacten met netwerken op, zie hiervoor rapportage
leefbare buurten. maar het blijft zoeken naar wat is er mogelijk met de beperkte
uren.
De huizen van de wijk zijn er niet alleen voor de kwetsbare inwoners. Hoe houden
we een goede balans tussen kwetsbare burgers en niet kwetsbare burgers met
een vraag.
Bij het herstarten van activiteiten blijkt dat niet iedereen nog kan/wil deelnemen.
Een groep is achteruit gegaan, fysiek of mentaal. Hoe krijgen we deze mensen
weer ‘in beweging’. Dat zal niet vanzelf gaan, want mensen hebben inmiddels
andere patronen ontwikkeld.

ORGANISATIE

Solidez Kinder-/Tienerparticipatie
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DOEL

WAT IS BEREIKT

Gezondheidsachterstanden verminderen, ontmoetingsactiviteiten vanuit ouders
zelf vormgeven. Vanuit deze contacten participatief vormgeven van interventies
gericht op een gezonde levensstijl en daarnaast sterk en zwak met elkaar
verbinden.
De Kookclub vindt weer wekelijks plaats. Ook zijn er danslessen, Streetdance voor
kinderen en tieners geweest en er zijn creatieve lessen gegeven in verschillende
technieken aan kinderen. De Gemeente heeft contact met ons gezocht en heeft
ons de mogelijkheid geboden een aantal cursussen gratis aan onze doelgroep aan
te bieden. Hierin hebben we nauw samengewerkt met het Jongerenwerk en met
hen afgestemd. Ouders zelf waren nauw betrokken bij de uitvoering van deze
cursussen, ze ondersteunden de vakkracht en hielpen orde te houden in de groep.
In de voorjaarsvakantie en de Meivakantie zijn in samenspraak met de ouders
leuke cursussen en uitstapjes georganiseerd ook in samenwerking met de
contactpersoon bij de Gemeente Wageningen. Tevens waren er ook een aantal
eenmalige activiteiten zoals Pasen waarbij een hele grote groep ouders en
kinderen werden bereikt.
Ook zijn we gestart met een cursus Bootcamp voor kinderen en na een vraag van
ouders hebben we dit ook voor hen georganiseerd. Aan deze cursus wordt
deelgenomen door vrouwen uit achterstandswijken met veelal een zeer matige
basisconditie. Ook doen vrouwen met een niet Westerse achtergrond hier aan
mee. De deelnemende vrouwen zijn dusdanig gemotiveerd dat ze zelfs in de
zomervakantie hiermee door willen gaan. Ook in de Wijk De Nude is een vraag
naar een soortgelijke cursus gesteld. Onderzocht wordt hoe we dit gaan oppakken.
We hebben samengewerkt met Stichting Olrik die een plan heeft ingediend bij de
Gemeente om kinderen zonder zwemdiploma met subsidie alsnog van diploma’s te
voorzien. Vanuit de Pomhorst hebben wij in kaart wie deze kinderen zonder
diploma zijn. Deze samenwerking kan gezien worden als een vervolg op het
eerdere gezamenlijke Project met Stichting Olrik, het zogeheten Fietsenplan,
waarbij we 40 kinderen van fietsen hadden voorzien. Dit Fietsenplan blijft ook
doorlopen.
Conclusie; gezondheidsachterstanden worden verminderd doordat tijdens de
activiteiten kennis wordt gedeeld en er een positieve stimulans van de ouders
onderling plaatsvindt. Waardoor sterk en zwak met elkaar worden verbonden.
Participatie vindt plaats in de samenwerking met vrijwilligers, sportservice en
kinderen in het vormgeven van de Sportbieb. De samenwerking met Sportservice
is hierdoor nauwer dan eerst. In onze evaluatie komt naar voren dat één middag
Sportbieb afdoende is om de groep kinderen te bedienen. Ook zoeken wij als
Kinderwerk naar mogelijkheden met de Sportservice om door het jaar heen vaker
gezamenlijke evenementen te organiseren. Deze samenwerking gericht op
bewegen in de buitenruimte is uitermate geschikt in deze Corona Tijd.

GEVOLGEN CORONA

Het aantal vrijwilligers in Corona Tijd is toegenomen. We hebben een groep van
ongeveer 20 actieve vrijwilligers en ongeveer 8 indirect betrokken vrijwilligers.
Onze conclusie is doordat veel activiteiten door Corona wegvallen er een groep
volwassenen is die naar mogelijkheden zoekt om overdags zinvol bezig te zijn in
samenwerking met anderen. Sociale aspect wordt hierin heel belangrijk gevonden,
elkaar ontmoeten en samenwerken.
Uiteraard is Corona ook een beperkende factor. Grotere activiteiten en sommige
uitstapjes per bus waren nu niet mogelijke. Uitstapjes naar bijvoorbeeld een
pretpark of zwembad. Tegelijk biedt het ruimte aan andersoortige uitstapjes in de
buurt en meer creatief van aard.
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UITDAGINGEN

Zoeken naar manieren om te horen welke moeilijkheden gezinnen in deze tijd
ondervinden.
Sommige ouders en kinderen zie je in deze tijd veel minder. Dit werpt vragen op
naar hoe het deze gezinnen vergaat. We kunnen hier nog veel actiever op worden
om te kijken of we mensen kunnen benaderen en hierdoor meer te weten te
komen. Met als doel steun verlenen om gezinnen maximaal aan de maatschappij
te laten deelnemen.
Door ons werk komen wij in aanraking met een vrij grote groep mensen die zich
vooralsnog niet laten vaccineren. Wij stimuleren deze mensen meer kennis over dit
onderwerp te vergaren en verwijzen hen soms door naar onze 2 contactpersonen
bij de GGD. Teneinde mensen te stimuleren een weloverwogen besluit te nemen.

ACTIVITEIT 4.1.3
ORGANISATIE
DOEL

COÖRDINATIE MARKT 17
Markt 17
Markt 17 wil onderstaande doelen bereiken door het bieden van:
● een plek waar mensen zinvol vrijwilligerswerk kunnen doen, waar bezoekers
zich uitgenodigd weten om een steentje bij te dragen en mee te doen:
● een plek waar eigen initiatieven van bezoekers en vrijwilligers worden
gefaciliteerd.
● een gezelschap waar ieders bijdrage er toe doet en waar de aanwezigen
serieus genomen worden.
● een plek waar zij ondersteund en geschoold worden, de taal kunnen leren of
kunnen re-integreren.
Gerelateerd aan resultaten 2, 3, 7, 13, 26, 28, 41, 45:
a) Leefbaarheid versterken, bewoners netwerken, initiatieven ondersteunen.
b) Verbindingen maken en ondersteunen met het culturele veld, sport ten bate
van meedoen.
c) Potentieel en vragen van internationale gemeenschap in beeld en in actie
krijgen

