
CATEGORIE 3 – Vraaggerichte hulp en ondersteuning

Samenvatting
Ondanks Corona is de hulp aan onze inwoners zo goed als doorgegaan. Er zijn online
alternatieven gevonden of er kon voorzichtig en veilig op anderhalve meter toch contact
plaatsvinden.
Na anderhalf jaar leven met de dreiging van de Corona pandemie merken we dat bij veel
inwoners de rek eruit is. Ook lijkt het of inwoners hun hulpvraag hebben uitgesteld tot na de
lockdown. We zien dit aan de grote toename van het aantal hulpvragen en ook aan de ernst en
zwaarte van de hulpvragen. Dit geldt voor zowel de informele hulp en mantelzorg
ondersteuning als voor de formele hulp van maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. Er
zijn door corona minder vrijwilligers beschikbaar en bestaande capaciteit bij de formele hulp is
beperkt. Daarom leidt het bij beiden tot langere wachtlijsten en onvervulde vragen.

Inleiding
In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Het is niet
realistisch om te stellen dat zelfredzaamheid en eigen regie voor een ieder, op alle levensgebieden,
op elk moment en tijdens alle levensfases, haalbaar is. Niet iedereen zit in eenzelfde situatie, heeft
dezelfde sterke positie in financiële mogelijkheden, heeft een ondersteunend netwerk en heeft de
benodigde praktische en sociale vaardigheden. Daarnaast krijgt iedereen te maken met fases in het
leven die moeilijk, problematisch of kwetsbaar zijn zoals bij (chronische) ziekte, verlies van een
partner of kind, echtscheiding, werkloosheid etc. Te zeer rekenen op eigen kracht en zelfredzaamheid
van mensen en hun sociale netwerk kan een averechts effect hebben. Niet alleen verhoogt het de
drempel om hulp te vragen, het kan ook tot gevolg hebben dat problemen zich opstapelen en mensen
pas om hulp vragen als het water ze aan de lippen staat. De toegenomen complexiteit van de
oorspronkelijke hulpvraag maakt het dan moeilijker problemen op te lossen en weer dragelijk te
maken. Het is dus zaak om deze situaties tijdig te signaleren, op een laagdrempelige manier
ondersteuning te bieden en de hulpvrager stevig te verbinden aan zijn leefomgeving. Met de
activiteiten in categorie 3 beogen we tijdig ondersteuning te bieden om de veerkracht van inwoners te
versterken en te vergroten, opdat uitval en verergering van problematiek zoveel mogelijk wordt
voorkomen.

Deelplannen
1. Mantelzorg en Informele Hulp
2. Deelplan Preventieve basis- en specialistische ondersteuning
3. Samen Ouder & Goed leven met dementie
4. Jeugd en Gezin ( gezond opgroeien)
5. Voorkomen van schulden en armoede
6. Taalontwikkeling
7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers

1. Mantelzorg en Informele Hulp
Beoogd effect: Mantelzorgers ervaren balans tussen eigen leven en zorg voor de ander
Wat is bereikt
● De cursus omgaan met dementie is afgerond. Gespreksgroepen waren de eerste helft van 2021

nog niet opgestart wegens Corona. Wel was er een online mantelzorgcafe in het teken van
zelfcompassie

● De mantelzorgers die we hebben bereikt, geven aan dat zij zich hierdoor gezien voelen. Er is
veel aandacht geweest voor mantelzorgers: er zijn Goedebuur Maaltijden uitgereikt, via een
Rotary actie zijn door kinderen geknutselde bloemen rondgebracht aan honderden
mantelzorgers en rond pasen en Pinksteren is de Gelderse Kastelen Route uitgereikt. Er is
steeds meer aandacht voor mantelzorgers bij GGZ problematiek en ook Jonge mantelzorgers
zijn steeds meer in beeld.  Er zijn gesprekken gevoerd met 70 mantelzorgers. Mantelzorgers
geven aan dat zij door deze gesprekken o.a. zich gehoord voelen en zinvolle bezigheden
hervonden hebben.
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● In de eerste helft van dit jaar kwamen er 139 informele hulpvragen binnen bij VCW. In totaal
hebben we hiermee 124 unieke inwoners geholpen.

● Mantelzorgers worden ontlast. VCW, Mantelzorg Wageningen en Odensehuis zijn samen het
project ‘Pauzemomenten’ gestart. Meerdere keren per jaar gaan we een weekend of midweek op
pad met mensen die last hebben van geheugenproblematiek (bijv. NAH, dementie) zodat de
mantelzorger op adem kan komen thuis

● Er zijn 5 bijeenkomsten georganiseerd van het ketenoverleg praktische hulp waarbij afstemming
tussen de onderlinge partners gerealiseerd wordt. Ook op gebied van klushulp vindt ketenoverleg
plaats voor goede samenwerking en afstemming

● Er werd een Sociaal Tuinieren project opgestart (andere subsidie)
● Na het opheffen van de Helpende Hand werden hun tuinvrijwilligers overgenomen door Present,

de klusvrijwilligers door Solidez en de matching door VCW.
● Er zijn door Humanitas 18 tanden maatjestrajecten en 26 contact houden maatjescontacten

gerealiseerd

Uitdaging
● Mantelzorgers gaan acties om eenzaamheid te bestrijden uit de weg uit angst voor besmetting
● Ook vrijwilligers zijn voorzichtig en nemen beperkt of geen risico om hun vrijwilligerswerk op te

pakken. Het is een uitdaging om te komen tot een goed aanbod van hulp op de vraag die er ligt.
● Present moet vanwege Corona in kleinere groepjes werken. Veel (grotere) klusvragen blijven

hierdoor liggen en ook door gebrek aan vrijwilligers. Gebrek aan vrijwilligers is bij alle vormen
van informele hulp een knelpunt.

2. Preventieve Basis- en specialistische ondersteuning
Wat is bereikt
● In verschillende casussen met ernstige meervoudige problematiek is casusregie gevoerd vanuit

het maatschappelijk werk, waardoor er 1 aanspreekpunt is en 1 handelingsplan
● De verbinding met netwerkpartners bij Stichting het Wiel (1e lijns (Para) medische zorgverleners)

is gelegd door contact en het verzorgen van een presentatie over ons werk.
● Het afgelopen half jaar heeft team bemoeizorg enkele zeer intensieve casussen opgepakt en tot

een goed vervolg kunnen brengen. Contact met samenwerkingspartners en gemeente is
desondanks goed en intensief gebleven.

● Het auticafé ging online door. Dit had voor sommigen een drempel verlagend effect, voor anderen
juist niet. Mensen zijn goed in beeld gebleven

● Er zijn veel mensen met maatschappelijk werk geholpen: mensen met teveel op hun bord,
relatieproblemen, trauma, eenzaamheid, gevoel van machteloosheid, problemen met volwassen
kind in huis, verwerking van verlies, zingeving, schulden, overbrugging naar GGZ, korte
informatie of advies vragen. Ook zijn door schoolmaatschappelijk werk veel leerlingvragen
opgepakt. In alle gevallen was ook contact met de ouders.

