
CATEGORIE 1 – Verbinden en ontmoeten

Samenvatting
Verbinding en ontmoeting staat centraal in alles wat Welsaam doet. Tussen inwoners onderling
en tussen de partners en hun doelgroepen. Hoe geef je daar vorm aan als de maatregelen juist
fysieke ontmoeting zo beperken? Nog steeds kijken we voortdurend naar wat onder de huidige
omstandigheden en regelgeving wel mogelijk is

Zo zijn er 1 op 1 ontmoetingen geweest, hebben veel activiteiten online plaatsgevonden en zijn
er wandelingen georganiseerd waarbij je anderen kon leren kennen en ontmoeten.
Voor de kwetsbaarste doelgroepen zijn activiteiten van de huizen van de wijk en Solidez
doorgegaan. Deze plekken konden binnen de regels open zijn. zo werden deze plekken goed
gevonden voor info en advies. De gemeente is goed op de hoogte gehouden van de
activiteiten die doorgang vonden en signalen werden over en weer gedeeld. We hebben online,
telefonisch en soms ook fysiek contact weten te houden met de doelgroepen, soms met extra
acties of bijzondere activiteiten. Ook zijn actief inwonersinitiatieven opgehaald in de wijk en in
netwerken en tot uitvoering geholpen. Het wijkgericht werken krijgt zo steeds meer vorm.

Eind van het eerste half jaar mochten alle locaties weer open en is alles inmiddels weer in
aangepaste vorm opgestart. Het is heel fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en we
samen dingen kunnen organiseren en leren.

In onderstaand verslag gaan we in op wat we hebben bereikt in het kader van deze categorie,
ondanks de Coronamaatregelen. In de afzonderlijke rapportages van de deelplannen, leest u
onder andere wat specifiek de gevolgen van de maatregelen zijn geweest per deelplan.

Inleiding
Elkaar ontmoeten is de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en
deelname aan de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis
en verbonden met hun buurt en met Wageningen; zij bouwen contacten op in de buurt en in
Wageningen om hun verhaal te delen, samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat.

1. Ontmoetingsactiviteiten (inclusief stenen)
2. Diversiteit
3. Samen Ouder & Goed leven met dementie
4. Buurtbemiddeling
5. Vluchtelingen

1.1 Ontmoetingsactiviteiten (stenen)
In dit deelplan werken in ieder geval de organisaties Thuis, Markt 17, Odensehuis, Solidez,
Vluchtelingenwerk, de scholen in NW en de bblthk samen.
Beoogd effect: iedereen heeft kansen en mogelijkheden om mee te doen en eigen regie te voeren, in
het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.Inwoners ervaren hun
sociale woonomgeving  als leefbaar en veilig
Wat is bereikt:
● Op creatieve manieren hebben we wel ondersteund in het laten participeren van bewoners wat

dan ook op verschillende manieren wel is gelukt. Bijv. het één op één koffie drinken met
kwetsbare buurtbewoners en het aan laten sluiten van kwetsbare bewoners bij activiteiten die
wel doorgang konden vinden. Ook DACT heeft doorgang kunnen vinden.

● Alle locaties zijn inmiddels weer open en hebben activiteiten weer opgepakt.

Uitdagingen:
● De opstart voelt als opnieuw beginnen. De routine was er uit en er moet een nieuw evenwicht

worden gevonden qua vrijwilligers teams.
● Handhaven van coronamaatregelen na versoepelingen
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● De activiteiten en/of ontmoetingen zijn in een startende fase. Vermoedelijk trekt dit in de
komende periode aan. Afhankelijk van de corona regels.

● Corona speelt een grote rol in het leven van mensen/bezoekers. Hierdoor zijn
mensen/bezoekers terughoudend en ‘angst’ voor verspreiding.

● Een deel van de bezoekers zijn nog niet in zicht. Eenzaamheid en creëren van depressieve
gevoelens liggen op de loer.

1. 2. Diversiteit
Beoogd effect: :inwoners ervaren hun sociale woonomgeving als leefbaar en veilig
Wat is bereikt
● De gebruikelijke verenigingsavonden zijn doorgegaan via ZOOM. ook enkele gespreksgroepen

zijn op deze wijze doorgegaan.
● Deelnemers geven aan blij te zijn met het gevoel erbij te horen.
● LHBTQI rechten staan momenteel volop in de publieke aandacht vanwege nare gebeurtenissen,

zoals een vlagverbranding. We helpen hierover het gesprek aan te gaan

Uitdagingen:
● Er hebben geen voorlichtingen meer plaatsgevonden op de scholen door thuisonderwijs ivm

Corona. We willen dit graag opnieuw opstarten.

1.3. Samen ouder en Goed leven met dementie
Beoogd effect: Gezondheid- Iedereen heeft kansen en mogelijkheden om mee te doen en eigen regie
te voeren, in het licht van fysieke en sociaal emotionele uitdagingen van het leven; Ouderen ervaren
dat zij van betekenis zijn voor de samenleving

Wat is bereikt
● Het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen, activiteiten en sociale

eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties is zo veel mogelijk voortgezet passend
binnen de corona regels.

● Het faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen netwerken is voortgezet: We
staan in contact met ruim 35 ouderengroepen, voor door en met ouderen, die allen in meer of
minder mate ondersteuning vragen.

● informeren, adviseren/bemiddelen, signaleren: vanuit bovengenoemde activiteiten komen
structureel veel vragen en signalen naar boven. Deze blijven we oppakken en daar spelen we op
in

● Er is voorzien in laagdrempelige ontmoetingsplek,het realiseren van zinvolle dagactiviteiten (ind.
en in groepsverband), bieden van informatie over omgaan met dementie en het geven van
mantelzorgondersteuning zowel ind en in groepsverband waarmee we hebben bijgedragen aan
de kwaliteit van leven van de ouder wordende mens (incl mensen met geheugenklachten)

● Er zijn contacten gelegd met het bedrijfsleven en eerstelijnszorg
● Het aantal vrijwilligers is toegenomen.

Uitdagingen:
● Hoe krijgen we ouderen die door corona thuis zijn gebleven weer in beweging, actien en in

contact
● Alternatieven vinden voor sociale activiteiten als fysiek en online samenkomen niet gaan.
● het continueren van het normale leven in tijden van corona is de grootste uitdaging
● In verbinding blijven met kwetsbare ouderen op anderhalve meter en blijven zoeken naar wat wel

kan

1.4. Leefbare buurten
Beoogd effect: :inwoners ervaren hun sociale woonomgeving als leefbaar en veilig
Wat is bereikt
● De methodiek van wijkgericht werken met Wageningen Doet en aanspreekpunt voor overlast in

de wijk werkt goed. In wijkteams wordt goed afgestemd met de woningstichting en de politie.
Kleinschalig buurtonderzoek bij overlast geeft mensen het gevoel serieus genomen te worden en
levert veel informatie op.
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● Er zijn 24 zaken aangemeld bij buurtbemiddeling. Bij 21 van deze zaken heeft dit geleid tot
duurzame oplossingen en/of verbetering van de relatie.

Uitdagingen:
● Door corona zijn mensen meer thuis, ervaren hierdoor meer overlast en hebben ook kleinere

netwerken. het is onder deze omstandigheden lastiger om elkaar te leren kennen.
● Er tijdig bij te zijn en echt preventief te werken, zodat problemen niet groter worden

1.5. 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 Cultuur Verbinders van VWON/Welsaam. Vanaf juli draait Welsaam de pilot
met gemeente om te komen tot een meer optimale 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

SROI
SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 1 in totaal 216 plaatsen voor vrijwilligers
gerealiseerd, 18 stagiaires en 7 Werkervaringsplaatsen. Hiervan zijn een deel ook meegeteld in
Categorie 3 (die van deelplan 1.3) en in Categorie 4 (die van deelplan 1.5). Daarom zijn de
cijfers in het algemene overzicht gecorrigeerd.
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
11 Verbinden en ontmoeten Ontmoetingsactiviteiten

Maatschappelijke
effecten

GEZONDHEID:
iedereen heeft kansen en mogelijkheden
om mee te doen en eigen regie te
voeren, in het licht van de fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van
het leven.