WAT IS BEREIKT

In zijn algemeenheid geldt de volgende typering:
Het inloopcentrum bereikt genoemde doelen door een wekelijkse openstelling van
21 uur, verdeeld over 4 dagen. De inloop-activiteiten van Markt 17 worden
grotendeels gedragen door vrijwilligers: gastheren en –vrouwen, kook-vrijwilligers,
afwas-vrijwilligers en mensen die allerhande klusjes doen voor Markt 17. De
betaalde coördinator plant de bemensing van de inloop-activiteiten in. Maar
minstens zo belangrijk is dat hij de vrijwilligers aanstuurt, ondersteunt en zoekt
naar hun mogelijkheden (doel a). Hij is een luisterend oor en gaat samen met hen
op zoek naar oplossingen als mensen ergens tegen aan lopen of onverhoopt
(tijdelijk) uitvallen (doel a). Voor statushouders en ongedocumenteerden is het
doen van vrijwilligerswerk een manier om de taal te leren en tevens kennis te
maken met mede-Wageningers (doel b,c).
Naast de 4 inloopmomenten per week worden in Markt 17 de volgende activiteiten
georganiseerd:
● Exposities, in de praktijk vaak kunst van bezoekers van Markt 17, vrijwilligers
en mensen die zij uit hun netwerk kennen (doel b,c), Malak Abusam exposeert
nu.
● Muzikale Ontmoetingen: een actieve bezoeker geeft muziek-instrumenten en
apparatuur in bruikleen om mogelijk te maken dat mensen op de
zondagmiddagen samen muziek kunnen maken. Bezoekers komen met
plezier en kijken uit naar de zondag. (doel a)
● De vrijwilligerspopulatie herbergt een schat aan landen van herkomst: we
telden al 9 landen. Via statushouders, ongedocumenteerden, expats. (doel c)
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De open inloop, de maaltijden en het vrijwilligerswerk zijn tijdens de tweede
lockdown Vanaf december 2020 weer stilgevallen In de eerste 4 maanden van
2021 was open inloop onmogelijk. Toch hield de coördinator contact met
bezoekers en vrijwilligers via 1-op-1 gesprekken in Markt 17, op afspraak. Verder
via sociale media en telefonisch. De babycafé vrijwilligers en deelnemers hielden
contact via facebook en Zoom.
Vanaf 11 mei werd de open inloop stapsgewijs weer opgestart, ook op
zondagmiddagen met muzikale ontmoetingen. Vanaf 8 juni wat Markt 17 geopend
met een maximum van 15 bezoekers, en vanaf 30 juni werd er bovendien weer
gekookt. Eerst 1 keer, en vanaf 13 juli weer 3 keer per week. Alles nog steeds met
inachtneming van de corona-maatregelen: afstand houden, handen wassen en
goed ventileren.
GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.1.3
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

De corona pandemie heeft een grote impact op het vrijwilligerswerk: de routine en
het plezier van het zich kunnen inzetten voor een goede zaak zijn op een laag pitje
gekomen. Nu we stap voor stap weer open gaan voelt het aan als ‘opnieuw
beginnen’. Een deel van de vrijwilligers zijn we tijdens de lockdown ‘kwijt’ geraakt,
een deel is nog terughoudend vanwege risico’s voor de eigen, of andermans,
gezondheid. Ook is men beducht voor misschien weer een nieuwe corona golf en
mogelijke lockdown..
Het opnieuw opstarten door vrijwilligers die al werkten bij het inloopcentrum, weer
wennen aan de werkzaamheden, en daarnaast vinden van nieuwe vrijwilligers,
waarbij een evenwicht wordt gevonden qua taal. Iets dat met name in de
kookteams relevant is.
TALENTONTWIKKELING EN ACTIVITEITEN JONGEREN OUDE BIJENHUIS
Solidez
1. Inloop activiteiten en meedoen faciliteren in het Oude Bijenhuis;
2. Jongeren activeren om zelf activiteiten te organiseren;
3. Motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk
4. Ondersteunen vrijwilligers; Meer betrekken / gebruik maken van het
jongerencentrum (en jongeren als vrijwilliger /partner) bij /in activiteiten voor de
stad
Het is ons gelukt om, met de spelende corona maatregelen, toch een structurele
inloop aan te bieden waar relatief goed gebruik van is gemaakt, ondanks de
beperkingen.
Hoewel het lastig was om activiteiten breed uit te zetten, hebben we i.c.m. het jong
en meer project samen met de jongeren het oude bijenhuis opgeknapt en een
nieuwe look gegegeven. Op deze manier hebben we jongeren mede eigenaar
gemaakt van het jongerencentrum, hun verantwoordelijkheid laten groeien en ze
toch in beeld weten te houden.
Het rap project vanuit talentontwikkeling (zie punt 6. talentontwikkeling jongeren)
heeft ons in staat gesteld de jongeren te blijven binden. Dat heeft ons in staat
gesteld de jongeren deel te laten nemen aan het jong en meer project (MDT) en
hun toe te leiden naar een rol van vrijwilliger. Die vullen ze op dit moment erg goed
in en zodra corona het toelaat kunnen we met hun breed uitgezette activiteiten
organiseren.
Link naar het filmpje van het Rap-project:
https://www.youtube.com/watch?v=qyf4CJoaCnk
Daarnaast zijn we verder gegaan met onze digitale aanwezigheid. We posten
wekelijks berichten via onze social media kanalen, volgen en worden gevolgd door
jongeren via instagram.
Wat het afgelopen jaar gold, geldt nog steeds: Corona is vooral beperkend
geweest in de realisatie van nieuwe activiteiten, de promotie hiervan en de
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UITDAGINGEN

uitvoering. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder gehoor kon worden gegeven aan
nieuwe initiatieven en er extra is ingestoken op de bestaande activiteiten.
Denk hierbij aan karaoke avond, fifa en fortnite toernooien, ping pong wedstrijden
en vooral een stabiele ontmoetingsplek om jongeren bij elkaar te laten komen en
samen projecten en initiatieven op te zetten.
Daarnaast was er toch een groep jongeren die er minder op uit durfde en dat was
ook zichtbaar in het aantal bezoekers.
Verder is het bekend dat specifiek jongeren veel moeite hebben met de
beperkingen van corona. De behoefte tot ontmoeting neemt toe en het begrip voor
de regels neemt af naarmate het mooie weer toeneemt. Dus met name richting de
zomer hebben we veel jongeren buiten gezien die elkaar massaal opzochten.
Zoals bekend heeft de corona pandemie grote gevolgen gehad het afgelopen jaar.
Dat is merkbaar geweest in het aantal bezoekers, wat een stukje lager lag. Hierbij
was en is de grootste uitdaging geweest om jongeren te bereiken, specifiek de
jongeren die het zwaar hebben. Onder “normale” omstandigheden is het een vak
apart om jongeren met een rugzakje te verleiden tot deelname en een actieve rol
bij activiteiten en initiatieven. Het bieden van perspectief en mogelijkheden speelt
hierbij een belangrijke rol maar dat is onder de huidige maatregelen uitdagend.
Hierbij is er geïnvesteerd in onze digitale aanwezigheid en social media wat
uitdagend was en nog altijd is.
Dit alles is extra lastig wetende dat “normale” ontmoetingsactiviteiten zoals
bijvoorbeeld een frisfeest niet georganiseerd mag worden, terwijl de behoefte voor
dit soort activiteiten toeneemt naarmate de maatregelen langer duren

ACTIVITEIT 4.1.4
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

LOKET VRIJWILLIGE INZET EN ACTUEEL EN ACTIEF HOUDEN VACATURE- EN
TALENTENBANK EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET
VCW
Meer mensen op de juiste plek, Aantallen mensen die als vrijwilliger aan de slag
gaan / willen groeit; Inclusieve samenleving (iedereen kan meedoen)
Ondersteuning van beroepskrachten bij vrijwilligersbeleid maakt dat zij vrijwilligers
beter kunnen werven, selecteren, begeleiden en waarderen
● We hebben onze bemiddelingen, trainingen en adviesgesprekken grotendeels
online voortgezet, om maatschappelijke organisaties zo optimaal te blijven
faciliteren met vrijwilligers, kennis en tools. We zijn op een positieve en
creatieve manier blijven kijken naar wat nog wél mogelijk was.
● Vertrouwenscontactpersoon: relatiebeheer; voorjaarskaartje naar alle 17
organisaties gestuurd, 2 nieuwe overeenkomsten getekend, 1 melding
behandeld, 3 gesprekken geïnteresseerde organisaties, 1 evaluatie van een
melding, inspiratie middag in de bblthk samen met de Sportraad en cultuur
makelaar verzet naar najaar.
● 3 interviews in Stad Wageningen in het kader van de artikelenreeks over
betrokken vrijwilligers. Nieuwe artikelenreeks gestart met hulpvragers in beeld.
● Promotiefilmpjes 6-tal organisaties gemaakt via FB verspreid.
● Meer dan 50 organisaties geholpen met advies op het gebied van vrijwillige
inzet. Dit advies varieerde van verzekeringen, wetgeving: WBTR, AVG,
uitkering, vluchtelingen, e-herkenning, UWV en vrijwilligerswerk tot de hele
cyclus van het vrijwilligersbeleid.
● Workshop online in One World Week van de WUR over waarde: betaalde en
niet betaalde arbeid i.s.m. Changemakers en Stichting Fiducia. 5
aanmeldingen leidde tot gezamenlijke vervolg trilogie dit najaar.
● In samenwerking met Changemakers een eenmalige BloemMonday actie
georganiseerd bij Rumah Kita.
Ludieke wervingsacties waren door de maatregelen niet mogelijk.
Vrijwilligers te blijven werven ondanks de coronaregels. Markten blijven lastig.
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ACTIVITEIT 4.5.3.
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