Uitdaging
● De casuïstiek wordt complexer. Dit maakt dat planregie voeren steeds meer tijd vergt.
● Door corona is de toestroom voor het maatschappelijk werk groter. De uitdaging is om dit binnen

de huidige capaciteit te behappen. Ook de vragen worden zwaarder. Er is nu een wachtlijst
ontstaan.

● Veel mensen met een beperking hebben behoefte aan ondersteuning door MEE bij herindicaties.
Ze snappen de taal van de WMO niet en het leidt tot veel stress en emoties. Wachttijden zijn
hierdoor opgelopen. Groepsaanbod van MEE kon vanwege Corona niet doorgaan. Er is wel veel
behoefte aan.

● Er is een toename van huiselijk geweld, spanningen in echtscheidingssituaties, gemis aan
sociale contacten en dreiging van escalaties in de thuissituatie door oplopende wachttijden in de
GGZ.

3. Samen ouder
beoogd effect: 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
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● 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.

● We hebben ouderen ondersteund in de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven en netwerken:
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

4. Jeugd in gezin
Beoogd effect: alle kinderen hebben mogelijkheden om veilig en gezond op te groeien en hun
talenten te ontwikkelen
Wat is bereikt
● Deelnemers aan Jeugd in Gezin weten elkaar goed te vinden en hebben vrijwel alle activiteiten

ondanks corona kunnen organiseren.
● We ondersteunen ouders en kinderen vroegtijdig en preventief, zodat kinderen in Wageningen

veilig en gezond kunnen opgroeien. We kijken welke vraag past bij ondersteuning door
vrijwilligers, en wanneer inzet door een professional nodig is.

● We zien dat veel hulp preventief al wordt ingezet; Kind aan Huis en Buurtgezinnen hebben veel
meer aanmeldingen dan voorgaande jaren. Bij Kind aan Huis zijn nu 58 koppelingen actief t.o.v.
34 vorig jaar.

● Vroeghulp en voorzorg zijn al in een vroeg stadium bij jonge gezinnen betrokken.

Uitdaging
● Financiering van verschillende activiteiten
● Vinden van voldoende vrijwilligers voor preventieve hulp voor gezinnen.
● Belang van bepaalde preventieve interventies laten zien, bijv gezonde relaties, speciale aandacht

voor vluchtelingengezinnen.
● We kunnen niet op alle vragen een passend antwoord bieden, soms wordt een beroep gedaan op

vrijwilligers, terwijl de vraag passend is voor professionele ondersteuning.
● Aanscherpen contact tussen JGZ en kinderdagverblijven kan laagdrempelig contact met ouders

van de doelgroep realiseren en extra schakels wegnemen.

5. Voorkomen van schulden en armoede
Beoogd effect: Iedereen heeft voldoende financiële mogelijkheden om mee te doen.
Wat is bereikt
● We hebben het eerste half jaar 445 hulpvragers geholpen waarbij 831 onderwerpen werden

behandeld. Het betrof een diversiteit aan vragen en problemen op sociaal-juridisch en financieel
terrein

● Er zijn 20 koppelingen gemaakt door Humanitas thuisbegeleiding. Ook hebben ze 5 nieuwe
vrijwilligers kunnen aantrekken ondanks Corona.

● Schuldhulpmaatjes begeleiden 22 hulpvragen.
● Het spreekuur van de inloop geldzaken is na de lockdown begin mei weer gestart, maar moet

opnieuw onder de aandacht gebracht worden.
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● Langdurige thuisadministratie kreeg 12 nieuwe aanvragen, maar het aantal vrijwilligers is niet
gestegen. Organisaties en het Startpunt weten het aanbod goed te vinden.

● De voedselbank heeft haar werk goed voort kunnen zetten. Er zijn geen nieuwe aanmeldingen
geweest. Dat kan komen doordat het Startpunt dicht was.

Uitdaging
● Voorkomen van lange wachtlijsten bij Sociaal raadslieden door krappe capaciteit
● Zowel het aantal hulpvragen als de problematiek ervan is toegenomen: er is vaker sprake van

betalingsachterstanden of anderszins schulden.
● Humanitas moet op zoek naar een nieuw onderkomen
● De hulpvraag werd door Corona uitgesteld, waardoor schulden verder op liepen.
● Wachtlijsten bij schulddienstverlening en budgetbeheer van de gemeente, waardoor schuldeisers

dreigen met maatregelen.
● Meer aandacht voor vroegsignalering van schulden bij gemeente en Startpunt.

6. Basisvaardigheden
Wat is bereikt
● Er zijn tien gezinnen digitaal voorgelezen en 21 gezinnen via boekje-aan-de-deur buiten bij goed

weer.
Uitdaging
● Digitaal voorlezen is lang niet altijd mogelijk, deels voor de vrijwilligers en deels door de jonge

leeftjid van het kind.
● Covid maakt veel migranten nerveus; ze aarzelen om mee te doen (uitstelgedrag). Een aantal

deelnemers is online doorgegaan.

7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers
Beoogd effect:statushouders/vluchtelingen zijn geïntegreerd in de samenleving
Wat is bereikt
● Voor zover nodig zijn alle cliënten voorzien van middelen om te voorzien in de primaire

levensbehoeften
● Via de Woningstichting is een vierde woning verkregen ten behoeve van de opvang van cliënten
● Er hebben zich toch nog weer nieuwe buddy’s aangemeld en matches zijn gemaak
● Cliënten zijn ondersteund en begeleid bij bezoeken aan huisartsen,ziekenhuis en andere

zorgvoorzieningen.
Uitdaging
● Het aantal cliënten waarin de situatie uitzichtloos is stijgt. Dat wil zeggen dat er geen zicht is op

een verblijfsstatus maar terugkeer ook geen reële optie is.
● De behoefte aan woonruimte blijft onverminderd groot.Niet alleen in Wageningen, maar ook

elders in de regio waar VOD actief is.

SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 3 in totaal 598 plaatsen voor vrijwilligers
gerealiseerd, 18 stagiaires en 3 Werkervaringsplaats. Hiervan zijn een deel ook meegeteld in
Categorie 1 (die van deelplan 3.3). 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
3.1 Vraaggerichte hulp en

ondersteuning
Mantelzorg en informele hulp

Maatschappelijk effect MANTELZORG:
Mantelzorgers ervaren meer evenwicht
tussen het eigen leven en de zorg voor
de ander. Hier wordt o.a. aan gewerkt
d.m.v. de methodiek BordjeVol.
De inzet van structurele informele
respijtzorg heeft een positief effect op
de ervaren belasting van de
mantelzorger, omdat hierdoor tijd voor
zichzelf mogelijk is.

Mantelzorgers voelen zich
gewaardeerd en ondersteund, blijkt uit
de reacties op onze acties en
activiteiten.