1. inwoners die ziek zijn of een beperking
hebben, hebben - net als andere inwoners
- kansen en mogelijkheden om mee te
doen in de samenleving;

2. inwoners met een lage
sociaaleconomische status (SES) leven
langer en leven langer in gezondheid in
vergelijking met de huidige situatie;

3. iedere inwoner is in staat om met de
uitdagingen in zijn leven om te
gaan(volgens het begrip positieve
gezondheid).

LEEFBAARHEID:
inwoners ervaren hun sociale
woonomgeving  als leefbaar en veilig

4. inwoners voeren de regie over de sociale
leefbaarheid in de stad;

5. inwoners voelen zich veilig en prettig in
hun leefomgeving;

6. inwoners in een gebied voelen zich meer
verantwoordelijk voor elkaar en voor hun
omgeving;

7. verhoging van de leefbaarheid van
kwetsbare gebieden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT Door de activiteiten…
UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%)

aanvullende
informatie

6/40/47 Heb ik beter/meer contact met andere
mensen.

8 Weet ik hoe ik zo nodig hulp kan krijgen
van officiële instanties

32/ 48 Heb ik mensen die mij steunen als dat
nodig is

38 /47 Heb mensen met wie ik leuke dingen kan
doen

48 Heb ik het gevoel dat ik 'erbij' hoor in mijn
omgeving
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

Overige opmerkingen
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OVERZICHT

ACTIVITEIT 1.1.1 FACILITEREN, ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN (PREVENTIEVE) ACTIVITEITEN
ORGANISATIE Solidez
DOEL Vanuit de huizen van de wijk werken we aan de volgende doelen:

2-3 inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en
mensen met een lage SES ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed en
ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed.
2a inwoners gaan in hun vrije tijd meer bewegen
3a inwoners gaan gezonder leven en meer plezier beleven aan gezonder leven.
6a Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis
6b Inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven. Inwoners ervaren
meer gezelligheid om zich heen.
6c Inwoners doen meer voor anderen
6d Inwoners houden meer rekening met anderen
8a Inwoners ondernemen meer initiatieven en nemen actiever deel aan de
samenleving.
8b Inwoners zijn meer tevreden over hun daginvulling.
8c Inwoners worden vrijwilliger.
32a Inwoners kunnen hun ervaringen met elkaar delen en voelen zich gesteund
door lotgenoten en ervaringsdeskundigen
voor wat er gedaan is op de doelen 38 abcd en 40 verwijzen wij naar de rapportage
in deelplan samen ouder 1.3 (=3.3)
47a Inwoners voelen zich meer thuis in de buurt en hun leefomgeving en voelen
zich erbij horen.
47b Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis
47c inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven
47d inwoners ervaren meer gezelligheid om zich heen
47e inwoners doen meer voor anderen

WAT IS BEREIKT Stenen:
In 2020 is een start gemaakt met gemaakt met een bredere inzet van de
gezamenlijke beheerdersfunctie. In de loop van 2021 is gebleken dat dit niet werkt.
Vrijwilligers zijn toch gebonden aan hun eigen contactpersoon van de organisatie.
Een beheerder van een andere locatie heeft niet dezelfde binding en geen overzicht
van wat er moet gebeuren.

Ook was het plan om verder te kijken naar het breder trekken van onderwerpen
zoals afstemming van ontmoetingsactiviteiten en andere onderwerpen uit categorie
1.1 en 4.1. Echter vanwege de beperkte mogelijkheden voor wat betreft activiteiten
was deze afstemming niet mogelijk.

Doordat wij de huizen van de wijk open mochten houden voor de meest kwetsbare
groepen, wisten ook andere partijen ons te vinden. Zo hebben we een plek kunnen
bieden aan andere partijen (organisaties en inwoners) om toch gesprekken
doorgang te laten vinden, die vanwege corona anders niet plaats konden vinden.
Dit omdat deze mensen de digitale middelen of vaardigheden niet hebben.

Later in 2021 mochten de andere locaties ook weer open.

Een nadelig gevolg van de corona situatie is dat we in de eerste helft van 2021
inkomstenderving hebben opgelopen op de verhuur- en buffet opbrengsten. Helaas
konden een aantal partijen hun activiteiten niet door laten gaan waardoor de
huurinkomsten hieruit uit beleven. Begin juni hebben we, door het weer grotendeels
open kunnen gaan met dediverse locaties, de huurinkomsten weer zien stijgen.
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Een positief gevolg van de corona situatie is dat we vanuit een breder veld
aanvragen krijgen om in de  ruimtes te gebruiken. Tegelijkertijd is dit ook zoeken
naar een balans, zeker nu de partijen die ruimtes huurden weer toenemen.

Laagdrempelige ontmoeting:
In overleg met de gemeente is steeds bekeken wat wel en niet georganiseerd kon
worden. In 2020 was al besloten dat we open konden blijven voor de meest
kwetsbare doelgroepen. Ook in de eerste helft van 2021 hebben we dit voortgezet.
Dit wel met beperkte groepsgrootte door de corona regels. Hierdoor hebben we
zicht gehouden om deze doelgroep en hen een plek geboden om elkaar te
ontmoeten.
Daarnaast hebben we deelnemers van activiteiten die niet doorgingen regelmatig
gebeld. Zo hebben we ook met hen contact gehouden.

Een positief gevolg hiervan is, toen we in juni  de huizen weer mochten opnemen,
we ook betrekkelijk snel de verschillende activiteiten weer hebben opgestart. We
hebben de mensen geïnformeerd dat er meer mogelijk is en dat heeft zijn vruchten
afgeworpen. Een aantal activiteiten die stel hebben gelegen draaien nu al weer.

Frontoffice functie (info en advies, signaleren en doorverwijzen):
Alle locaties zijn een infopunt waar mensen terecht kunnen met diverse vragen: er
wordt geïnformeerd, gesignaleerd, doorverwezen; kortom mensen worden op weg
geholpen door vrijwilligers en indien nodig door beroepskrachten. Ondanks de
Corona-maatregelen weten inwoners ons nog steeds goed te vinden en via telefoon
of ingeplande afspraken hebben we dit continuïteit weten te geven.

Tegelijkertijd zijn de wijkteam overleggen wel gewoon doorgegaan. Binnen deze
overlegvorm worden signalen op individueel en collectief niveau met elkaar
besproken. zie ook 1.4

De ontwikkeltafel stenen is in 2021 niet bij elkaar gekomen.

Bevorderen van participatie:
De locaties zijn een plek voor mensen die enkel komen voor een kopje koffie
(praatje) tot aan deelnemers van DACT en mensen die binnen DACT een
werkervaringsplek hebben.

Door corona zijn de open inlopen in het begin van het jaar  komen te vervallen. Het
makkelijk binnenlopen voor een praatje en de koffie, buiten de kwetsbare groepen,
is dus helaas grotendeels stil komen te vallen. Desondanks is onze insteek altijd
geweest om te zoeken naar wat wél mogelijk is. Op creatieve manieren hebben we
wel ondersteund in het laten participeren van bewoners wat dan ook op
verschillende manieren wel is gelukt. Bijv. het één op één koffie drinken met
kwetsbare buurtbewoners en het aan laten sluiten van kwetsbare bewoners bij
activiteiten die wel doorgang konden vinden.
Het tweede gedeelte, het invullen van DACT en het aanbieden van activiteiten voor
de meest kwetsbare doelgroepen hebben we grotendeels kunnen voortzetten. Ook
hier wel met de beperkingen van de corona situatie.

Vanaf begin juni 2021 hebben we beide punten weer meer aandacht kunnen geven
wat de nodige extra mogelijkheden tot participatie met zich mee heeft gebracht. Dit
altijd in overleg met de inwoners zelf.

Ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven:
Ondanks corona zijn we initiatieven blijven zoeken, opsporen, aanwakkeren en
faciliteren. Door outreachend te werken hebben we latente initiatieven om weten te
zetten tot daadwerkelijke initiatieven die binnen de corona regels uitgerold zijn in
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straten, buurten en wijken. Hiermee hebben we bijgedragen aan zinvolle
dagbesteding van inwoners die hierdoor in de soms erg stille corona tijd toch de
nodige contacten hebben opgedaan.