INCLUSIEVE en TOEGANKELIJKE SAMENLEVING (Inhoudelijk van 4.5 naar 4.1)
VN groep en GGZ-Klankbordgroep ism VCW en Solidez
Inzetten ervaringsdeskundigen tbv bevorderen toegankelijkheid voor mensen met
een beperking en jongeren in kader VN-verdrag met betrekking tot de
voorzieningen van Welsaam.
● aantal Wageningers, die zich inzet als ervaringsdeskundige is
toegenomen;
● bewustwording VN-verdrag: Wageningse organisaties, bedrijven,
gemeente en inwoners zijn bewust van het VN verdrag en de rechten van
mensen met een beperking.
Gedurende het jaar dat we niet bij elkaar zijn gekomen contact gelegd met
Inclusief Ede, nieuwe mensen ontmoet die ook mee willen doen en recentelijk
meegedacht tijdens een schouw van de gemeente voor verbetering van de
toegankelijkheid Wageningen breed. Een nieuwe bijeenkomst is gepland voor
donderdag 2 sept. om verder met de gemeente mee te denken over een inclusieve
stad.
Een jaar lang zijn we niet bij elkaar gekomen.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
4.1.1 voor vrijwilligers
huizen van de wijk; zie
1.1
Solidez Kinderwerk
4.1.2 Markt 17
4.1.3 Talentonwikkeling
Jongeren Solidez
activiteit 4.1.4 VCW
loket en
expertisecentrum
vrijwilliger inzet (zie 2.2.)
activiteit 4.5.3
Klankbordgroep GGZ
TOTAAL

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN

25
43
10

10

2

78

10

2
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Opmerkingen

DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE

2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
feb 20201
maatschappelijk effect

NUMMER
(cat. deelplan)
4.2

CATEGORIE
Meedoen en
initiatieven

MENSEN MET EEN BEPERKING:
zij kunnen volwaardig meedoen in de
samenleving
WERK:
iedereen ervaart dat hij zinvol mee kan
doen en zijn talenten kan benutten en
ontwikkelen

DEELPLAN NAAM
Ontwikkelen van mensen
1. mensen met een beperking kunnen samen
met mensen zonder beperking naar
vermogen meedoen in de maatschappij
door een vorm van werk,vrijwilligerswerk,
dagbesteding en vrijetijdsbesteding.
1. inwoners ontwikkelen hun talenten en
doen werkervaring op, passend bij hun
mogelijkheden;
2. inwoners hebben een vorm van werk of
dagbesteding, passend bij hun
mogelijkheden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT

Door de activiteiten…

3
2
9

voel ik mij goed
ben ik tevreden met wat het leven me biedt
Heb ik werk of andere bezigheden die passen bij
mijn mogelijkheden.
weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen
als ik zelf een initiatief heb
Kan ik werken of vrijwilligerswerk doen

10
23, 24
38
47
45
11

UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%)

aanvullende informatie

Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan
doen
Heb ik beter/meer contact met andere
mensen.
ben ik geholpen op weg naar werk of studie
Geen vraag

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

rapportcijfer

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)
Overige opmerkingen uit de monitor (allen van DACT)

OVERZICHT

ACTIVITEIT 4.2.1
ORGANISATIE
DOEL

ONTWIKKELEN WERKPLAATSEN EN SOCIALE ONDERNEMERS
THUIS
1. inwoners die een verschil willen maken in de stad ondersteunen we in het
realiseren hun ideeën.
2. Het ondersteunen van werkplaatsen en inwoners met het realiseren van hun
idee die een verschil maakt voor de stad
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WAT IS BEREIKT

Bij Thuis ondersteunen we inwoners met idee en/initiatief. Iemand komt vaak
binnen in de Stadskamer bij de host en wordt dan gekoppeld aan een medewerker
die die persoon verder kan helpen. Denk hierbij aan gebruik ruimte, netwerk,
financiën of andere ondersteuning van Wageningen Doet. Doordat Thuis zich door
de stad beweegt wordt er ook veel outreachend gewerkt. Dit jaar heeft Thuis buiten
Welsaam om ook een project Make It Happen gedaan, waarbij jongeren
(studenten, de schakelklas, de voetbalwerkplaats en meer) hun eigen initiatief
konden starten. Ook is er in samenwerking met Birlliant Work business coaching
aangeboden en hebben 7 sociale ondernemers een individuele sessie gehad.
Vrijwilligers doen ervaring op bij diverse werkzaamheden; competenties:
(werk)houding, kennis en vaardigheden. Tijdens corona hebben we extra
mogelijkheden gecreëerd om vrijwilligers en stagiaires nog wel structuur en
ontwikkelmogelijkheden te bieden. Hetzelfde geldt voor inwoners bij de
initiatieven/activiteiten die zij inzetten.
●
●
●

Wisselboetiek werkt samen met kledingkettingruil Wageningen/Bennekom
WUR-studenten maken kennis met Thuis, d.m.v. Thuisactiviteiten:
wisselboetiek, Foodsharing, Plantenasiel en boekverkoop
initiatieven ondersteunt door Wageningen Doet maken ook gebruik van de
ruimten van Thuis.

Thuis is zelf ook bezig om te ontwikkelen richting een sociale onderneming. In het
kader hiervan gaat ze buiten Welsaam om projecten doen om impact te maken
voor een duurzame en inclusieve stad en daarmee ook inkomsten te genereren. Zo
heeft Thuis in 2021 de volgende projecten gedaan: Make It Happen, De
Voedselagenda en StreekWaar.
Thuis heeft o.a. met Wageningen Doet! diverse initiatieven ondersteund die lokale
vraagstukken aanpakken of de ambitie hebben om een sociale onderneming te
worden. Zo hebben we bijvoorbeeld een inwoner ondersteund die een right to
challange wilde doen voor duurzame starterswoningen en het Globusfestival
ondersteunt.
Mensen met een beperking
Binnen Thuis komt een breed publiek, waaronder mensen met en zonder
beperking. Samen zorgen zij voor bepaalde taken, klussen die helpend zijn om
Thuis en haar activiteiten met elkaar goed te organiseren.
Werk
Vrijwililgers hebben de mogelijkheid om taken te verrichten die passend zijn bij hun
interesses, talenten en groeimogelijkheden. Hierbij doen zij ook werkervaring en
werken aan verschillende competenties die nodig zijn in het werkveld.
Daarnaast hebben we 3 nieuwe parttime banen en twee stageplekken gecreëerd.
GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

Initiatieven hebben niet allemaal doorgang kunnen hebben ivm maatregelingen
Corona of hebben in beperkte mate doorgang gehad met aanpassingen.
Mensen zijn terughoudender om initiatieven te starten of worden door de
coronamaatregelingen ontmoedigd.
Thuis is een tijd dicht geweest, hierdoor hebben vrijwilligers niet hun werkzaam
kunnen uitvoeren op structurele basis. Voor een klein groepje vrijwilligers is
vervangende werkzaamheden gevonden om ritme te behouden. Nieuwe
vrijwilligers stonden in de wacht en/of hebben in de tussenliggende tijd een andere
vrijwilligersplek gevonden.
Ondanks de maatregelen de mogelijkheden zien, en wendbaar houden/maken om
activiteit aan te kunnen passen of verplaatsen in tijd.
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ACTIVITEIT 4.2.1
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