1. brede maatschappelijke ondersteuning,
(h)erkenning en respect voor
mantelzorgers realiseren;

2. meer mantelzorgers (dan in de huidige
situatie) ervaren evenwicht tussen hun
zorgtaken en hun eigen leven

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

1 Kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 38 85 respondenten
1 Ervaar ik meer dat ik erbij hoor in mijn

omgeving
56

2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 56
3 Voel ik mij goed 80
19 Heb ik meer controle over mijn leven 35
20 ontvang ik waardering voor mijn mantelzorgtaken 88
21 ervaar ik minder obstakels in de uitvoering van mijn

mantelzorgtaken
28

22 voel ik me gesteund in de uitvoering van mijn
mantelzorgtaken

75

18/30 weet ik  waar en van wie ik hulp/ondersteuning kan
krijgen voor mijn situatie

64

heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat
nodig is

61

Gemiddeld positieve invloed op kwaliteit
van leven

58%

mate van tevredenheid 8,0 Cijfer van 1-10
kwaliteit 8,3

Overige opmerkingen:
● Dit soort trainingen en cursussen zijn erg belangrijk voor mij. Je doet iets voor jezelf.
● Aanrader! zeker relevant voor mantelzorgers
● Met dank voor de mogelijkheid om deze training te kunnen volgen. Vragenlijst te algemeen, niet speciaal

gericht op de cursus die ik heb gevolgd.
● Blij met steunpunt Mantelzorg Wageningen
● Het was een heerlijke maaltijd. Verwennerij
● Was geweldig om in een verdrietige periode zo verwend te worden
● Erg leuk verrast!
● Van te voren had ik geen verwachting. Dus vraag 3 is voor mij niet helemaal de juiste verwoording. Maar

ik ben zeker blij verrast: 10!
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● Hele attente actie
● In tranen van dankbaarheid voor de aandacht  en steun , die ik meestal zelf geef.
● Het gaf waardering!
● Soep vonden we niet zo lekker rest was erg leuk
● betreft de soep die ik van rijnijssel heb ontvangen,stond er geen voedingsetiket op.is niet handig voor

mensen met eventueel allergie.er werd niet verteld aan de deur wat voor soep het was.
● Hoge leeftijd  zorg alleen voor ons beiden
● aardappels in soep door invriezen onsmakelijk
● de waarde van de actie is vooral de maatschappelijke bewustwording en betrokkenheid van jongeren
● Leuke actie, waarvoor dank.
● we stuurden een bedankbriefje naar de school
● Superleuke verrassing
● Hele leuke actie, hartverwarmend.
● Leuk initiatief. Met elkaar.
● Iedereen die hier aan  mee heeft gewerkt verdient een grote pluim!
● een echte verrassing!
● Op zich niet zo belangrijk maar de soep was niet te eten. Verder buitengewoon aardig gebaar.
● De Rotary actie voor mantelzorgers werd door mij/ ons zeer gewaardeerd. Het was een heel vrolijk

moment! De geknutselde bloemen staan nog steeds onze kamer te versieren, de soep werd met smaak
gegeten, de positieve manier van aanbieden door twee leuke jongens van Pantarijn was prima! Dank
aan allen die hier een aandeel in hadden.

● betrokkenheid
● Leuk idee, tip zou zijn op de soep vermelden wat er in zit
● Voor de 2de keer aan verkeerd adres bezorgd. Soep was bedorven
● De mooie bloem gemaakt door de kinderen van de basisscholen vond ik geweldig en staat nog steeds in

mijn vensterbank.
● Hartstikke leuke actie uitgevoerd door leerlingen , Rotary en anderen . Sympathieke actie.
● Hele mooie actie ,bedankt allemaal
● Zeker voor herhaling vatbaar!
● Was geweldig om in een verdrietige periode zo verwend te worden
● we vonden het een leuke geste de papieren bloem de verpakking.
● Heel leuk
● wel sympathiek en vooral ook goed dat jongeren beseffen wat mantelzorg betekend
● Het doet me goed om waardering te krijgen voor het mantelzorgen
● ja, niet alles was vanuit de auto te zien. maar een top activiteit en wat leuk dat we het tasje kregen,

kopje koffie mee genomen en genoten
● Ik vond de verrassing erg leuk en de soep erg lekker.
● Het is een hele leuke verrassing
● Ik had graag geweten wat de ingrediënten waren ivm allergie
● De kastelentocht nog niet gedaan. Zullen wij met onze dochter zeker gaan maken
● De actie was aardig; we hebben het bedankkaartje teruggestuurd naar de betreffende school.
● het kado kwam op mijn trouwdag, verrassing.
● was geweldig ondanks de regen
● Solidez is zeer goed!
● Organisatie is in goede handen, documentatie e.d. prima op orde. Betrokken medewerkers
● Bedankt voor deze activiteit en voor alle inzet van solidez

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.1.1 MANTELZORG EXPERTISE CENTRUM EN RESPIJTZORG
ORGANISATIE Solidez Mantelzorg Wageningen
DOEL 18 Er is een professioneel aanspreekpunt voor ondersteuning aan mantelzorgers

19 Mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen en de zorgverlening
met elkaar af.
22 mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben krijgen informele en/of
formele hulp op maat
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30 Er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning door
professionals vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk.

WAT IS BEREIKT Respijt Vrijwilligers (NEN-BOS- MOM)
MOM
In de eerste helft van dit jaar zijn 14 nieuw aanvragen binnengekomen waarvan 9
via casemanagers dementie. Een aantal casemanagers weet ons wat dat betreft
goed te vinden. Het plan is de overige casemanagers apart te benaderen en hen
te wijzen op de mogelijkheden die het project biedt.
Van de nieuwe aanvragen zijn er 8 bemiddeld, 1 aanvraag is ingetrokken en 1
aanvraag is uitgesteld.
Een duidelijke trend is dat bij de aanvragen van de casemanagers het vaak gaat
om ouderen die nog zelfstandig maar alleen wonen, eenzaamheid speelt hierin
een grote rol.

BOS
Het BOS project is dit jaar gestart met drie openstaande aanvragen vanuit 2020.
Eén hiervan is vervallen vanwege opname van de zorgvrager. Twee hiervan zijn
bemiddeld waarvan er ook weer een op verzoek van de zorgvrager is beëindigd.
Er zijn in 2021 vier nieuwe aanvragen binnengekomen voor de BOS.