Het wijkgericht werken heeft gedurende de eerste helft van 2021 langzamerhand
meer vorm gekregen. zie ook 1.4

GEVOLGEN CORONA Corona is reeds lang in ons midden en van grote invloed op ons werk. Wat we
hebben bereikt kan dan ook niet los gezien worden van de gevolgen. Daarom
worden de gevolgen van corona hierboven beschreven bij ‘wat is bereikt’

UITDAGINGEN ● Een uitdaging die blijft is om er voor te zorgen dat alle mensen die voor corona
bij ons ‘over de vloer kwamen’ weer terug komen.

● Via de toekenning van de bonus voor Wageningen Doet zijn er stappen gezet
om wijkstructuren inzichtelijk te krijgen en te versterken. zo krijgen we meer
informatie uit de wijk. De uitdaging blijft om dit verder uit te rollen en andere
partijen hierin betrokken te krijgen/houden. Zie ook leefbare buurten.

● Het blijven aanwakkeren van burgerinitiatieven en het vinden van latente
initiatieven blijft een (leuke) uitdaging.

ORGANISATIE Markt 17
DOEL 6a Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis

6b Inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven. Inwoners ervaren
meer gezelligheid om zich heen.
6c Inwoners doen meer voor anderen
6d Inwoners houden meer rekening met anderen
8a Inwoners ondernemen meer initiatieven en nemen actiever deel aan de
samenleving. Inwoners zijn meer tevreden over hun invulling van de dag. Inwoners
worden vrijwilliger.
32a Inwoners kunnen hun ervaringen met elkaar delen en voelen zich gesteund
door lotgenoten en ervaringsdeskundigen
38a Oudere inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen
buitenshuis
38b Oudere inwoners ervaren meer gezelligheid om zich heen
38c Oudere inwoners doen meer voor anderen
47a Inwoners voelen zich meer thuis in de buurt en hun leefomgeving en voelen
zich erbij horen.
47b Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis.

WAT IS BEREIKT In zijn algemeenheid, los van corona, geldt de voor het inloopcentrum de volgende
typering:
Markt 17 bereikt bovenstaande doelen door een open inloop te bieden.  Markt 17 is
wekelijks open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00-21.00 (incl. maaltijd) en
op zondagmiddag van 15.00-18.00. Open inloop en maaltijden zijn een goed middel
om ontmoetingen en sociale integratie te faciliteren. Hierbij waren mensen van
allerlei leeftijden samen betrokken (doel 6a, 6b, 6c, 38 a,b en c).Bezoekers betalen
voor de maaltijd, maar als dit een probleem is kunnen zij een gratis maaltijd
ontvangen uit het daarvoor beschikbare maaltijd-fonds, opgericht vanuit particuliere
donaties. Hiervan wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt.
Ouders met hun baby’s ontmoeten elkaar maandelijks in Markt 17, vaak rondom
een thema (doel 32a). Mensen leren elkaar kennen, geven om elkaar, steunen
elkaar bij verdrietige gebeurtenissen zoals overlijden en ziekte (doel 6c). Bij ziekte
of zorg wordt er vanuit de de kring van Markt 17 bezoekers en vrijwilligers een kaart
gestuurd.
Het zondagmiddag-project ‘Muzikale Ontmoetingen’ biedt de mogelijkheid voor
mensen die van muziek houden om samen muziek te maken. Dit werkt verbindend,
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en via de muziek ervaart men naast gezelligheid ook een stukje oefenen in luisteren
naar elkaar waardoor men uitgenodigd wordt om rekening met elkaar te houden,
zodat men via de muziek elkaar ruimte geeft (doel 6b, 6d). 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 47a, 47b).
Verder is de coördinator actief betrokken bij verschillende activiteiten die vanuit
Welsaam plaatsvinden (ontwikkeltafels, cursussen).

In de eerste 4 maanden van 2021 was open inloop echter onmogelijk. Toch hield de
coördinator contact met bezoekers en vrijwilligers via 1 op 1 gesprek 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.  Vanaf 8 juni 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 Vanaf 18 december 2020 was er een 2e volledige lock down. Deze lockdown liep
door tot in 2021.  Hoewel het centrum gesloten was kwam onze coördinator
wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1-op-1 gesprekken
met vrijwilligers of bezoekers die behoefte hadden aan een luisterend oor. Dit was
slechts mogelijk wanneer men vooraf een afspraak maakte. Zoals hierboven is
beschreven kwamen wij stapsgewijs uit de lockdown in 2021. Heel voorzichtig. Er
zijn nog steeds vrijwilligers en bezoekers die het nog niet aandurven om naar het
inloopcentrum te komen. Anderen laten regelmatig weten hoe blij zij zijn dat ze
weer terecht kunnen in Markt 17. Gevolg van de corona-crisis is wel dat argeloos
binnenlopen en aanschuiven lastig is. Steeds weer afstand houden wordt moeilijker
naarmate de tijd vordert, het wordt als onnatuurlijk ervaren.
Toch ziet men op een nieuwe manier hoe waardevol de eigen betrokkenheid bij het
centrum is, en blijven bezoekers en vrijwilligers naar elkaar omzien.

UITDAGINGEN De opstart voelt als opnieuw beginnen. De routine was er uit en er moet een nieuw
evenwicht worden gevonden qua vrijwilligers teams. Werving van nieuwe
vrijwilligers, en tegelijkertijd weer de draad oppakken door de ‘oud gedienden’.
Aan de corona maatregelen vast blijven houden is ook een uitdaging, zowel bij
vrijwilligers als bij bezoekers, vanwege de neiging van velen om het los te laten, of
te vergeten erop te letten.

ORGANISATIE Thuis
DOEL Een ontmoeting-, en werkplaats voor Wageningers die een verschil willen maken

voor een fijnere stad. Met als doel:
- verschillende leefwerelden te verbinden (polarisatie tegen te gaan)
- Het sociale netwerk van bezoekers te vergroten
- inwoners kunnen participeren en invloed hebben op eigen leefomgeving

Stenen
In het begin van 2021 is Thuis nog gesloten geweest. Zodra er weer wat mogelijk
was is de ruimte hiervoor beschikbaar gesteld en hebben ook Welsaam partners
hier gebruik van gemaakt.

Stadskamer
In de Stadskamer vinden verbindingen plaats waarin de host een verbindende rol
heeft. Zij maken verbinding tussen nieuwe bezoekers, de huidige bezoekers en/of
groepen. Daar waar uiteraard passend is. Door deze verbindingen ontstaan nieuwe
netwerken en/of ideeën. De Stadskamer was begin 2021 gesloten. Inmiddels weer
open volgens de reguliere openingstijden en vrijwilligers die eind 2020 actief waren
als host zijn dit nog steeds.
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Activiteiten
Door verhuur en aanbieden van activiteiten worden inwoners met elkaar verbonden,
het sociale netwerk wordt automatisch vergroot en kunnen meedoen aan een
activiteit met een gedeelde interesse. Bij de verhuur kunnen inwoners gebruik
maken van de ruimten, waarin zij invloed hebben op het soort activiteit en dus hun
eigen leefomgeving. Zo hebben we in 2021 de wekelijkse lunch op donderdag weer
opgepakt, is het Nederlands Taalcafé weer op locatie en is de boekenkraam, het
Plantenasiel, de wisselboetiek en Foodsharing weer open. Ook vindt Wageningen
Wandelt nog steeds doorgang, maar is de organisatie hiervan overgenomen door
inwoners (studenten) zelf)

Signaleren en doorverwijzen
Tijdens het coronatijdperk zijn we tijdens de lockdown gesloten geweest. Daar waar
de vraag naar extra ondersteuning was hebben we doorverwezen.
Wel zijn we actief geweest met het signaleren wat er speelt bij verschillende
groepen in de stad en wie er extra ondersteuning nodig hadden.