Voor vrijwilligers is het een rustige tijd. Uitdaging is om het werk aantrekkelijk te
houden en aan nieuwe vrijwilligers dit uit te leggen.
De balans vinden tussen onze ontwikkelplannen, inkomsten genereren en
maatschappelijke impact maken.
ONTWIKKELEN WERKPLAATSEN EN SOCIALE ONDERNEMERS
SOLIDEZ
1. inwoners die een verschil willen maken in de stad ondersteunen we in het
realiseren hun ideeën.
2. Het ondersteunen van werkplaatsen en inwoners met het realiseren van hun
idee die een verschil maakt voor de stad
Stadswerkplaatsen
Het buurtgroenbedrijf en buurtklusbedrijf vanuit het Buurtbedrijf de Nude zijn
opgenomen in het project NuDe Toekomst. Samenwerkingspartners hierin zijn;
Gemeente Wageningen, De Woningstichting, Solidez, Sportservice Wageningen,
OBS de Wereld en Buurtbedrijf de Nude.
Kleding project Textra
Dit project is ondergebracht bij DACT. Het aantal deelnemers is toegenomen. De
samenwerking met andere organisaties (Pantarijn en de binnenstad winkel) zoals
bedoeld zijn tijdelijk on hold gezet door corona. Dit wordt de komende periode weer
verder opgepakt.
Ouders voor ouders
Dit project is ingediend en toegekend met de bonusgelde 2019. Wegens corona is
dit project niet gestart en het geld is teruggestort.

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

●
●

ACTIVITEIT 4.2.2
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

Er is een projectplan geschreven door de gezamenlijke partijen en de
uitdaging is om het juiste fonds te vinden om daar de financiële middelen voor
dit project aan te vragen.
NuDe toekomst bestaat nu uit 6 samenwerkende partijen. De uitdaging is om
de gezamenlijke plannen ook gezamenlijk uit te voeren en de juiste prioriteiten
te stellen. Verder is het belangrijk om te focussen op de energie en effort en
middelen die er al is. Dus niet allerlei losse projecten op te starten.

SCHOLING VRIJWILLIGERS
VCW
● 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 toewerken naar 5 workshops delen per jaar in 2021)
Effect: vrijwilligers zetten zich langer en met plezier in en zijn deskundiger.
● Ondanks de aanhoudende lockdown/corona pandemie dit jaar heeft VCW vier
online workshops georganiseerd. We hebben ervoor gekozen om minder
workshops dan gebruikelijk te organiseren, en dit najaar meer workshops te
plannen.
● In totaal namen 63 vrijwilligers hieraan deel. Het gemiddelde waarderingscijfer
is 7,4. De online workshops worden wat lager gewaardeerd dan live workshops.
Voorkeur voor live, maar online is zeker een prima alternatief als er door
Corona-maatregelen geen live workshops mogelijk zijn.
● VCW heeft grondig onderzocht hoe het zit met het draagvlak voor de gedeelde
Welsaam basistraining voor beginnende vrijwilligers in de zorg. Bijna alle
organisaties gaven de voorkeur aan een eigen basistraining. We besloten na vijf
jaar om met deze training te stoppen.
Minder en online trainingen in plaats van live.
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Het vergt veerkracht en creativiteit om elke keer weer een planning om te gooien
en aan te passen met al het georganiseer daaromheen.
Tot twee keer toe hebben we bijv. het jubileum symposium 'aantrekkelijk blijven in
snel veranderende tijden' uitgesteld.

ACTIVITEIT 4.2.3
ORGANISATIE
DOEL

TOELEIDEN NAAR VRIJWILLIGERSWERK
VCW
Ondersteuning in het toeleiden van mensen met een beperking zodat ze mee
kunnen doen aan (reguliere) activiteiten of vrijwilligerswerk.
● 32 mensen hebben ondersteuning gehad om relevant vrijwilligerswerk te
vinden. Door Corona is nog niet iedereen bemiddeld.
● 40 deelnemers van Club Coaching. Migranten die in ruil voor taalles
vrijwilligerswerk doen.
● Start EU-project Participatie en Taal in samenwerking met de COA en het
landelijke vrijwilligers orgaan NOV. Opening van een vrijwilligersbalie op het
AZC. In totaal 158 matches gerealiseerd. Impact: vluchtelingen komen op
constructieve manier in contact met Wageningers.
● In samenwerking met Vluchtelingenwerk, Welkom in Wageningen en VOD
gewerkt aan menukaart vrijwilligerswerk statushouders voor gemeente en
meegedacht met pilot. Impact: hopelijk het besef dat meer ruimte geven aan
wennen aan het nieuwe land in eigen taal, meer eigen regie daarop, meer
oplevert op de langere termijn dan mensen zo snel mogelijk aan betaalde
arbeid te krijgen.
● Door Corona was het moeilijker om mensen (langdurig) te bemiddelen. Mensen
van AZC doen met name het vrijwilligerswerk in groepen. Dit is het werk dat ten
tijde van de lockdown grotendeels stil heeft gelegen.
● De grote groep mensen van het azc blijft een uitdaging om te bemiddelen naar
voldoende werkplekken.
● Ook de grote aantallen inwoners die begeleiding wensen vraagt om een andere
organisatie. Plan om meer met vrijwillige coaches te gaan werken.

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.2.4
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

PARTICIPATIE ONDERSTEUNING STATUSHOUDERS (ZIE 4.4)
Vluchtelingenwerk
Bieden van (taal)stages en werkervaringsplekken voor migranten en statushouders
Wegnemen van cultureel bepaalde belemmeringen die participatie in de weg staan;
interculturele communicatie / leven tussen 2 culturen, bijeenkomsten en
begeleiding indiv. /groep.
zie deelplan Vluchtelingen

ACTIVITEIT 4.2.5

DAGACTIVITEITENCENTRUM (INLOOP DAGBESTEDING=DACT)

ORGANISATIE

Solidez

DOEL

Dagbesteding en dagactivering zonder drempels voor maximaal 9 deelnemers per
dagdeel a 9 dagdelen per week.
Voor mensen met een GGZ-kwetsbaarheid, inburgeraars maar ook
werkfit-trajecten vanuit de participatiewet, die zonder indicatie bij Stadsatelier - Ons
Huis en Huis van de wijk de Nude terecht kunnen. In Stadsatelier OH zijn de
activiteiten voornamelijk gericht op creatieve activiteiten, zoals mozaïeken, muziek,
bloemschikken, tekenen, houtbewerken en naaiatelier en beweegactiviteiten.
Hoofdactiviteit in de Nude is vooral gericht op werk in de keuken, onderhoud pand
en sinds half 2019 ook op het textielproject Textra