NEN
Van onze acht netwerkcoaches zijn er op dit moment twee actief gekoppeld als
netwerkcoach. Ondanks dat wij bij intakes van nieuwe mantelzorgers steeds
kijken of een netwerkcoach van dienst zou kunnen zijn komen er weinig tot geen
aanvragen voor een netwerkcoach bij ons binnen. De ervaring is dat mensen al
snel met allerlei “mitsen en maren” komen en het uiteindelijk niet nodig vinden (of
niet zien zitten) om actief aan een netwerkcoachingstraject te beginnen.
Echter, in gevallen waar mensen wel gemotiveerd in een
netwerkcoachingstraject stappen kunnen mooie resultaten bereikt worden zoals
in onderstaande casussen.
Eén traject betreft een dame op leeftijd die mantelzorger is voor haar man (en
haar man voor haar). Onze netwerkwerkcoach leert haar omgaan met de I-pad
en motiveert haar te leren omgaan met haar scootmobiel zodat ze er weer zelf
op uit kan. Mevrouw neemt zelf weer kleine initiatieven en ontwikkelt eigen regie.
Ander voorbeeld is een zelfstandige en alleenwonende dame op leeftijd. Zij is
mantelzorger voor een dochter met een geestelijke beperking maar kampt zelf
met meerdere fysieke beperkingen en de vele nare dingen die ze heeft
meegemaakt in haar leven. Haar netwerk is ten tijde van corona héél klein
geworden. De netwerkcoach houdt contact met haar, heeft in deze in casus ook
een beetje een maatjesrol, en motiveert haar open te staan voor nieuwe
contacten. In eerste instantie wordt het contact met haar kinderen en
kleinkinderen weer opgepakt nu de coronamaatregelen dat toelaten.

VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg)
Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer aanvragen. Corona heeft in het eerste
half jaar zeker nog invloed gehad, mantelzorgers vinden het spannend om
“vreemde ”mensen binnen te halen.
Nieuw is de combinatie van twee vrijwilligers op een dag, zodat meneer een
gehele dag vrij heeft en kan gaan doen wat hij leuk vindt (in dit geval klussen bij
zijn dochter).
Aantal nacht aanvragen is toegenomen, echter er zijn ook meer vrijwilligers die
zich willen inzetten in de nacht.

Cursussen en gespreksgroepen
Het eerste halfjaar van 2021 is de cursus omgaan met dementie van 2020
afgerond, is er een nieuwe cursus omgaan met dementie gestart. De behoefte
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hieraan is groot, er wordt een groep van 12 deelnemers getraind. De cursus
omgaan met psychische problemen in de familie is gestart, deze wordt gegeven
door onszelf. De cursusmap is ook zelf ontwikkelt, waarbij er echt aandacht is
voor individuele vragen van deelnemers en deze op maat gemaakt wordt voor de
groep.
De gespreksgroepen die in 2020 gestart zijn konden wegens de lockdown nog
niet plaatsvinden. Deze zullen in het tweede halfjaar weer opgestart worden.

Activiteiten

Mantelzorgcafé Mindfull Zelfcompassie: Op 10 maart vond ons eerste online
mantelzorg café plaats, die in het teken stond van mindful zelfcompassie. De
reacties hierop waren zeer positief en deelnemers gaven aan dat het rust en
overzicht bracht. Mooi was dat deze workshop gegeven werd door een trainer
die tevens ook mantelzorger is.

GoedeBuur-maaltijd: In samenwerking met het Odensehuis en het
Vrijwilligerscentrum Wageningen hebben we de Goedebuur-maaltijd aan
mantelzorgers uitgereikt.

Reacties van mantelzorgers:
● Onze hartelijke dank voor de maaltijd die wij mochten ontvangen! Het

heeft ons goed gesmaakte toch wel veel hoor. Wij waarderen dit enorm
wat jullie allemaal doen, dat is gewoon super!

● Al drie jaar staan jullie ons bij en we hopen eind dit jaar in december het
weer alleen te kunnen. Wij blijven positief, nogmaals onze dank voor
alles. Met vriendelijke groet Johan en Anneke

Mantelzorgcafé Gelderse Kastelenroute: Om de lockdown door te komen en een
beetje perspectief te hebben op wat ontspanning rond Pasen en Pinksteren
hebben we de mantelzorgers de Autopuzzeltocht Gelderse Kastelenroute
aangeboden. Reacties hierop zijn:

● Wat fijn om thuis te komen met zo een leuke tas op t kleine bankje bij
mijn voordeur. Je zult het misschien niet geloven, maar ik moest er zelfs
een beetje door huilen. Het blijft me verbazen dat juist iets liefs, iets
aardigs, iets positiefs me zo kan raken. Dwars door alle standvastigheid
en doorzettingsvermogen heen. Dus dit hebben jullie weer écht leuk
bedacht, hartelijk dankjewel Madelon en collega's!

● Prachtige Gelderse kastelenroute. Het duurde even voordat we er
helemaal in (bij) waren. Hele leuke dag gehad met elkaar.

Rotary actie: In april werden mantelzorgers uit Wageningen en Bennekom die bij
ons geregistreerd zijn verrast door de Rotary. De Rotary heeft basisscholen
benaderd om bloemen te knutselen, de vakschool Wageningen heeft soep
gemaakt en de leerlingen van het Pantarijn hebben al deze verrassingspakketten
rondgedeeld. De waardering onder de mantelzorgers was groot:

● De Rotary actie voor mantelzorgers werd door mij/ ons zeer
gewaardeerd. Het was een heel vrolijk moment! De geknutselde
bloemen staan nog steeds onze kamer te versieren, de soep werd met
smaak gegeten, de positieve manier van aanbieden door twee leuke
jongens van Pantarijn was prima! Dank aan allen die hier een aandeel in
hadden. Goed geregeld, Rotary!!

● Dat was nog eens verrassend zo’n mooi pakket te ontvangen. En wat
leuk dat er zoveel mensen aan hebben meegewerkt. De soep zal vast
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lekker smaken en de bloem staat gezellig bij een grote plant. Hartelijk
dank en een warme groet.

Bereiken nieuwe mantelzorgers
Het eerste half jaar zijn er 70 gesprekken geweest met mantelzorgers.
Mantelzorgers geven aan dat zij door deze gesprekken o.a. zich gehoord voelen
en zinvolle bezigheden hervonden hebben.
Waarbij het opvalt dat we 5 aanvragen voor een mantelzorgparkeervergunning
binnen hebben gekregen. Het lijkt alsof de weg naar deze ondersteuningsvorm
beter gevonden wordt. Ook valt op dat er veel vragen voor respijtzorg binnen
komen, met name voor ondersteuning door een vrijwilliger. Er zijn drie lopende
trajecten.
Het aantal afgesloten dossiers dit halfjaar is 68, dit komt omdat wij nog steeds
heel actief mantelzorgers opbellen hoe het met ze gaat en dus eerder duidelijk
hebben of iemand nog mantelzorger is.
We hebben 31 nieuwe mantelzorgers in beeld, die veelal ook gelijk
ondersteuning van ons krijgen in de vorm van een maatje of het meedoen aan
een cursus.