Gezondheid
Binnen Thuis is een divers publiek aanwezig die een bepaalde rol hebben. Zo ook
mensen met een verstandelijke beperking, psychisch en anderstaligen.Inwoners
hebben de gelegenheid om verse groenten en fruit uit de Foodsharing koelkast te
halen en te gebruiken. In de wisselboetiek kunnen inwoners kleding ruilen, naar
seizoen, smaak en gelegenheid. Kennis kan opgedaan worden door een
tweedehands boek te kopen. Ondanks dat is het een kleine groep binnen Thuis. In
2021 is er ook een kunstinstallatie van Remko Kluizenaar omtrent plantaardig eten,
waarbij je door samen een spel speelt in gesprek gaat over plantaardig en gezond
eten. Thuis werkt in een ander project ook mee aan StreekWaar. Elke woensdag
komen er mensen bij Thuis die ook lokaal eten op komen halen. Dit is ook een
gespreksstarter voor andere bezoekers die dan aanwezig zijn. Ook wordt de ruimte
wekelijks gehuurd door CleverMove die krachttraining geven aan 40 plussers.
Doordat inwoners elkaar ontmoeten, aandacht aan elkaar geven is het begin van
positieve gezondheid. Inwoners worden  verwelkomd door de hosts en evt
verbonden aan andere bezoekers. Door met elkaar in gesprek te zijn, komt het
thema vanzelf ter sprake.

Leefbaarheid
Thuis stimuleert de eigen regie over sociale leefbaarheid door met elkaar in
gesprek te gaan, evt te faciliteren daar waar mogelijk is. denk hierbij aan ruimte,
financiën en netwerk.
De hosts zorgen voor een veilige en prettige omgeving binnen Thuis. Dit door
elkaar te respecteren, zo nodig met elkaar in gesprek te gaan, etc.
Thuis stimuleert inwoners om zich verantwoordelijk te voelen op het gebied van
sociale en duurzame vraagstukken in de eigen omgeving. Dit doen zijn dmv
faciliteren van een netwerk, ruimten en evt financiën.
Samen met Solidez ondersteunt Thuis met Wageningen Doet! bijvoorbeeld het
initiatief struinen in de tuinen waarbij buurtbewoners elkaar kunnen leren kennen in
tuinen waar wordt opgetreden door lokale muzikanten.

GEVOLGEN CORONA Gedeelte van de contacten zijn verloren gegaan, omdat persoonlijk contact niet
mogelijk was en digitale wereld niet aansprak.
● Er is een terughoudendheid bij een groep bezoekers in verband met

verspreiding van corona.
● Op dit moment komt er een groep bezoekers weer naar Thuis. En een deel

van de bezoekers voor corona is nog niet in zicht.
● Activiteiten zijn/worden anders georganiseerd, zoals buiten. Maar ook

thuiswerken wordt gestimuleerd en activiteiten kunnen plaatsvinden in
aangepaste vorm die niet altijd de volledige doelstelling van de activiteit doet
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behalen; zoals netwerk vergroten en sociale contacten instant houden. Dit
geldt ook voor de verhuur.

UITDAGINGEN ● De activiteiten en/of ontmoetingen zijn in een startende fase. Vermoedelijk trekt
dit in de komende periode aan. Afhankelijk van de coronaregels.

● Corona speelt een grote rol in het leven van mensen/bezoekers. Hierdoor zijn
mensen/bezoekers terughoudend en ‘angst’ voor verspreiding.

● Een deel van de bezoekers zijn nog niet in zicht. Eenzaamheid en creëren van
depressieve gevoelens liggen op de loer.

ORGANISATIE ODENSEHUIS
DOEL Een plek met activiteiten voor ouderen, naasten en buurtbewoners gericht op

laagdrempelige ontmoeting, informatie, ondersteuning en zinvolle activiteiten. Ook
een plek voor vrijwilligerswerk, deelname aan buurt evenementen en sociale
eettafels.
Odensehuis is een van de locaties van Welsaam, waarvan huisvestingskosten voor
een beperkt deel uit Welsaam gelden worden betaald.
Zie doelen andere locaties.

WAT IS BEREIKT Er kon een  inloop mogelijkheid voor inwoners, vrijwilligers en professionals
gerealiseerd worden die voor deelnemers veiligheid en vertrouwdheid bood..
Activiteiten konden rekening houdend met corona regels ook plaatsvinden. Ruimte
is veelvuldig gebruikt voor fysiek werk -en projectoverleg en ouderenactiviteiten op
1,5 meter afstand. Ook mee-eettafel kon weer iedere week een warme maaltijd
realiseren met inzet van vrijwilligers

GEVOLGEN CORONA Klein deel van de activiteiten vanwege open karakter niet doorgaan. Vanaf mei zijn
alle activiteiten eer opengesteld en heeft ook het Odensehuis deelgenomen aan het
Gezond de zomer door programma met een lunchwandeling.

UITDAGINGEN Inspanning om nu alles weer mogelijk lijkt de maatregelen in acht nemen zonder de
open sfeer en inloop mogelijkheden te beperken.
Corona blijft voor uitval teamleden (stagiaires en vrijwilligers). Hoe blijf je ook in een
krap bezette zomerperiode volop open en draaien
Doorbreken van relatie locatie en dementie. Groot deel van de mensen die
Odensehuis bezoeken hebben geen.
Energie van nieuwe initiatieven op pijl houden nu alles door corona intensiever is
om te organiseren en trager qua tijdspad verloopt.

ORGANISATIE Scholen NW
DOEL Bijdragen aan een ontmoetingsplek in de wijk.
WAT IS BEREIKT

SUCCESSEN
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 1.1.2 BUURTTEAMS (Buurtmaatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk)
ORGANISATIE Solidez
DOEL 2,3,6,8,22,32,36,40,47,48
WAT IS BEREIKT Buurtmaatschappelijk werk rapporteert in deelplan 3.2

Jongerenwerk rapporteert in deelplan 4.1
SUCCESSEN
UITDAGINGEN
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
stagiaires

aantal
werkervarings
plaatsen Opmerkingen

Thuis 35 1
SOLIDEZ
de Nude 8 2 3 WEP valt onder DACT
Ons Huis 7 5 2 WEP valt onder DACT
de Pomhorst 35 4 0
MAS
MARKT 17 43

ODENSEHUIS 25 12 2

Totaal: 128 12 5

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
12 Verbinden en Ontmoeten Diversiteit

maatschappelijk
effect

LEEFBAARHEID:
inwoners hun sociale woonomgeving
ervaren als leefbaar en veilig

1. inwoners voeren de regie over de sociale
leefbaarheid in de stad;

2. inwoners voelen zich veilig en prettig in hun
leefomgeving;

3. inwoners in een gebied voelen zich meer
verantwoordelijk voor elkaar en voor hun
omgeving;

4. verhoging van de leefbaarheid van
kwetsbare gebieden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT Door de activiteiten…
UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%) aanvullende informatie

Aanv. o.g.v
par 6.2
Beleidskader

Voel ik mij veiliger 83 18 respondenten

Aanv. o.g.v
par 6.2
Beleidskader

Heb ik het gevoel dat ik erbij hoor in mijn
omgeving

100

gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van
leven

94%

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

8,7

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,9

Overige opmerkingen:

● Hele fijne verwelkomende organisatie
● Very interesting and super nice to attend!
● Very interesting topic and great speakers! 10/10 would follow vlogs by Yue cause we love her vibe <3
● Thanks for organizing this, it really helped me out Especially hearing Wieke and Yue speak was

clarifying for me
● Zo fijn om te weten: ook als je afwijkt hoor je erbij!

OVERZICHT

ACTIVITEIT 1.2.1

ONTMOETINGSPLEK VOOR LHBT'ERS, VOORLICHTING OP SCHOLEN OVER  LHBT,
GESPREKKEN MET EN BEGELEIDING VAN LHBT-VLUCHTELINGEN, GESPREKSGROEPEN VOOR
JONGEREN DIE WORSTELEN MET HUN 'COMING OUT'.

ORGANISATIE SHOUT Wageningen
DOEL ONTMOETINGSPLEK
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LHBT’ers in Wageningen voelen zich prettig en vrij om te zijn wie ze zijn, hiertoe is
er een veilige plek waar LHBT’ ers elkaar kunnen ontmoeten.

VOORLICHTING
Het uit de taboesfeer halen van seksuele diversiteit: Leerlingen denken zelf na over
dit onderwerp en spreken hierover met docent en ouders met als doel dat
LHBT-leerlingen zich niet buitengesloten voelen en niet worden gepest, maar
geaccepteerd. Het mogelijk voorkomen van zelfmoord (is bij LHBT-leerlingen een
factor 5 hoger dan bij hetero’s).