WAT IS BEREIKT

Sinds de start per 1 oktober 2018 is het aantal deelnemers aan DACT fors
gegroeid. In 2020 hebben in totaal 62 unieke deelnemers gebruik gemaakt van
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DACT. in 2021 waren dat er 57. Ondanks de Corona-maatregelen is DACT
gedurende het hele jaar open geweest voor deelnemers, zij het in de meest
strenge periode in aangepaste vorm. Daarom is het moeilijk om een vergelijking te
maken in bezettingsgraad tussen 2019 en 2020/21, aangezien het aantal
beschikbare plekken een periode kleiner is geweest dan gebruikelijk. Over het
algemeen kunnen we stellen dat de plekken in Ons Huis overbezet zijn en dat er in
de Nude nog enkele plekken beschikbaar waren. Dit heeft ook te maken met de
toch net wat andere kenmerken van de deelnemers in beide huizen: in Ons Huis
nemen veel mensen deel met een psychiatrische- en/of verslavings-achtergrond,
terwijl dit in De Nude voor een groter deel bestond uit migranten en vluchtelingen.
Echter in 2021 zien we ook in de Nude een toename van deelnemers met een
meer psycho-sociaal probleem. Meer mensen die aan gaven in sociaal isolement
terecht te komen en weer een ritme op te willen bouwen in een veilige omgeving.
Uit de effectmeting komt naar voren dat deelnemers de activiteiten waarderen met
een gemiddeld cijfer van 8,5 (zowel klanttevredenheid als kwaliteit van activiteiten).
Voor veel deelnemers vormt de zekerheid dat zij een paar dagdelen per week deel
kunnen nemen aan DACT een belangrijke stabiliserende en steunende factor in
hun leven, waardoor zij ook op andere levensterreinen in staat zijn om
zelfstandig(er) te functioneren. Met toestemming van het UWV is het voor
bewoners van het COA mogelijk om ook aan de dag activering deel te nemen.
Naast gewone uitvoering van de dagactiviteiten is gewerkt aan betere
mogelijkheden voor monitoring van de deelnemers en is de methodiek verder
ontwikkeld. Ook is de werkwijze in Ons Huis en De Nude meer op elkaar
afgestemd en groeien de twee teams steeds meer toe naar een integraal team
DACT. Hierdoor kunnen in beide huizen nieuwe deelnemers op hele korte termijn
geplaatst worden met een persoonlijk aanbod op maat.
Nu in 2021, het laatste jaar van Welsaam, maakt DACT, na een pilotfase(okt.
2018-okt 2020) integraal onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma van
Welsaam. DACT wordt ook meegenomen in de reguliere verantwoording.
SUCCESSEN

Gelukkig hebben we ook in 2021 tot nu nog steeds een bijzonder corona-jaar, veel
kunnen betekenen voor onze deelnemers. Het was voor deze doelgroep echt nodig
dat zij de mogelijkheid behielden om naar hun dagbesteding te komen. Dit heeft
eraan bijgedragen dat mensen hun dagritme en energie behielden en niet of
minder in een isolement zijn geraakt. Ook zijn hierdoor overlastsituaties
voorkomen. We zijn er trots op dat deze mensen zich in deze ingewikkelde periode
- en mede met onze ondersteuning - overeind hebben weten te houden! Met name
in de eerste lockdown viel op dat veel mensen angstig waren over wat er op hen
afkwam. Men had vooral behoefte aan een gesprek en kwam minder tot
activiteiten. Ondanks dat durfde een aantal deelnemers toch niet te komen. Met
hen is actief contact onderhouden per telefoon.
We merken dat het verwijzende netwerk om ons heen steeds beter de weg weet te
vinden naar DACT. De contacten met het Startpunt, vluchtelingenwerk, de
klantmanagers werk en de GGZ-verwijzers zijn warm en we schakelen steeds
beter met elkaar. Ook wordt steeds beter bekend voor welke activiteiten mensen bij
ons terecht kunnen en dat zorgt voor mooie matches.

GEVOLGEN CORONA

Ondanks de Corona-crisis hebben we ons werk kunnen continueren en iedereen in
beeld kunnen houden. Binnen de maatregelen hebben we deelnemers in kleine
groepen toch dagactivering kunnen bieden. We hebben ons inhoudelijk
programma aanbod verder uitgebreid overeenkomstig de behoeften van onze
deelnemers in deze bijzondere corona omstandigheden; meer aandacht voor
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informatieverstrekking (corona maatregelen en gezondheid) maar ook meer
beweegactiviteiten.
UITDAGINGEN

Het blijft een uitdaging om met het relatief kleine team medewerkers over meerdere
locaties een passend pakket aan activiteiten aan te bieden. We betrekken zoveel
mogelijk vrijwilligers bij de uitvoering, maar dat is gezien de achtergrond van een
groot deel van de doelgroep soms wat lastig.
We hopen het komende jaar ook meer samenwerking aan te gaan met andere
aanbieders en initiatieven van dagactiviteiten. Een van de activiteiten die
bijvoorbeeld nog niet goed van de grond is gekomen, is de samenwerking met
Pantarijn en 's Heerenloo in de winkel KadoLokaal in de binnenstad. Ook hier gaan
we - wel enigszins afhankelijk van de Corona-maatregelen - weer op inzetten.
De uitdaging op beide locaties blijft om b.v. bijzondere buurtbewoners initiatieven te
verbinden aan de dagbesteding van DACT deelnemers. Denk hierbij b.v. aan het
organiseren van buurtmaaltijden e.d.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
Wijkpanelleden in
initiatievenfonds
activiteit 4.2.2 scholing
activiteit 4.2.3 Toeleiden
naar vrijwilligerswerk
VCW
activiteit 4.2.5
vrijwilligers geteld bij 1.1
TOTAAL

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)
6

aantal
STAGIAIRES
1

aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN
5

1

5

1

7

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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Opmerkingen

DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021
DEELPLAN-OVERZICHT

NUMMER
(cat. deelplan)
4.3

Rapportdatum
maatschappelijk effect

CATEGORIE
Meedoen en initiatieven

VRIJETIJDSBESTEDING
Iedereen ervaart een plezierige en zinvolle
vrijetijdsbesteding.
(OGV SPORT EN CULTUUR)

DEELPLAN NAAM
Vrije tijdsbesteding
1. iedere inwoner heeft mogelijkheden
om aan vrijetijdsbesteding te doen.

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT
3,
7
9
26, 28
1, 2,13, 27

Door de activiteiten…
Voel ik mij goed
Heb ik mensen die mij
helpen/steunen als dat nodig is

UITKOMST
EFFECTMETINGEN
(%)

aanvullende informatie

Heb ik werk of andere bezigheden die
passen bij mijn mogelijkheden.
kan ik meedoen aan activiteiten die ik
leuk vind

(geen vraag)
De activiteit heeft me gebracht wat
ik ervan verwachtte
Kwaliteit van de activiteit
(rapportcijfer)

Overige opmerkingen:

OVERZICHT

ACTIVITEIT 4.3.1
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

UITLEEN VAN SPORT- EN SPELMATERIAAL AAN INWONERS
Speel-o-theek
Als een soort bibliotheek voor speelgoed fungeren zodat op een duurzame manier
met speelgoed omgegaan wordt, ouders kunnen kijken of bepaald speelgoed al bij
de ontwikkelingsfase van het kind past, zoveel mogelijk kinderen met speelgoed
kunnen spelen en speelgoed toegankelijk is voor iedereen.
We hebben in het eerste kwartaal van 2021 onze hele collectie gedigitaliseerd.
Hierdoor is ons speelgoed nog zichtbaarder voor onze leden, en kunnen ook
niet-leden alvast even een kijkje nemen in de collectie. Het ledenaantal is inmiddels
ook al met 20 gezinnen gegroeid!
We zijn een periode beperkt open geweest, welke we hebben gebruikt om een
flinke slag in digitalisering te maken. Daardoor konden we snel als click-and-collect
open toen dat weer mocht.
We willen graag alle gezinnen in Wageningen bereiken, toch blijkt dat soms lastig.
Ook het werven en behouden van vrijwilligers is een uitdaging.
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ACTIVITEIT 4.3.2
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