Bordje Vol
Dit is een nieuwe methode voor mantelzorgers om inzicht en duidelijkheid te
krijgen waar hun overbelaste gevoel vandaan komt. De methodiek is succesvol
ingezet bij een overbelaste mantelzorger, “het aantal kaartje wat op mijn bordje
lag gaf mij de doorslag dat er iets moest veranderen”. Tevens is deze ingezet bij
de terugkombijeenkomst voor mantelzorgers die eind 2020 deelgenomen hadden
aan de cursus omgaan met dementie. Ook is er aan diverse professionals verteld
welke meerwaarde deze methodiek heeft en wat ermee bereikt kan worden. Aan
casemanagers dementie in de regio Gelderse Vallei is een demonstratie
gegeven.
In een relatief korte tijd wordt inzichtelijk hoe hoog de overbelasting is en geeft
het de mantelzorger zelf inzicht en keuze waar hij in zou kunnen veranderen.

Respijtzorg
Er is een toename van respijtvragen, het lijkt alsof de mantelzorgers weer durven
te vragen na de coronapandemie. Er is onderzoek gedaan naar
respijtmogelijkheden voor mantelzorgers die gebruik maken van de WMO en
jeugdwet.

Logeeropvang
Er is voor mensen met dementie alleen in een beginnende fase mogelijkheid
voor logeeropvang. Wanneer de respijtbehoefte groter wordt is er vaak al geen
sprake meer van beginnende dementie.
Het inzetten van structurele logeeropvang zodat mantelzorger uit kan rusten is
professioneel niet op te lossen. Er zijn geen passende bedden en
verpleeghuizen houden deze bedden niet vrij voor respijtzorg.

Vakanties met Zorg
Met uitzondering van het vakantiebureau, worden mensen met dementie vaak
niet toegelaten bij een vakantie met zorgden aan bijvoorbeeld Rode Kruis en de
Zonnebloem.

Jonge mantelzorgers
Er is contact met de montessori school of Solidez Mantelzorg volgend jaar een
gastles kan geven in de bovenbouw. Er is contact geweest met de Kardinaal
Alfrinkschool, zij geven aan dat zij niet altijd goed weten of dit voor hun kinderen
geldt en dat het goed is om bij dit onderwerp stil te staan. De directeur heeft zich
aangemeld voor het theater What if over jonge mantelzorgers en de link gedeeld
met haar team.
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Voor basisscholen en het voortgezet onderwijs is een aanbod van gastlessen
ontwikkeld die gaan over jonge mantelzorgers.
De gesprekken met de gemeente over de uitvoering van het
mantelzorgcompliment voor jongeren door Solidez is in de afrondende fase.
Jonge Mantelzorgers zullen vanaf oktober een cadeaubon gaan ontvangen. Dit
betekent dat er meer gedaan kan worden aan ondersteuning voor deze
specifieke doelgroep. De bonnen zullen persoonlijk overhandigd worden in
combinatie met een activiteit. Het persoonlijke contact hierover maakt dat we
beter in beeld kunnen krijgen waar deze groep behoefte aan heeft.

GGZ Mantelzorgers
Door het project met ‘meer aandacht voor GGZ mantelzorgers’ hebben we
nieuwe samenwerkingen tot stand gebracht buiten Welsaam. Dit heeft ook
geresulteerd in een groter bereik voor onze activiteiten bij professionals en
mantelzorgers, omdat deze landelijke en provinciale samenwerkingspartners
onze informatie delen. Met diverse Welsaam partners is er gesproken over deze
doelgroep en dat heeft tot mooie aanknopingspunten geleid waar we bij aan
kunnen sluiten om deze onzichtbare groep mantelzorgers meer in beeld te
krijgen.
Er zijn gesprekken geweest met mantelzorgers uit ons bestand om meer de
diepte in te gaan welke ondersteuningsbehoefte er werkelijk leeft. En de cursus
omgaan met psychische problemen in de familie is gestart.

Expert informeel (Mantelzorg)
Startpunt. Voorbeelden waarbij geholpen zijn:
● Hulp bij woonurgentie voor mantelzorgers
● Vragen over respijtzorg
● Vragen wat te doen bij overbelasting

Thuisbegeleiding, RIBW, casemanagers, buurtmaatschappelijkwerkers, sociaal
raadslieden en langdurige administratie, kind aan huis, zijn partners waarbij over
en weer informatie wordt uitgewisseld. Vanuit onze rol als expert informeel is er
contact met de mantelzorgers en familieleden groep van Rumah Kita waarbij het
gaat om het samenspel formeel-informeel.

Zichtbaarheid
● Vanaf 1 mei wordt de nieuwsbrief vormgegeven door een speciaal

programma, Laposta. Mantelzorgers ontvangen maandelijks een
nieuwsbrief. In de zomer zal er een nieuwsbrief gaan over respijtzorg. Deze
brief wordt zowel naar de mantelzorgers als de professionals gestuurd.
Daarnaast wordt deze nieuwsbrief op de website van Solidez geplaatst.
Hierdoor is er over verschillende thema’s meer informatie te lezen.

● Er is voor de Jonge Mantelzorgers een campagne geweest via de sociale
media kanalen van Solidez. Daarnaast is er een radio interview geweest bij
RTV Rijnstreek om aandacht te vragen voor deze doelgroep.

● De actie van de Rotary heeft ook bijgedragen aan de zichtbaarheid van ons,
maar tevens ook aan bewustwording van mantelzorg.

● Wat betreft de zichtbaarheid van de expert informeel, zal er in juni een
stukje worden opgenomen in de Welsaambrief om onze functie te
verduidelijken en meer bekendheid te geven.

GEVOLGEN CORONA Begin dit jaar toen de vaccinatie op gang kwam was er wat roering over het wel
of geen voorrang krijgen als mantelzorger. Gelukkig kwam hier al gauw meer
informatie over, dit nam de onduidelijkheid, onzekerheid en zorgen wat weg.
Verder bereiken ons veel signalen van mantelzorgers over onvrede richting
verpleeghuizen. Dit heeft zeker ook te maken met het beleid sinds corona.
Mantelzorgers voelen zich tekort gedaan in goede informatie ontvangen en
meegenomen worden in hoe het verpleeghuis acteert onder deze

Pag. 10 - Welsaam Halfjaarverslag 2021 - Categorie 3



omstandigheden. Daarnaast voelen mantelzorgers zich niet gezien en erkend.
De grootste zorg die wij signaleren is de mate van eenzaamheid onder
mantelzorgers, maar tevens ook onder andere inwoners van Wageningen. Meer
dan andere jaren krijgen we aanvragen binnen voor een maatje voor gezelschap.
Hierbij gaat het lang niet altijd om iemand die om vrijwilligersondersteuning
vraagt, maar een gelijkgestemde die ook behoefte heeft aan sociaal contact.
Onze projecten zijn ter ondersteuning van mantelzorgers, alleen met dit doel
worden vrijwilligers ingezet. Zo hebben veel meer projecten een specifiek doel.
Voor deze vragen is er binnen Wageningen geen plek om centraal deze vragen
te verzamelen.
Dit vraagt eigenlijk om een sociaal-contact makelaar die vragen matcht, zonder
dat er een verdere ondersteuningsbehoefte is.