LHBT VLUCHTELINGEN
LHBT vluchtelingen krijgen goede voorlichting en ondersteuning over de
LHBT-situatie in Nederland met als doel dat LHBT vluchtelingen vrijuit kunnen
spreken met autoriteiten (advocaten, politie, IND) over hun geaardheid.

OUTNOW GESPREKSGROEP
Jongeren maken kennis met gelijkgestemden, krijgen steun bij hun worsteling met
hun geaardheid, worden zelfverzekerd en kunnen zijn wie ze zijn.

WAT IS BEREIKT ONTMOETINGSPLEK
We hebben geprobeerd gedurende de lockdown van januari t/m 10 juni onze
gebruikelijke verenigingsavonden op iedere dinsdag, via zoom, zo veel mogelijk te
laten plaatsvinden. Dit waren 24 zoom-sessies met sterk wisselende deelname van
3 tot 12 deelnemers per keer. Vanaf 18/6/2021 mochten real life ontmoetingen
weer en konden we in de “grote zaal” van de Wilde Wereld dit op 1,5 m.
organiseren. Ook waren er online en later ook fysiek ontmoetingen van onze
boekenclub.

VOORLICHTING
Er zijn door corona geen voorlichtingen geweest op scholen. De scholen hebben
het druk en moeten eerst door de post-corona-problemen heen. We hopen dat
voorlichting in het najaar weer kan starten.

LHBT VLUCHTELINGEN
Er hebben slechts enkele gesprekken plaatsgehad

OUT NOW GESPREKSGROEP
In de periode april t/m juni hebben ca. 10 sessies plaatsgevonden via zoom met ca.
10 deelnemers.

OVERIGE ACTIVITEITEN
19/02/2021 Online pub quiz
15/02/2021 trans- en non-binaire gender cirkel gespreksgroep
16/03/2021 gender talking circle met Otherwise, XR en Ara
22/03/2021 One World week workshop Exploring your gender
31/03/2021 viering 20 jaar homohuwelijk op de markt
12/04/2021 trans- en non-binaire gender cirkel gespreksgroep
16/05/2021 trans- en non-binaire gender cirkel gespreksgroep
17/05/2021 Paneldiscussie Pride in the workplace
17/05/2021 Hulp Bevrijdingskerk na verbranden regeboogvlag
https://www.gelderlander.nl/.../nieuwe-regenboogvlag-bij.../
16/06/2021 paneldiscussie It is not all about seks. Asexual people share their
experiences.

DIVERSITEITSTAFEL VERBREED
Geen voortgang

GEVOLGEN CORONA
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UITDAGINGEN .

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGE
RS
(ook trede 1
en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

voorlichting scholen 6
outnow
gespreksgroepen

2

lhbt+ vluchtelingen 4
opbouw feesten en PR 5
barcie -
Ad hoc 8
TOTAAL 25

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
1.3
3.3

Verbinding en Ontmoeting
Vraaggerichte hulp en
ondersteuning

Samen Ouder en Goed leven met
dementie

maatschappelijke
effecten

Gezondheid
Iedereen heeft kansen en mogelijkheden om
mee te doen en eigen regie te voeren, in het
licht van fysieke en sociaal emotionele
uitdagingen van het leven;
Ouderen
ervaren dat zij van betekenis zijn voor de
samenleving
Vrijwilligers; inwoners zetten zich in voor elkaar
Mantelzorgers
ervaren balans tussen eigen leven en zorg voor
de ander
Mensen die ziek zijn of een beperking
hebben,

● hebben net als iedere inwoner de
mogelijkheid om mee te doen in de
samenleving

● kunnen, samen met mensen zonder
beperking, meedoen aan de
maatschappij door een vorm van werk
vrijwilligerswerk, dagbesteding en
vrijetijdsbesteding.

1. ouderen zijn zo lang mogelijk zelfstandig
actief en doen mee in de samenleving;

2. oudere inwoners kunnen zoveel mogelijk
eigen regie houden over hun leven, ook als
zij beperkingen hebben;

3. mensen met een beperking worden gezien
en gehoord;

4. eenzaamheid bij oudere inwoners neemt af

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT Door de activiteiten…

UITKOMST
EFFECTMETINGEN
(%) aanvullende informatie

2, ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 74 19 respondenten
3 voel ik me goed. 89
6 / 40 Heb ik beter/meer contact met andere mensen 100
8 weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen

als ik zelf een initiatief heb
100

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen 95
19 Heb ik controle over mijn leven 53
39 Heb ik mensen die me helpen/steunen als dat

nodig is
100

37 kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 100
gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 90
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte (rapportcijfer)

8

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,1

opmerkingen in de monitor:
● blij dat ik heb deelgenomen aan deze gespreksgroep en fijne mensen heb ontmoet
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● kijk uit naar de terugkombijeenkomst
● veel waarde aan contact met lotgenoten
● Kom graag naar het Odensehuis. Wil niets anders meer. Dag ervoor maakt het me al blij. Het

geeft structuur en betekenis aan mijn leven
● Odensehuis is voor mij een omgeving die mij stimuleert om actiever te leven

OVERZICHT

ACTIVITEIT 1.3.1 SAMEN OUDER IN DE BUURT
ORGANISATIE Solidez
DOEL doelstelling 2 en 3: Een bijdrage leveren aan de gezondheid van ouderen vanuit het

perspectief positieve gezondheid, door het stimuleren van meedoen, sociaal
contact, onderlinge betrokkenheid, participatie, zingeving en het vergroten van
leefplezier en welbevinden.
doelstelling 6: Ontwikkelen en ondersteunen van buurtnetwerken
doelstelling 8: ontwikkelen en ondersteunen van buurtnetwerken
doelstelling 38: bieden van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden en deelname
aan activiteiten voor buurtbewoners / kwetsbare ouderen.

WAT IS BEREIKT ● Het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen,
activiteiten en sociale eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties is
zo veel mogelijk voortgezet passend binnen de corona regels.

● Het faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen netwerken
is voortgezet: We staan in contact met ruim 35 ouderengroepen, voor door en
met ouderen, die allen in meer of minder mate ondersteuning vragen.

● informeren, adviseren/bemiddelen, signaleren: vanuit bovengenoemde
activiteiten komen structureel veel vragen en signalen naar boven. Deze blijven
we oppakken en daar spelen we op in.

Er zijn diverse structurele overleggen om werkzaamheden/activiteiten af te
stemmen, ontwikkelingen te delen,elkaar te kennen en elkaar te vinden:
ontwikkeltafel ouderen, Wageningen dementievriendelijk netwerkbijeenkomsten,
waar nodig wordt deelgenomen aan andere ontwikkeltafels (bijvoorbeeld informele
zorg, initiatieven, ontmoeting).

Op het gebied van zingeving liggen, mede door corona wat vraagstukken. Voor wat
betreft de zingeving groepen: Van maart tot juni 2021 hebben er vier
gespreksgroepen van ieder vier bijeenkomsten plaatsgevonden voor diegenen die
graag hun verhalen wilden delen en behoefte hadden aan contact met anderen en
voor diegenen die voorheen op de wachtlijst stonden. Deze overbrugging van de
Ontmoeting en Zingeving groepen werd gefinancierd door het centrum
Levensvragen in de Vallei. Daarnaast zijn er individuele koppelingen gemaakt met
medewerkers van ZIN-gesprek.

Er wordt ook meer gebruik gemaakt van inzet van studenten, want Humanitas
maakt gebruik van studenten als  maatje voor ouderen. Ook de changemakers en
present vrijwilligers worden meer voor ouderen ingezet.

Er is een samenwerking met de HAN opgestart om in Wageningen een Spark
Centre op te richten. In het najaar gaat het eerste Spark Centre van start vanuit de
Pomhorst: 10 studenten uit verschillende studierichtingen gaan een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling en uitvoering van Welsaam op het gebied van ouderen.

we zijn bezig met de voorbereidingen voor een netwerkbijeenkomst mbt
ouderenmishandeling in de week tegen huiselijk geweld.

Ook in de week tegen de eenzaamheid zal er extra aandacht zijn voor ouderen.
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Om weer bekendheid te geven aan wat er allemaal mogelijk is in de huizen van de
wijk is een folder in ontwikkeling.