FACILITEREN VAN (DE ONTWIKKELING VAN) ACTIVITEITEN
THUIS
1. Er zijn activiteiten gericht op directe gezondheidswinst (beweegactiviteiten,
gezond eten, gezonde leefstijl) en er is voorlichting voor specifieke
doelgroepen en ouderen.
2. Breed aanbod op de verschillende ontmoetingsplekken. Het aanbod is op
elkaar afgestemd en men verwijst naar elkaar door.
3. Vrijetijdsactiviteiten bieden volop mogelijkheden voor (activerend)
vrijwilligerswerk; vrijwilligers worden adequaat ondersteund
4. Inwoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsplekken om hun eigen
activiteit te organiseren en worden daarbij ondersteund
5. Inwoners met ideeën voor activiteiten worden gefaciliteerd om deze zelf te
organiseren (door middel van netwerk, scholing, materieel)
1.
- Dmv Foodsharing kunnen inwoners gebruik maken van verse producten die
gered worden van de prullebak; voedselverspilling.
- Dmv lunch die host maakt op donderdag kunnen inwoners/bezoekers een
gezonde lunch, evt naast eigen meegebrachte lunch, nuttigen en ondertussen
contact aangaan met andere aanwezigen.
- Streekwaar is een nieuw initiatief die gebruik maakt van locatie. Hierdoor
kunnen inwoners direct afnemen van producent en gezonde producten
nuttigen.
- Lessen van Clevermove zet ouderen in beweging door samen te sporten
- door diversiteit aan mensen, die als bezoeker bij Thuis komen, maken mensen
kennis met andere vormen van gezond eten, bewegen en leefstijlen en/of
verwijzen wij door naar activiteiten van partners.
2. Een ieder heeft zijn eigen doelgroep en desbetreffende activiteiten en enkele
activiteiten worden afgestemd. Bij een interesse naar een bepaalde activiteit
wordt er door de host/medewerker doorverwezen naar de andere locatie. Op
deze wijze sluit de desbetreffende activiteit aan bij de interesse van de
inwoner.
3. Thuis heeft een grote groep Thuismakers welke een ieder behoort tot een
groep/-en binnen de community. Op deze wijze kunnen vrijwilligers passende
vrijwilligerswerk verrichten, passend bij de tijd. talenten en groeimogelijkheden.
4. Thuis biedt een netwerk dat de initiatiefnemer verder kan helpen, de
mogelijkheid om gebruik te maken van de ruimtes en eventueel financieel als
het initiatief Wageningen overstijgend georganiseerd wordt.
5. Zie punt 4. De mogelijkheid bestaat om bij VCW scholing af te nemen daar
waar passend is.
vrijetijdsactiviteiten
Binnen Thuis komt een breed publiek met diverse interesses en mogelijkheden.
Hier worden diverse activiteiten voor georganiseerd of zij organiseren dit zelf. Het
streven is om een zo breed mogelijke programma aan te bieden binnen Thuis. De
activiteiten worden over het algemeen als prettig ervaren. Zo niet, dan gaan we met
elkaar in gesprek om te bespreken hoe we dit kunnen optimaliseren Hierdoor heeft
een ieder een stem en het verhoogt de draagkracht.

GEVOLGEN CORONA

Voor een groot deel van het jaar is Thuis gesloten geweest. Hierdoor hebben
groepsactiviteiten geen doorgang gehad, verhuur is ook op een laag pitje komen te
staan, ontmoetingen hebben soms door aangepaste activiteiten plaats kunnen
vinden maar op kleine schaal. Dus er zijn stappen gezet door de aanpassing,
waaruit ook geleerd is van de nieuwe situatie en bijgesteld. Veel activiteiten zijn
startende, dus hopelijk in de tweede helft dat we dit jaar nog meer van de
doelstellingen kunnen behalen.
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Bij punt 1 hebben een aantal activiteiten in aangepaste vorm doorgang gehad.
Bij punt 2 heeft het aanbod een tijd stil gestaan, dit is in de startende vorm.
Verwijzingen worden uiteraard gedaan, daar waar mogelijk is.
Bij punt 3 hebben enkele vrijwilligers tijdens sluiting aangepast werk gekregen om
onder andere ritme en contact te behouden. Er zijn een aantal activiteiten, taken
voor andere vrijwilligers georganiseerd/geweest om binding te houden. Uiteraard
zijn vrijwilligers weer blij om hun huidige taak te kunnen uitvoeren.
Punt 4 is weer in de opstartfase. Er wordt gebruik gemaakt van de ruimten om
activiteiten te organiseren in de ruimten. Dit heeft een groot deel van het jaar stil
gestaan.
Bij punt 5 heeft doorgang kunnen vinden daar waar passend was, ondanks de
hoeveelheid initiatieven wat minder was dan doorsnee. Ook hierin zie je dat sinds
de heropening van de locatie een toename.
UITDAGINGEN

De grootste uitdaging is ondanks de maatregelen rondom corona vanuit de regering
om de mogelijkheden te blijven zien en stimuleren. De maatregelen wisselen veel
en snel, waardoor dit aan kan tasten op het sociale, psychische en/of lichamelijke
aspecten van inwoners. Aantasting op een van deze gebieden heeft ook effect op
de andere gebieden waardoor mensen mbt gezondheid in een negatieve spiraal
kunnen komen te zitten, niet tot ontmoeting komen en/of initiatief. Dus hierdoor is
het delen van succesverhalen, mogelijkheden en aangaan van contact/aandacht
geven aan de desbetreffende inwoners belangrijk.

ACTIVITEIT 4.3.3
ORGANISATIE
DOEL

SPORTBUURTWERK, SPORT EN SPELUITLEEN EN DE SPEELBUS
Solidez
● Met sport en spel willen we mensen met elkaar verbinden en buurtbewoners
dichter bij elkaar brengen
● Jongeren als vrijwilligers inzetten en door middel van sport stimuleren tot
participatie in de samenleving
● Stimuleren van een gezonde leefstijl bij bewoners in een kwetsbare positie
● Het mogelijk maken dat 80% van de Wageningse kinderen en jongeren aan de
nationale beweegnorm komen (dagelijks een uur matig intensief bewegen);
● De mogelijkheid creëren dat ouderen wekelijks kunnen bewegen (wandelen,
fietsen, sporten)
● Activiteiten gericht op bewoners met overgewicht, geïsoleerd of met een
beperking . Doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen;

WAT IS BEREIKT

●

●

●

●
●

Sportcoach Nadir is gestart met reguliere en gestructureerde activiteiten in de
wijk Nude. Vanaf de eerste lockdown werd gesignaleerd dat er veel hangende
jeugd is op straat, met name in de leeftijd tussen de 8 t/m 13 jaar. Deze
activiteiten zijn op de woensdag en vrijdagmiddag. Locatie is speelplein Obs
de Wereld. Na de zomervakantie gaan de vrijdag activiteiten naar de gymzaal
aan de Marijkeweg.
In samenwerking met de sportaanbieders en cultuur on Tour zijn er workshops
en clinics georganiseerd voor basisschoolkinderen gericht op de
talentontwikkeling. Deze workshops vonden plaats op basisscholen,
playground Nobel en Pomona.
In de eerste week van de zomervakantie hebben Sportservice Wageningen,
Zwembad de Bongerd en Solidez gewerkt aan een kamp voor kinderen van 8
tot 13 jaar: de SAM Sportweek. De uitvoering vond plaats in de eerste week
van de zomervakantie en het was een groot succes.
Samen met Sportservice Wageningen heeft Solidez de nationale
Buitenspeeldag georganiseerd.
In de Pomona is de Sportbieb Sam geopend. Een samenwerking tussen
Solidez en Sportservice Wageningen. Elke woensdag en donderdag wordt de
Sportbieb Sam beheerd en gedraaid door een groep vrijwilligers van Solidez.
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●
●
●
●

GEVOLGEN CORONA

●

●
●
●

UITDAGINGEN

●
●

ACTIVITEIT 4.3.4
ORGANISATIE
DOEL

Samen met 4 basisscholen heeft er een voetbalcompetitie plaatsgevonden. De
deelnemende scholen waren Johan Frisoschool Zuid en Noord, Margrietschool
en de Bijenkorf.
De voetbalschool Nobel is door de lockdown en corona gegroeid en bestaat uit
60 deelnemers. De voetbalschool wordt gecoördineerd door 2 sportcoaches.
4 stagiaires hebben in de voorjaarsvakantie en de meivakantie voor een
sportief en cultureel programma gezorgd voor kinderen tussen 6 en 13 jaar.
Samen met cultuur on Tour (Judica) en Stichting Thuis zijn er diverse culturele
en sportieve activiteiten georganiseerd voor de jeugd.
Door de corona was er een toestroom van studenten van verschillende
opleidingen die voor een korte duur hun stage kwamen afronden bij Solidez.
Wegens de corona konden zij niet op hun stageplek blijven en zochten een
plek bij ons. De meeste studenten zijn van zorg gerelateerde opleidingen.
Sportbuurtwerk heeft 10 actieve sportcoaches waarvan 4 scholarshippers zijn
bij de Krajicek Foundation. Daarnaast waren er 15 stagiaires afgelopen jaar
actief.
Door de corona besteden we meer aandacht aan ambulant werken samen met
het Jongerenwerk.
Sportaanbieders/ sportverenigingen zoeken steeds meer contact met Solidez
om maatschappelijk betrokken te zijn en met als doel meer jeugd aan te
trekken.
De toestroom van studenten met vooral zorggerelateerde opleidingen brengen
kwaliteiten en goede eigenschappen met zich mee. Alleen is het welzijnswerk
niet echt gecertificeerd om hen op te leiden.
Bewoners blijven activeren en stimuleren om hun kwaliteiten in te zetten in een
vorm van workshops aan de jeugd. Het blijft een uitdaging (nieuwe) bewoners
bereiken. Het bleek een succesvol middel te zijn om buurtbewoners tot
participatie te stimuleren.