UITDAGINGEN De methodiek natuurlijk, een netwerkcoach is een mooi middel om in te zetten bij
eenzaamheidsproblematiek. Echter blijft het moeilijk om hiervoor deelnemers te
vinden. Het lijkt alsof deze stap te groot is, omdat de deelnemer hierbij ook actief
aan de slag moet. Het is minder vrijblijvend dan de inzet van een maatje, dat
toch meer gericht is op er zijn en samen iets ondernemen. Het vraagt van ons
om uit te zoeken hoe wij toch deze methodiek op een laagdrempelige manier in
kunnen zetten.

ACTIVITEIT 3.1.2 LOKET INFORMELE HULP EN EXPERT INFORMEEL IN STARTPUNT
ORGANISATIE VCW
DOEL Resultaat 30: er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is

ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen
netwerk (thema jeugd)
Resultaat 18: er is een professioneel aanspreekpunt voor
mantelzorgers/inwoners
Resultaat 19: mantelzorgers, professionele hulpverleners en vrijwilligers
stemmen de zorgverlening met elkaar af

WAT IS BEREIKT Hulpvragen VCW
● Het was druk aan onze balie. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 139

hulpvragen binnen. In totaal hebben we hiermee 124 unieke inwoners
geholpen. Via het VCW-oproep team  zijn er 37 hulpvragen opgelost. De
overige vragen zijn doorverwezen naar vrijwilligersorganisaties of waren
advies of informatie vragen die we direct konden beantwoorden.

● het vrijwilligerswerk van het oproep team is geen structureel
vrijwilligerswerk, men komt wel vaak achter de voordeur. Eventuele signalen
speelt VCW in samenspraak met de inwoner door naar Startpunt of
vrijwilligersorganisaties.

● versterken capaciteit vrijwillige baliemedewerkers VCW, training en coaching
in dementie en na terugkomst van de eigen balie vrijwilligers in september is
er een opfriscursus in balie-vaardigheden gegeven. Dit jaar heeft de
coördinator informele hulp grotendeels de hulpvragen behandeld.

Zichtbaarheid informele hulp & VCW
● Handboek Vrijwillige Hulp in Wageningen 2020 is door corona niet

vernieuwd. Wanneer corona is gaan liggen pakken we de draad op en komt
er een update.

● Nieuwe artikelenreeks gestart over ‘Hulpvragers in de Stad Wageningen’ om
potentiële vraagverlegenheid te verminderen. Mensen die anderen horen die
veel aan bepaalde hulp hebben gehad zullen zelf gemakkelijker om hulp
vragen.

● Samen met Mantelzorg Wageningen en Odensehuis het project
‘Pauzemomenten’ gestart. Meerdere keren per jaar gaan we een weekend
of midweek op pad met mensen die last hebben van geheugenproblematiek
(bijv. NAH, dementie) zodat de mantelzorger op adem kan komen thuis en
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degene die verzorgd wordt een toptijd heeft. Een eerste uitje wordt
gezamenlijk georganiseerd in het najaar en gerund door vertrouwde
vrijwilligers en een junior eindverantwoordelijke om de kosten zo laag
mogelijk te houden.

● Samen met Wageningen Dementievriendelijk, de bblthk een plan gemaakt
voor het 'Geheugenhuis'. Een maandelijkse inloop, uitleen voor mensen met
dementie in de bblthk met een koppeling naar onze hulp balie.

● Meegewerkt aan de goedebuur-maaltijdactie van Hotel de wereld en Proost.
Bij mantelzorgers gratis maaltijden bezorgd als extraatje in Coronatijd.

● Actief meegedacht met Vallei Vitaal geïnitieerd door Platform Wageningse
Ouderen. We hebben geadviseerd aan te sluiten bij de lokale bestaande
netwerken die er liggen zoals het Startpunt.

● 5 bijeenkomsten georganiseerd van het ketenoverleg praktische hulp
waarbij afstemming tussen de onderlinge partners gerealiseerd wordt.

● De stop van de stichting de Helpende Hand is door het VCW gecoördineerd.
Vrijwilligers zijn verdeeld over de andere partners en er is een nieuwe
klussendienst bij Solidez opgezet. VCW heeft Buurtbedrijf de Nude actief
betrokken bij de Klussenketenoverleg. Zij nemen nu structureel deel aan dit
overleg. We zijn momenteel bezig om te kijken of een gezamenlijke
aanvraag kunnen doen bij het coronaherstelfonds van het Oranjefonds.

● door corona zijn er dit jaar geen presentaties gegeven bij externe
organisaties. Wel zijn nieuwe medewerkers van het Startpunt geïnformeerd
over de vrijwillige inzet in Wageningen.

Startpunt
● Er zijn geen gezamenlijke huisbezoeken geweest. De VCW-coördinator

heeft er toen het weer kon, een zelf afgenomen.
● We namen actief deel aan Startpunt teamoverleg.
● Info/advies op cliëntniveau.

GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN Door de gevolgen van corona zijn vrijwilligersorganisaties zoekende hoe hun

aanbod af te stemmen op de vraag die er ligt. Dit vraagt een zekere mate van
flexibiliteit om volgens de maatregelen van de overheid door te gaan. Activiteiten
vinden zoveel als mogelijk doorgang, maar in beperkte mate en met beperkt
aantal deelnemers. Ook vrijwilligers zijn voorzichtig en nemen beperkt of geen
risico om hun vrijwilligerswerk op te pakken. Het is een uitdaging om te komen
tot een goed aanbod van hulp op de vraag die er ligt. Bijv. UVV
boodschappenbus is tijdelijk gestopt, het gezelligste onderdeel was de
ontmoeting tussen de hulpvragers en de vrijwilligers aan de koffietafel van de
Albert Heijn en die tafel is weg. Voor deze mensen is binnen het netwerk een
andere oplossing gevonden voor de boodschappen. Het onderdeel om weer
even onder de mensen te zijn kon niet vervangen worden. Bijv. de flexpool van
St. Present waardoor er in tweetallen klusjes bij mensen in de tuin gedaan
werden.

ACTIVITEIT 3.1.3 VRIJWILLIGE KLUSHULP
ORGANISATIE Helpende Hand
DOEL Praktische hulp en ondersteuning in en om het huis aan inwoners die geen

netwerk of financiële middelen hebben helpen met klussen in huis of de tuin.
WAT IS BEREIKT De activiteiten van de Helpende Hand zijn vanaf dit jaar overgenomen door

Stichting Present (tuinonderhoud) en Solidez (klusjes in huis)

ACTIVITEIT 3.1.4

VRIJWILLIGERSGROEPEN VOOR PRAKTISCHE KLUSSEN EN SOCIALE
ACTIVITEITEN BIJ KWETSBARE INWONERS

ORGANISATIE Stichting Present
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DOEL Present Wageningen pakt hulpvragen op van mensen die zelf niet de
gezondheid, financiën of sociaal netwerk hebben. Deze mensen worden vaak
aangemeld door hun hulpverlener en zijn vaak zeer kwetsbaar. Het lukt hen vaak
niet om bijvoorbeeld hun tuin bij te houden, hun huis schoon of opgeruimd te
houden, zelf te verven of te klussen of te verhuizen. Present zet groepen
(eenmalige) vrijwilligers in om hierbij te ondersteunen en zorgt voor een goede
voorbereiding, begeleiding tijdens het project en evaluatie achteraf. Onderlinge
ontmoeting is altijd onderdeel van de projecten.
Resultaat 2: inwoners ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed
Resultaat 15: er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels
tekort schieten.
Resultaat 24: vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, ondersteuning)
voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen
Resultaat 30: er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is
ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk.
Resultaat 37: oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat en
passende mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven.