GEVOLGEN
CORONA

Gedurende een hele lange periode hebben diverse activiteiten en laagdrempelige
inlopen op een laag pitje gestaan. We zijn daarbij steeds uitgegaan van wat wel kan
ipv wat niet mag. Er is een groep die de draad makkelijk weer oppakt zodra regels
worden versoepeld, maar er is ook een groep waarvoor dit niet geldt. Zij blijven
angstig om onder de mensen te komen, hebben andere patronen aangeleerd en
zijn vaak sterk achteruitgegaan zowel fysiek als mentaal.
We zijn contact blijven houden met de deelnemers van activiteiten en
contactpersonen van de initiatiefnemers.

UITDAGINGEN - ondanks alle beperkingen en regels/protocollen die elkaar tegenspreken, toch
zoeken naar mogelijkheden en uitgaan van wat kan er wel.

- Het is en wordt een grote uitdaging hoe we ouderen die inmiddels zeer lange
tijd thuis zitten weer actief/ in beweging krijgen, weer mee te doen/ weer van
betekenis te zijn. Mensen hebben ondertussen nieuwe patronen ontwikkeld die
moeilijk weer te doorbreken zijn.

- Het is een blijvende uitdaging om alternatieven aan te bieden voor sociale
ontmoetingen, dit is echt maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit digitale
ontmoetingen, kleine verbindingen door mensen aan elkaar te koppelen of een
wandelingetje maken met iemand..

ACTIVITEIT 1.3.2 SAMEN OUDER  IN DE BUURT/ ACTIEF EN ZELFSTANDIG BLIJVEN
ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Hoofddoel: Behoud kwaliteit van leven door kansen te creëren om mensen een zo

optimaal mogelijk leefplezier en veerkracht te laten ervaren ongeacht hun
ziekte, beperkingen of leeftijd.

Kernfuncties en subdoelen):
● laagdrempelige inloop -en ontmoetingsplek: meedoen aan de samenleving

mogelijk maken; Bieden van een vaste structuur zodat mensen meer grip/regie
houden over hun eigen leven.

● zinvolle dagactiviteiten: stimuleren tot het deelname aan activiteiten en leggen
van sociale contacten.

● Mantelzorgondersteuning: Ontlasten van de mantelzorg zodat ze langer en
beter thuis is  te realiseren. Zij voelen zich gehoord en gesteund

● Creëren van een ondersteunende sociale omgeving  door onderhouden
contacten naasten en zorgverleners (formeel en informeel)

WAT IS BEREIKT Het realiseren van laagdrempelige inloop zonder indicatie heeft het eerste helft van
dit jaar in totaal een bedrag van € 9196,00 uitgespaard aan WMO gelden.
Ondanks de covid pandemie zijn we in staat geweest al onze kernfuncties (zie
hierboven) te vervullen zodat we voor de eerste helft van 2021 onze bijdrage
hebben gerealiseerd in termen bevorderen van de kwaliteit van leven van oudere
inwoners in Wageningen waaronder ook  mensen met een geheugenklachten en/of
dementie. Er is voorzien in laagdrempelige ontmoetingsplek,het realiseren van
zinvolle dagactiviteiten (ind. en in groepsverband), bieden van informatie over
omgaan met dementie en het geven van mantelzorgondersteuning zowel ind en in
groepsverband.
Het aantal vrijwilligers nam toe. Er zijn initiatieven gestart in het kader van div
Welsaam projecten die voor 2021 tevens bijdragen aan het realiseren van de
doelstellingen van het deelplan Samen Ouder en goed leven met dementie. Zo zijn
contacten gelegd met het bedrijfsleven, de 1e lijn zorg.
Door toename van het aantal gevaccineerden nam ook het aantal deelnemers weer
toe. Medio 2021 is het aantal bezoekers weer vrijwel terug naar normaal.
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GEVOLGEN
CORONA

● Essentieel voor  het ervaren van een goede gezondheid en kwaliteit van
leven van ouderen en/of mensen met dementie zijn: een veilige plek
regelmaat, een vaste structuur, zinvolle dagactiviteiten en betekenisvolle
relaties essentieel. Veel hiervan viel weg. Dit heeft een enorme impact
gehad op het alledaagse leven van mensen. Veel mantelzorgers zagen hun
partner, vader of moeder voor hun ogen verslechteren.(minder veerkracht,
uithoudingsvermogen en toename van onzekerheid en angst om besmet te
raken)  Een aantal mensen koos ervoor pas weer aan het sociale leven
deel te nemen na volledige vaccinatie.

● Wij prijzen ons gelukkig dat we ondanks alles er in geslaagd zijn  Corona
besmettingen buiten de deur te houden. Dit betekende ook dat we na de
eerste lockdown in maart 2020, de kernfuncties konden voort te zetten, zei
het in aangepaste vorm.

● Het merendeel van onze werkzaamheden is al geruime tijd terug naar
‘’normaal’’. Dit alles is te danken aan de grote betrokkenheid en inzet van
ons zeer gemotiveerd team van vrijwilligers, stagiaires en vaste
medewerkers van het Odensehuis.

● Een aantal activiteiten konden niet doorgaan. Het betrof vooral het
organiseren van  publieke/fysieke informatie -en
voorlichtingsbijeenkomsten. Ook activiteiten in kader van opzetten van
buurtnetwerken is pas weer medio 2021 mogelijk.

● Corona beïnvloedt de doorlooptijd van projecten/werkzaamheden. Plannen
en planningen moeten met grote regelmaat bijgesteld worden vanwege
factoren die samenhangen met  Covid (besmetting, uitval personeel of
aanpassing maatregelen Covid) Dit vraagt het nodige van onze creativiteit
en uithoudingsvermogen.

UITDAGINGEN het continueren van het normale leven in tijden van corona is de grootste uitdaging

ACTIVITEIT 3.3.1 ONDERSTEUNING OP MAAT (ouderenwerk)
ORGANISATIE Solidez
DOEL doelstelling 2 en 3: Een bijdrage leveren aan de gezondheid van ouderen vanuit het

perspectief positieve gezondheid, door het stimuleren van meedoen, sociaal
contact, onderlinge betrokkenheid, participatie, zingeving en het vergroten van
leefplezier en welbevinden.
doelstelling 38: bieden van laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden en deelname
aan activiteiten voor buurtbewoners / kwetsbare ouderen.
doelstelling 40: bieden van een steuntje in de rug en toeleiden naar collectieve
activiteiten en buurtinitiatieven dmv kort traject huisbezoeken.
We werken aan deze doelen door vroegtijdig te signaleren en preventief te werken.

WAT IS BEREIKT Het antwoord geven op vragen van zeer diverse aard, het oppakken van signalen,
het achterhalen van de vraag achter de vraag is voortgezet en is de dagelijkse
praktijk in de huizen van de wijk en op andere ontmoetingsplekken. Ouderen
worden op deze manier op weg geholpen en ondersteund bij al hun vragen.
Het afleggen van huisbezoeken en de inzet van kortdurende oplossingsgerichte
(individuele) ondersteuning, na een signaal uit het (buurt)netwerk of het
professionele netwerk,is voortgezet. We zorgen ervoor dat de oudere weer
zelfstandig verder kan, dan wel toegeleid wordt naar passende hulp of
ondersteuning (oa inloop, activiteiten, eettafels, informele of formele zorg).

Signalen/vragen weten ons goed te bereiken. Individueel maatwerk is door corona
meer nodig dan ooit, omdat er collectief wat minder mogelijke was. Vanuit diverse
hoeken komen ondersteuningsvragen naar ons toe: vanuit bestaande contacten en
netwerken, vanuit de buurt, vanuit de POH-ers, vanuit het startpunt, vanuit
collega-organisaties enz.
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GEVOLGEN
CORONA

Ondersteuning op maat was door de corona nog meer nodig dan anders.

UITDAGINGEN Binnen de 1,5 meter toch in verbinding blijven met kwetsbare ouderen.
Blijven zoeken naar wat er WEL mogelijk is.
Blijven verbinden dmv grote en kleine acties. verbindingen maken en een ‘eigen
bubble’ creëren.
Meer balans tussen gezondheid versus kwaliteit van leven: bredere kijk op
gezondheid.