MATERIEEL ONDERSTEUNEN VAN INWONERS
Speelgoedbank
De doelstelling van de Speelgoedbank Wageningen is het doorgeven van
speelgoed aan mensen in Wageningen en omgeving die niet de financiële middelen
hebben om speelgoed te kopen.

WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 4.3.5
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 4.3.6
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ONDERSTEUNING EN ONTWIKKELING VAN VRIJETIJDSACTIVITEITEN VOOR
DOELGROEPEN, KINDEREN, JONGEREN, OUDEREN EN DIVERSITEIT (zie
deelplan 1.1 en 4.1)
Solidez

ONDERSTEUNING ONTWIKKELING ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET
BEGINNENDE DEMENTIE (Zie deelplan 1.3 en 3.3)
Odensehuis
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
4.3.1.
Speel-o-theek
4.3.2 THUIS
4.3.3
Sportbuurtwerk
TOTAAL

aantal VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)
18

aantal
STAGIAIRES
0

20
10

1
15

48

16

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN
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aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN
0
0

Opmerkingen

DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE

2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
heel 2020
maatschappelijk effect

NUMMER
(cat. deelplan)
CATEGORIE
1.5
Verbinding en Ontmoeting
4.4
Meedoen en initiatieven
STATUSHOUDERS/ VLUCHTELINGEN:
statushouders/vluchtelingen zijn geïntegreerd in
de samenleving

DEELPLAN NAAM
Vluchtelingen
1. iedere nieuwkomer doet mee in
de Wageningse samenleving;
2. iedere nieuwkomer respecteert de
basiswaarden van de Grondwet
en de Mensen- en Kinderrechten

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT

Door de activiteiten…

44

Kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken
en begrijpen
ben ik geholpen op weg naar werk of studie
ben ik op de hoogte van de rechten en plichten,
normen en waarden in Nederland
Heb ik beter contact met andere mensen
Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat
nodig is
heb ik meer het gevoel dat ik erbij hoor in mijn
omgeving
geen vragen

45
46
47
48

Aanvullend
resultaat 7.4

UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%)

aanvullende informatie

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

overige opmerkingen: ivm omstandigheden (corona en ziekte teamleider) is weinig aandacht geweest
voor de monitor
OVERZICHT

activiteit 4.4.1
ORGANISATIE
DOEL

MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING, JURIDISCHE BEGELEIDING, SPREEKUUR, NETWERK
OPBOUWEN, KOPPELEN VRIJWILLIGERS EN KENNISCENTRUM / “WELKOMST-PORTAAL”
NIEUWKOMERS
Vluchtelingenwerk
Doelen:
● Statushouders zijn ondersteund om goede keuze te maken voor formele
taalverwerving en indien gewenst aanvullend gekoppeld aan een maatje
(informele taalverwerving).
● Statushouders vinden een plek op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, stage
of volgt een opleiding of cursus om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten.
● Statushouders zijn in staat praktische zaken in hun leefomgeving te regelen,
vinden zelfstandig de weg naar relevante instellingen in de gemeente. Ze
kennen de wetten, regels en gewoonten. Ze kennen de cultuur en taal

Pag 22 - 2021 Halfjaarverslag - Categorie 4

●

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.4.2
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.4.3
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 4.4.4
ORGANISATIE
DOEL

WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 4.4.5
ORGANISATIE
DOEL

voldoende om zich te redden. Ze zijn actief en zelfredzaam na 1,5 tot 2 jaar of
hebben daar voldoende (reguliere) ondersteuning bij.
Statushouders maken gebruik van faciliteiten in de buurt voor vrijwilligerswerk
en vrijetijdsbesteding; medeburgers hebben meer kennis en begrip over de
achtergrond/situatie van vluchtelingen waardoor meer verbindingen kunnen
worden gemaakt.

Er is weer begeleid met handen en voeten en via de digitale route. In spreekuur is
ondersteund bij verlenging verblijfsvergunningen of naturalisatie.
Er zijn weer nieuwe kinderen gaan sporten en er is zwemles voor jongeren
georganiseerd.
Ism GGD en Eritrese stichting zijn voorlichtingen georganiseerd over gezondheid.
Nog steeds geen inloopspreekuur. Minimaliseren aanwezigheid op kantoor.
Het isolement is groter door de 1,5 meter samenleving en nog lastiger te
overbruggen. Weinig groepsactiviteiten.
Hoe gaan bv laaggeletterden de taal en cultuur leren kennen?
INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1)
Markt 17
Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met
andere Wageningers en waar ze actief kunnen deelnemen aan de Nederlandse
samenleving.
Contact gehad met adviseur Participatie en Taal van het AZC; na her-opstarten van
onze maaltijden in juli is er nu via de AZC informatiebalie een lijntje naar
asielzoekers die willen meedoen in ons vrijwilligerswerk. Dit gaat na de
zomervakantie vanaf september mogelijk worden aangesproken.
De lockdown en zeer beperkte openstelling hield vluchtelingen, net als veel
anderen, weg van het inloopcentrum. Veel asielzoekers die vrijwilligerswerk deden
zijn inmiddels uit Wageningen weg en zijn we kwijt als vrijwilliger. Na de herstart
van de maaltijden zijn 2 statushouders en 1 asielzoeker weer vrijwilligerswerk
komen doen. 1 statushouder exposeert haar schilderijen in het inloopcentrum.
Opnieuw een ‘talig’ evenwicht vinden in het weer groeiende vrijwilligersbestand.
Weer opengaan voelt als opnieuw beginnen.
RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS (zie voornamelijk deelplan 3.6)
de bblthk / Digitaalhuis
rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal

TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij
activiteit 4.2.3 ontwikkelen van mensen)
VCW
Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met
andere Wageningers en waar ze actief kunnen deelnemen aan de NL'se
samenleving.

.
DEELNAME AAN ACTIVITEITEN IN HUIZEN VAN DE WIJK (BUURT EN TAAL BETER
KENNEN): O.A. VRIJWILLIGERSWERK EN FIETSLES (Zie deelplan 1.1)
Solidez
deelname aan activiteiten in de wijk, en in Huizen van de Wijk
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WAT IS BEREIKT

Een aantal statushouders hebben vrijwilligerswerk gedaan binnen de huizen van de
wijk. Dit is wel beknopt geweest en met name vanaf juni 2021, toen de huizen van
de wijk weer meer open mochten.
Verder is de Nederlandse les wel verder gegaan en bleven daar ook mensen op af
komen. Wel moest de groepsgrootte vanwege de anderhalve meter maatregel nog
steeds worden ingeperkt naar 10 deelnemers per groep. In totaal is er de eerste
helft van 2021 2x per week Nederlandse taalles gegeven aan twee verschillende
groepen van 10 personen. De Nederlandse les is zo populair dat er een wachtlijst
is. In de tweede helft van 2021 gaan we kijken of we, binnen de corona regels, de
groepen kunnen uitbreiden. Of dit kan is nog niet zeker.
Verder is er blijvend contact met het AZC om de lijntjes warmte houden. Zo hopen
we dat de de mensen op het AZC de huizen van de wijk (opnieuw) blijven vinden.
Een voorbeeld hiervan is dat wij samenwerken met de participatie balie van het
AZC. Zo kunnen vluchtelingen in de huizen van de wijk terecht om vrijwilligerswerk
te doen zoals het geven van artistieke workshops bij DACT.