WAT IS BEREIKT Ondanks corona zijn er vrijwilligers gekoppeld aan mensen die hulp nodig
hebben. We hebben +- 125 vrijwilligers ingezet voor +- 25 hulpvragen.
- we hadden 1 trainee die zich van februari t/m juni inzette
- het Match & Mingle project ging geslaagd van start (andere subsidie)
- We zetten een voorleesproject op wat goed liep
- Er werd een Sociaal Tuinieren project opgestart (andere subsidie)
- Na het opheffen van de Helpende Hand werden hun tuinvrijwilligers

overgenomen door Present.
- De flexgroep begint aardig goed te functioneren.
- We sloten aan bij de overleggen van het klussenketen, waar VCW,

Helpende Hand (tot februari), Changemakers en soms nog wat andere
organisaties ook aansluiten, om te overleggen over hoe we goed samen
kunnen werken in het helpen van kwetsbare inwoners bij praktische klussen
thuis.

- Samen met Changemakers en VCW hebben we een aantal sessies gehad
om overlap en aanvulling op elkaar te bespreken. Output is een duidelijk
hulpvragen stroomschema en een goede verstandhouding. De lijntjes
worden steeds korter.

GEVOLGEN CORONA Door corona konden projecten niet of in kleinere vorm doorgaan.
Er waren beperkende maatregelen en vrijwilligers meldden zich minder aan. Veel
groepen die zich normaal rond deze tijd zouden aanmelden functioneren niet als
groep dus meldden zich niet aan.
Sociale projecten vonden niet op locatie plaats, pas in de laatste 2 maanden. We
hebben een voorleesproject opgezet wat goed liep, waar mensen op afstand via
ipads ouderen voor lazen.
Praktische projecten vonden plaats. Eerst schaars en heel klein vanwege
avondklok, aantal toegestane bezoekers. Later in iets grotere groepjes.
We hebben grotere projecten opgeknipt in kleine projectjes, waardoor er toch
nog wel wat gedaan kon worden. Dit zorgde wel voor veel meer organisatie-uren
per project.

UITDAGINGEN Normaal werkt Present alleen met groepen die zich uit zichzelf aanmelden. Door
Corona functioneren groepen niet zoals eerder, en krijgen we minder spontane
aanmeldingen. Daardoor is het meer zoeken naar mensen die graag iets willen
doen.
Normaal werkt Present met groepen van meestal zo’n 6-8 deelnemers. We
hebben vrijwilligers, hulpontvangers en hulpverleners bij de praktische klussen
gewezen op de corona richtlijnen. Dit betekent o.a. dat we de klussen
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beoordeeld hebben op urgentie; de klussen aangepast hebben op het maximale
aantal vrijwilligers dat langs kan komen; er gewezen is op de 1,5 meter afstand
en handgel en mondkapjes zijn aangeboden. Doordat de groepsgrootte kleiner
was dan normaalgesproken, hebben we projecten vaker in verschillende
dagdelen moeten ‘knippen’.
Deze twee punten samen veroorzaken een grotere belasting voor de
coördinatoren in de communicatie met de groep en de begeleiding van projecten
Op dit moment zijn er veel hulpvragen waaronder veel tuinen, terwijl vrijwilligers
zich niet in grote getale aanmelden. We moeten streng onze criteria toepassen
en tegelijkertijd kunnen we zelfs soms de hulpvragen die goed bij ons passen
niet aan.
Doordat de maatregelen net voor de zomer versoepelden en er in de zomer
sowieso weinig groepen zijn hebben we na een half jaar veel openstaande
hulpvragen.
Ook zien we een toename in het aantal grotere klussen. We zijn ons aan het
oriënteren om dit soort klussen ook op te kunnen pakken.

TOELICHTING Present wordt voor ongeveer één derde gefinancierd door WelSaam. Present is
afhankelijk van andere fondsen voor de realisatie van de andere twee derde
projecten.

ACTIVITEIT 3.1.5 TANDEM EN CONTACT HOUDEN

ORGANISATIE Humanitas

DOEL Tandem: Via maatjescontact ondersteuning bieden aan mensen die zich
eenzaam voelen en een weg uit (dreigend) sociaal isolement zoeken. Samen
met een toegeruste vrijwilliger, waarmee het klikt, gaat een deelnemer op pad om
een eigen netwerk (weer) op te bouwen en te versterken.

Contact Houden: Via maatjescontact ondersteuning bieden aan mensen,
waarbij een functioneel netwerk ontbreekt en het opbouwen ervan niet (meer)
mogelijk is.
Samen met een vrijwilliger kan de deelnemer contact houden met de
samenleving, waar dat alleen niet (meer) lukt.

WAT IS BEREIKT Ondanks Corona zijn de maatjesprojecten Tandem en Contact Houden
structureel bereikbaar geweest, zijn bestaande koppelingen gecontinueerd en
zijn er nieuwe koppelingen gemaakt.

Tandem:
Over het eerste halfjaar 2021 zijn er via Tandem in totaal 18 maatjestrajecten
gerealiseerd, waarvan er 8 nieuw gestart zijn.
Per 1 juli 2021 zijn er nog 7 deelnemers in afwachting van een Tandem maatje.

Contact Houden:
Over het eerste halfjaar 2021 zijn er via Contact Houden 26 nieuwe en verlengde
maatjescontacten gerealiseerd, waarvan er 9 nieuw gestart zijn.
Per 1 juli 2021 zijn er nog 6 deelnemers in afwachting van een maatje.

Naast de lopende maatjestrajecten (gekoppeld en nog niet gekoppeld) zijn er
extra inspanningen verricht, die uiteindelijk niet resulteerden in een
maatjescontact. Dit betreft o.a. doorverwijzingen van deelnemers naar formele
ondersteuning, andere maatwerkoplossingen, veranderde situaties van
deelnemers gedurende het traject.
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Training en begeleiding vrijwilligers
Vrijwilligers van Tandem en van Contact Houden worden ondersteund door de
(vrijwillig) coördinatoren. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten worden
deskundigheid en ervaringen met elkaar gedeeld, motivatie gevoed, kwaliteit van
dienstverlening geborgd. Ook wordt er door de coördinatoren individuele
begeleiding geboden aan de vrijwilligers waar nodig.