ACTIVITEIT 3.3.2 BUURTNETWERKEN (Buurtkring) (ook onderdeel van Wageningen dementievriendelijk)
ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Het vergroten van de samen-regie en het zelfvertrouwen van een individu in de wijk.

In de buurtkring worden (kwetsbare) inwoners geholpen om langer thuis te kunnen
wonen door ondersteuning vanuit een informeel en formeel netwerk opgebouwd op
basis van wat voor de persoon belangrijk is.

WAT IS BEREIKT Plannen voor het stimuleren van buurt -en stadsInitiatieven richting versterken van
de sociale basis in buurt en stad zijn in voorbereiding.
Er is langdurige samenwerking met de HAN opgestart om in Wageningen studenten
uit verschillende studierichtingen te laten bijdragen aan de ontwikkeling en
uitvoering van Welsaam werkzaamheden. Vijf studenten zullen worden ingezet bij
het project Wageningen dementievriendelijk
Er is een samenwerking met het bedrijfsleven ontstaan om het te kunnen laten
bijdragen aan het dementievriendelijk maken van Wageningse binnenstad.

GEVOLGEN
CORONA

Inzet van studenten is uitgesteld tot september
Uitstel van enkele  activiteiten  tot na de zomer
ziekte van medewerkers, uitval door thuis quarantaine leverde vertraging
planningen

UITDAGINGEN Brede samenwerking in kader van Wageningen dementievriendelijk
Samenwerking 1e lijn. Voortzetting positieve contacten KOrtenoord. Pilot Welzijn op
recept

ACTIVITEIT 3.3.3 GOED LEVEN MET DEMENTIE, MEERDAAGSE ZORG PAUZE MOMENTEN

ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Hoofddoel: Iedere mantelzorger voelt zich af en toe vrij van mantelzorg.

Subdoelen:
● Er is voor mantelzorgers van mensen met dementie aanbod/de mogelijkheid

om vrij van zorg te nemen
● Mantelzorgers ervaren steun bij het vrij nemen van zorg
● Mantelzorgers vinden het aanbod van goede kwaliteit

WAT IS BEREIKT Project Pauzemoment is opgestart. Projectgroep is 3 x bijeen geweest
Logeerzorg tweedaagse is uitgesteld tot na zomer. Samenwerking welzijn zorg is
gerealiseerd rond organiseren logeerzorg in kader van project Pauzemoment

GEVOLGEN
CORONA

UItstel van activiteiten. Onzekerheid of we mensen zich veilig genoeg voelen om
gedurende 2-3 nachten met anderen op stap te gaan.
belasting mantelzorgers is toegenomen. behoefte aan pauzemoment ook

UITDAGINGEN COVID - kunnen vasthouden aan plannen ondanks oploop van aantal besmettingen
In de concrete uitvoering van Pauzemoment zal met medewerkers en vrijwilligers uit
een drietal organisaties worden samengewerkt. Learning on the job!

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit
aantal
VRIJWILLIGERS

aantal
Stagiaires

aantal
werk
ervarings- Opmerkingen
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(ook trede 1 en 2
participatie)

plaatsen

ouderenwerk solidez

Odensehuis 15 (regulier)
10 ( incidenteel)

6 2 Odh heeft een 4-tal
vrijwilligers die in het AZC
wonen
Tweetal vrijwilligers met
beginnende dementie
Toename aantal mannelijke
vrijwilligers

TOTAAL 25 6 2

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Zie citaten Effectmonitor
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
14 Verbinden en Ontmoeten Buurtbemiddeling/ Leefbare buurten

Maartschappelijke
effecten

LEEFBAARHEID:
inwoners hun sociale woonomgeving
ervaren als leefbaar en veilig

1. inwoners voeren de regie over de sociale
leefbaarheid in de stad;

2. inwoners voelen zich veilig en prettig in hun
leefomgeving;

3. inwoners in een gebied voelen zich meer
verantwoordelijk voor elkaar en voor hun
omgeving;

4. verhoging van de leefbaarheid van
kwetsbare gebieden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT Door de activiteiten…

UITKOMST
EFFECT-
METINGEN (%) aanvullende informatie

Aanvullend
resultaat
Leefbaarheid

Voel ik mij veiliger Er zijn geen monitors
ingevuld voor
buurtbemiddeling

Aanvullend
resultaat
Leefbaarheid

Ben ik meer tevreden over waar ik woon
en met wie

Aanvullend
resultaat
Leefbaarheid

Heb ik beter/meer contact met andere
mensen

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

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

Evaluatie

OVERZICHT

ACTIVITEIT 14 LEEFBAARHEID EN (SOCIALE) VEILIGHEID
ORGANISATIE Solidez
DOEL Leefbare en ( sociaal) veilige buurten en wijken
WAT IS BEREIKT Sinds 2019 is er een verbinding tussen Welsaam en het wijkgericht werken. Dit

kwam tot stand door samenwerking binnen de wijkteams; Politie, Woningstichting,
Solidez en Gemeente Wageningen (Stadsmanager). Deze wijkteams vallen onder
de stedelijke werkgroep wijkgericht werken die de ontwikkeltafel vormt binnen
Welsaam voor leefbaarheid en (sociale) veiligheid. Deze werkgroep zorgt voor de
verbinding van het sociaal en fysiek domein, waarbij ook het startpunt en de
afdelingen Stadsbeheer en Veiligheid aansluiten.
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Ook in 2021 zijn speerpunten als; personen met verward gedrag, ondermijning en
een inclusieve samenleving/wijk, aandacht studenten-thema’s (problematiek),
blijven staan.

Eind 2020 zijn er bonusgelden toegekend voor twee verschillende titels:
● Leefbare buurten: ‘Wageningen Doet’ hierbij gaat het om de doorontwikkeling

van het ondersteunen van initiatieven en versterken sociale wijkstructuur. Dit
onderdeel richt zich dus op het preventieve stuk zoals hierboven omschreven.

● Leefbare buurten: aanspreekpunt omwonenden overlastsituaties. Vanuit de
Taskforce en vanuit de stedelijke werkgroep is aangegeven dat er vaak te
weinig aandacht is voor de omgeving bij overlastsituaties. Hier is meer
aandacht voor nodig: in de vorm van een luisterend oor, een terugkoppeling
na een overlastmelding enz. Door meer met de omgeving in contact te treden
kunnen signalen eerder worden opgepakt en kan er gezamenlijk naar
verbetering worden gezocht. Solidez pakt deze rol nu op.

Doordat deze 2 pijlers sterk met elkaar verbonden zijn en beiden door de
wijkcoördinatoren van Solidez worden opgepakt, zijn er meer mogelijkheden om
met de buurt in contact te zijn, signalen op te pikken en zo meer preventief te
kunnen werken. (zie ook verantwoording bonusgelden leefbare buurten)

Doordat de wijkteams weer regelmatig overleggen en er meer mogelijkheden zijn
om in de buurten aanwezig te zijn, wordt de samenwerking tussen de partijen
bevorderd en zijn er meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld kleinschalige
buurtonderzoeken. Deze zijn al een aantal keer in gang gezet n.a.v. een
overlastgever in een buurt. De opbrengst van dergelijke onderzoeken blijkt
waardevol op verschillende gebieden; de aandacht die omwonenden v.
overlastgever ontvangen; de kennis over de buurt die wordt opgedaan over hoe de
leefbaarheid in de buurt ervaren wordt door inwoners. Ook kan de wijkcoördinator
tijdens deze buurtonderzoeken mensen, waar mogelijk, enthousiasmeren tot
nieuwe  inwoners- initiatieven ter verbetering  van de (fysieke/sociale)
leefomgeving. Signalen die tijdens deze onderzoeken worden opgevangen kunnen
direct opgepakt worden doordat ze teruggekoppeld worden in het wijkteam.

GEVOLGEN CORONA De wijkteams hebben in de eerst helft van 2021 hoofdzakelijk digitaal
plaatsgevonden. Het elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, wordt als een gemis
ervaren.
Door corona is de overlast in wijken toegenomen, mensen zijn meer thuis hebben
vaak een kleiner netwerk en dat kan voor extra spanningen zorgen. met name de
geluidsoverlast is toegenomen. Door verder te werken binnen het wijkgericht
werken en door meer in contact te zijn in buurten en wijken hopen we de sociale
samenhang in de wijken te kunnen versterken. Dit vanuit de visie dat wanneer
mensen elkaar (beter)kennen, ze ook meer ‘naar elkaar omgaan zien’, zodat
formele zorg minder snel ingeschakeld zal hoeven worden op den duur.