GEVOLGEN CORONA

Gedurende de eerste 5 maanden hebben vluchtelingen/statushouders geen
vrijwilligerswerk kunnen doen in de huizen van de wijk.

UITDAGINGEN

De uitdaging is, nu de maatregelen versoepeld zijn en de huizen van de wijk weer
meer open, de vluchtelingen en statushouders weer meer en meer naar de huizen
van de wijk te krijgen.
Met de nieuwe wet inburgering in het vooruitzicht zijn we samen met de andere
partners van Welsaam een samenhangend aanbod aan het inrichten, specifiek
voor deze doelgroep.

ACTIVITEIT 4.4.6
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT

MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3)
Odensehuis
Mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk
Er zijn voor 2e helft 2021 een viertal personen in het Odensehuis begeleid
vrijwilligerswerk doen. Er zijn afspraken gemaakt over inzet van statushouders
Er kon pas gestart worden vanaf versoepeling Covid maatregelen
balans bewaren tussen waarde van begeleid vrijwilligerswerk voor de persoon in
kwestie en de organisatorische routine/regels en beschikbaren capaciteit voor
begeleiding. Vraagt versterken samenwerken en samen leren met VN

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.4.7
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6)
Gilde Samenspraak
Zie deelplan. Geen veranderingen.

EXTRA ACTIVITEIT
ORGANISATIE
WAT IS BEREIKT

ADVISERING HUISVESTING & INTEGRATIE
VWON met de Woningstichting en Idealis sluiten aan bij gemeente
Voorzet voor een duurzame visie op huisvesting&integratie van statushouders

EXTRA ACTIVITEIT
ORGANISATIE
WAT IS BEREIKT

ADVISERING Wet Inburgering 2022
Alle organisaties aangesloten bij Ontwikkeltafel
Procesplan met voorzet Brede Intake en MENUKAART Welsaam aanbod
Intentie om te gaan werken met Cultuurverbinders van VWON/Welsaam.
Vanaf juli draait Welsaam de pilot met gemeente om te komen tot een optimaler
samenwerking en goede ideeën voor 2022. “Het goede behouden en gaten
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signaleren en aanvullen wat Welsaam kan bieden. Denk aan een
welkomstprogramma.”

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
4.4.1 Maatschappelijke
en juridische
ondersteuning VWON

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)
23

aantal
STAGIAIRES
3

aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN
1

23

3

1

Opmerkingen
2 cultuurverbinders in
opleiding zijn gestart;
waarvan een uit
bijstandsuitkering

4.4.4 Begeleiding naar
vrijwilligerswerk VCW
TOTAAL

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

Inzet van cultuurverbinders gaat in de toekomst hopelijk communicatie op allerlei vlak verbeteren,
misverstanden wegnemen en miscommunicatie minimaliseren. De hoop is dat zij betaalde krachten kunnen
worden (in de bestaande organisaties/het systeem) om daarmee ook erkend te zijn en optimaal hun werk te
kunnen doen.
Op dit moment voor de 2 grootste taalgroepen: arabisch en tigrinya.
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE

2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
maatschappelijk effect

NUMMER
(cat. deelplan)
CATEGORIE
4.5
Meedoen en initiatieven
MENSEN MET EEN BEPERKING:
Zij kunnen volwaardig meedoen in de
samenleving.

DEELPLAN NAAM
Randvoorwaarden
mensen met een beperking kunnen
samen met mensen zonder beperking
naar vermogen meedoen in de
maatschappij door een vorm van
werk,vrijwilligerswerk, dagbesteding en
vrijetijdsbesteding

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT

Door de activiteiten…

39

heb ik mensen die me helpen/steunen als dat
nodig is
Kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind

27
43

UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%)

aanvullende informatie
Geen monitors
ingevuld

(geen vraag)
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

OVERZICHT

ACTIVITEIT 4.5.1
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

TAAL (TaaLmaatjes) zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6
Gilde Samenspraak

ACTIVITEIT 4.5.2
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

GROEPSTAALLES zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6.

ACTIVITEIT 4.5.3
ORGANISATIE
DOEL

VERVOER (PLUSBUS)
Solidez
Het vervoeren van minder mobiele ouderen en mensen met een beperking om te
zorgen dat de inwoners van Wageningen niet in een isolement raken en om te
zorgen dat ze bijvoorbeeld nog even een boodschap kunnen doen, naar
dagbesteding gaan, of gezellig bij iemand op de koffie. De vrijwillige chauffeurs
doen dit met grote betrokkenheid.

Solidez
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WAT IS BEREIKT

GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.5.4
ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

Wij hebben bereikt dat de Plusbus ondanks de beperkingen en aanpassingen die wij
hebben moeten nemen in verband met corona, toch hebben kunnen rijden voor
klanten.
Het afgelopen halfjaar hebben wij dagelijks kunnen rijden met 1 caddy.
Corona heeft gevolgen voor de Plusbus; Onze klanten hebben nog steeds te
n
maken met de beperkingen, zij kunnen nog niet deelnemen aan b.v.
gymactiviteiten. De klanten die wij vóór corona vervoerden met meerdere personen
in de bus kunnen wij nog steeds niet vervoeren, omdat zij niet op hetzelfde adres
woonachtig zijn en zij dan binnen de 1,5 meter naast elkaar zitten. De Plusbus heeft
voor de Willemshoeve én het Odensehuis voor corona altijd klanten voor hen
vervoerd van buiten Wageningen, maar dat kan nu niet. Een aantal vrijwilligers
heeft te kennen gegeven niet meer met de Plusbus te gaan rijden.
Nieuwe vrijwilligers werven voor het rijden als chauffeur van de Plusbus. Hopen dat
de richtlijnen van het RIVM versoepeld worden of komen te vervallen, zodat wij
geen rekening meer hoeven houden met 1,5 meter afstand als mensen
gevaccineerd zijn. Dan kan de Plusbus weer toegankelijker zijn voor meerdere
klanten tegelijk en kan het aantal klanten wat vervoerd wordt weer groeien naar het
aantal van vóór corona.
DIGITAALHUIS zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
Vervoer van inwoners
van Wageningen
(Plusbus)

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)
18

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN

Opmerkingen

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

De Plusbus haalt mw. W. op om vervoerd te worden naar de fysiotherapeut. Nadat de chauffeur aangebeld heeft
komt mw. W met rollator naar buiten. De chauffeur helpt haar met de deur afsluiten en de sleutel in haar tas op te
bergen. De chauffeur wijst mw. W. erop dat ze haar mondkapje op moet zetten en lopen samen naar de auto en helpt
mw. W. met instappen en veiligheidsgordel vastmaken. De chauffeur klapt de rollator in en zet hem achterin de auto.
Dan kan de rit beginnen. Mw. W. praat honderd uit hoe fijn ze het vindt dat er weer iets meer mogelijk is in die
coronatijd want ze is erg eenzaam geweest. De weinige activiteiten waar ze nog aan kan deelnemen b.v. de gym is
nog steeds niet gestart en haar dochters kunnen ook niet steeds aankomen. Nu kan ze gelukkig weer naar de fysio en
dat dat met de Plusbus kan vindt ze geweldig, ze heeft het gemist, het contact even het gezellige praatje en de hulp.
Inmiddels is de Plusbus bij de fysiotherapeut gearriveerd, waar mw. W. door de chauffeur uit de auto geholpen wordt
en zij met behulp van haar rollator naar de therapeut begeleidt wordt. Afspraak is dat de Plusbus haar 45 minuten
later weer komt halen om naar huis te vervoeren. Fijn dat wij (Plusbus en vrijwillige chauffeurs) zo gewaardeerd
worden door onze klanten.
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