UITDAGINGEN In de wijkteams wordt onder andere casuïstiek besproken om zo te kijken wie daar
vanuit zijn eigen rol iets in kan betekenen. Dit levert mooie samenwerking op en
aandacht voor de omwonenden. Hierbij zijn er een flink aantal al lang slepende
casussen die wel aandacht behoeven. De kunst is om steeds meer preventief te
gaan werken, signalen tijdig op te pikken, zodat problemen niet groter worden. Dit
is een blijvende uitdaging.

ACTIVITEIT BUURTBEMIDDELING
ORGANISATIE Solidez
Doel oplossen van burenconflicten
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WAT IS BEREIKT Er zijn in de eerste helft van 2021 24 nieuwe aanvragen gedaan, die alle in
behandeling zijn genomen.

Van deze 24 aanvragen zijn 17 afgerond. Hiervan zijn 12 zaken positief afgerond
(=71%). 3x hebben buren in een bemiddelingsgesprek afspraken gemaakt; .
Tijdens de nazorg hebben partijen aangegeven dat de situatie duurzaam is
verbeterd. In nog eens 9 zaken is er op een andere manier tot een oplossing
gekomen: dmv informatie en advies (5), coaching (1), en er is in 2 zaken een
oplossing bereikt tijdens de intakegesprekken. 1 melder heeft ervoor gekozen om
op korte termijn te verhuizen. Bij deze laatste zaak heeft de verstrekte informatie
en advies in meerdere intakegesprekken de bewoner geholpen voor deze
oplossing te kiezen.
In 5 zaken is geen oplossing bereikt: 4 keer is er geen oplossing gekomen tijdens
een bemiddelingsgesprek of is bij de nazorg gebleken dat de bereikte oplossing
niet duurzaam was. 1 keer heeft een partij B niet mee willen werken aan het
bemiddelingstraject.

GEVOLGEN CORONA Direct na het begin van de strenge Lockdown (half december 2020) namen de
aanmeldingen in aantal toe. De eerste paar maanden van 2021 zijn er veel
aanmeldingen geweest (24 t/m begin mei).

Twee zaken uit 2020 kwamen terug. Hier bleek dat de aangepaste
Corona-werkwijze meegespeeld heeft in het niet duurzaam zijn van de in 2020
gevonden oplossingen. Men had elkaar niet in de ogen kunnen kijken en in 2021 is
er alsnog live contact tussen deze bewoners geweest.

Ook bij andere aanmeldingen leek Corona mee te spelen: overlastklachten die
zwaarder worden ervaren, door de verhoogde stress die bewoners in hun dagelijks
leven ervaren en meer bewoners die geluidsoverlast ervaren doordat zij en hun
buren vaker thuis waren. Dat nieuwe buren geen kennis met elkaar
konden/durfden maken heeft ook voor minder begrip over-en-weer gezorgd.

In één zaak is er een bemiddelingsgesprek via Zoom geweest. Dit bleek dusdanig
complex dat we hiervoor in de intervisiebijeenkomst extra randvoorwaarden
hebben vastgesteld. Hierna hebben we deze aanpak ook niet meer nodig gehad.

Bemiddelaars werken sinds de zomer weer volledig als vanouds: er is een live
kennismakingsgesprek met beide partijen afzonderlijk (meestal huisbezoek) en
ook de bemiddelingsgesprekken zijn weer face-tot-face. De
intervisiebijeenkomsten met het team vrijwilligers zullen vanaf eind augustus weer
live worden georganiseerd.

UITDAGINGEN Alle partners in een vroeg stadium van irritaties laten verwijzen. Buurtbemiddeling
wordt nog te vaak pas ingezet als zaken al heel lang spelen, waardoor het
bemiddelingstraject moeilijker wordt.

In geval van GGZ-problematiek en is een bredere samenwerking (binnen de AVG)
wenselijk, omdat Buurtbemiddeling niet altijd de juiste informatie heeft die de
bewoner kan ondersteunen in het bemiddelingstraject. Met een tweetal ambulant
begeleiders zijn er nu contacten op zaakniveau (Zideris) en breder (MEE-Veluwe).
Aan het uitbreiden van dit netwerk wordt gewerkt.

De Monitor is beperkt uitgezet. Deels omdat betrokkenen niet altijd hun
mailgegevens willen verstrekken en deels omdat de vragen niet goed aansluiten bij
de activiteiten van Buurtbemiddeling en/of het nivo van de invuller.
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES aantal WEP’s Opmerkingen

bemiddeling 15 geen geen
project inclusieve wijk
TOTAAL 15

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

heel 2020 1.5
4.4

Verbinding en Ontmoeting
Meedoen en initiatieven

Vluchtelingen

maatschappelijk effect STATUSHOUDERS/ VLUCHTELINGEN:
statushouders/vluchtelingen zijn geïntegreerd in
de samenleving

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…
UITKOMST
EFFECTMETINGEN (%) aanvullende informatie

44 Kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken
en begrijpen

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie
46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten,

normen en waarden in Nederland
47 Heb ik beter contact met andere mensen
48 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat

nodig is
heb ik meer het gevoel dat ik erbij hoor in mijn
omgeving

Aanvullend
resultaat 7.4

geen vragen

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

MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING, JURIDISCHE BEGELEIDING, SPREEKUUR, NETWERK
OPBOUWEN,  KOPPELEN VRIJWILLIGERS EN KENNISCENTRUM / “WELKOMST-PORTAAL”
NIEUWKOMERS

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk
DOEL 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.
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● 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
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.

WAT IS BEREIKT 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.

GEVOLGEN CORONA Nog steeds geen inloopspreekuur. Minimaliseren aanwezigheid op kantoor.
UITDAGINGEN 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?

ACTIVITEIT 4.4.2 INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1)
ORGANISATIE Markt 17
DOEL Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met

andere Wageningers en waar ze actief kunnen deelnemen aan de Nederlandse
samenleving.

WAT IS BEREIKT 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.

GEVOLGEN CORONA 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.

UITDAGINGEN Opnieuw een ‘talig’ evenwicht vinden in het weer groeiende vrijwilligersbestand.
Weer opengaan voelt als opnieuw beginnen.

ACTIVITEIT 4.4.3 RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie voornamelijk deelplan 3.6)
ORGANISATIE de bblthk / Digitaalhuis
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 4.4.4 TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij

activiteit 4.2.3 ontwikkelen van mensen)
ORGANISATIE VCW
DOEL Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met

andere Wageningers en waar ze actief kunnen deelnemen aan de NL'se
samenleving.

WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN .

ACTIVITEIT 4.4.5 DEELNAME AAN ACTIVITEITEN IN HUIZEN VAN DE WIJK (BUURT EN  TAAL BETER
KENNEN): O.A. VRIJWILLIGERSWERK EN FIETSLES (Zie deelplan 1.1)

ORGANISATIE Solidez
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DOEL deelname aan activiteiten in de wijk, en in Huizen van de Wijk
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 MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3)
ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk
WAT IS BEREIKT Er zijn voor 2e helft 2021 een viertal personen in het Odensehuis  begeleid

vrijwilligerswerk doen. Er zijn afspraken gemaakt over inzet van statushouders
GEVOLGEN CORONA Er kon pas gestart worden vanaf versoepeling Covid maatregelen
UITDAGINGEN 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

ACTIVITEIT 4.4.7 TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6)
ORGANISATIE Gilde Samenspraak
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen.
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

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

EXTRA ACTIVITEIT ADVISERING Wet Inburgering 2022
ORGANISATIE Alle organisaties aangesloten bij Ontwikkeltafel
WAT IS BEREIKT 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

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-
PLAATSEN Opmerkingen

4.4.1 Maatschappelijke
en juridische
ondersteuning VWON

23 3 1 2 cultuurverbinders in
opleiding zijn gestart;
waarvan een uit
bijstandsuitkering

4.4.4 Begeleiding naar
vrijwilligerswerk VCW

TOTAAL 23 3 1

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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