Tijdens de lockdown-periode in het eerste halfjaar van 2021 is er voor zowel
Tandem als Contact Houden een online-terugkombijeenkomst georganiseerd.
In mei/juni 2021 vonden de bijeenkomsten plaats in het Arboretum in de vorm
van wandelingen in tweetallen waarbij de vrijwilligers ervaringen m.b.t. hun
maatjescontact konden uitwisselen. Dit laatste bleek leuk en succesvol!

Nieuwe vrijwilligers volgden de bestaande online Basistraining Maatjescontact
maar konden vanwege corona de verdiepende Tandem-basistraining niet fysiek
volgen. Binnen korte tijd werd er samen met Humanitas-collega’s uit de regio een
online-training Maatjescontact ontwikkeld en aangeboden. Inmiddels zijn deze
online-trainingen een aantal keren georganiseerd. Dit wordt erg gewaardeerd
door nieuwe vrijwilligers.

GEVOLGEN CORONA 1. Door corona kon de vrijwilligersgroep enkele maanden niet fysiek bij elkaar
komen. Wel vonden er online gesprekken met vrijwilligers en soms ook
deelnemers plaats. De terugkombijeenkomsten voor vrijwilligers werden
online of op een alternatieve manier georganiseerd.

2. Intakegesprekken met nieuwe deelnemers vonden (na onderlinge
afstemming) fysiek plaats waarbij rekening gehouden werd met de geldende
richtlijnen.

3. Promotie van onze maatjescontacten door deelname aan evenementen was
de afgelopen periode helaas niet mogelijk. Dit heeft er wellicht toe geleid dat
zich minder nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld voor onze projecten.

UITDAGINGEN 1. Bij zowel Tandem als Contact Houden staat een aantal hulpvragers op de
wachtlijst. Helaas bleek het de afgelopen maanden lastig om nieuwe
vrijwilligers te bereiken. Wij zijn ons, in overleg met het bestuur van
Humanitas, aan het beraden op extra acties die wij hier na de zomerperiode
voor kunnen uitzetten.

2. Per 1 januari 2021 is een nieuwe betaald coördinator voor Tandem en
Contact Houden aangesteld. Zij heeft zich het eerste halfjaar van 2021
vooral toegelegd op het bekend raken met de deelnemers van Tandem en
Contact Houden en het beter leren kennen van de vrijwilligers.
Zij wil het komende halfjaar graag investeren in het voeren van gesprekken
met verwijzers van Humanitas om zo de maatjesprojecten bij hen onder de
aandacht te brengen. Ook wil zij nader gaan kennismaken met diverse
samenwerkingspartners binnen Welsaam.

3. De eerste maanden van 2021 was Humanitas voor het project Contact
Houden naarstig op zoek naar een tweede vrijwillig coördinator.
In mei 2021 heeft zich hiervoor een vrijwilligster gemeld; zij wordt
momenteel ingewerkt.

4. Humanitas ontvangt vanuit verschillende hoeken (professioneel en
informeel) verzoeken om een maatje ter ondersteuning van kwetsbare
mensen. Wij moeten voor Tandem en Contact Houden (blijven) toetsen of de
problematiek van de deelnemer aansluit bij de ondersteuning die wij vanuit
onze maatjesprojecten kunnen bieden. Hulpvragers die wij niet kunnen
helpen, proberen wij vervolgens zo goed mogelijk door te verwijzen.
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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

Mantelzorg Wageningen 51 2
Loket informele hulp
VCW

?

Humanitas Tandem en
Contact Houden

54 5 1 Tandem en Contact
Houden

Stichting Present 105 1

TOTAAL 210 8 1
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

08 - 2021 3.2 Vraaggerichte hulp en
ondersteuning

Preventieve basis- en
specialistische ondersteuning

maatschappelijk effect 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).

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT DOOR DE ACTIVITEITEN…

UITKOMST
EFFECTMETINGEN
(%) AANVULLENDE INFORMATIE

2 ben ik tevreden met wat het leven
mij biedt

81 21 reacties

3 Voel ik mij goed 81
36 heb ik meer vertrouwen in mijn

toekomst (bij echtscheiding)
52

37 kan ik meedoen aan activiteiten die
ik leuk vind.

52

extra
vraag

Ik ben geholpen om weer
zelfstandig verder te gaan

52

tevredenh
eid

De activiteit heeft me gebracht wat
ik ervan verwachtte

8,0 (rapportcijfer)

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit 8,1 (rapportcijfer)
Gemiddeld positieve bijdrage aan
kwaliteit van leven

67%

Quotes van deelnemers:
● Ik vind het jammer dat het traject niet verder gegaan is. Ik had liever langer gehad. Ik vond

het goed gaan. Ik vond het psychologisch, dat vind ik fijne ondersteuning.
● Door de juiste begeleiding aan te vragen en de samenwerking heb ik meer vertrouwen in mijn

toekomst
● ik ben blij dat ik overbruggingsgesprekken heb kunnen voeren om niet verder terug te vallen

in mijn oude patroon tot ik aan de beurt was bij de gespecialiseerde zorg.
● Het was precies wat ik nodig had
● Ik ben blij met de gesprekken, ze hebben me goed geholpen
● Ik vind dat deze vragen groter zijn dan het is in gesprekken is. Ik heb gewoon mijn hart

kunnen luchten en wat handvatten gekregen.
● Wij zijn heel erg goed geholpen
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ACTIVITEIT 3.2.1 MAATSCHAPPELIJK WERK BIJZONDERE DOELGROEPEN EN INZET STARTPUNT
ORGANISATIE Solidez
DOEL De preventieve en integrale werkwijze van de maatschappelijk werker zorgt dat de

eigen kracht van mensen wordt versterkt en verbindt hen aan netwerken in de
eigen leefomgeving en vice versa. Dit voorkomt veelal zwaardere, specialistische
ondersteuning en biedt mogelijkheid om vanuit specialistische zorg af te schalen.

WAT IS BEREIKT Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen/
specialistisch maatschappelijk werk:
Planregie is in verschillende cases gevoerd. In deze cases is sprake van ernstige
problemen op meerdere leefgebieden. Te denken valt aan huiselijk geweld,
conflictscheiding van ouders met kinderen, psychische klachten, overlast. Door
regie te nemen ontstaat er één aanspreekpunt met overzicht en wordt er door alle
betrokken partijen gewerkt aan één behandelplan. Dit zorgt voor meer duidelijkheid
dankzij onderlinge communicatie en afstemming. De planregisseur zorgt ervoor dat
er geen zaken dubbel gedaan worden of er iets over het hoofd wordt gezien.

Inzet Startpunt:
Een heel aantal mensen zijn kortdurend ondersteund en velen toegeleid naar de
juiste hulpverlening. Er is planregie gevoerd op een complexe casus. Met hulp van
begeleiding is een scheiding voorkomen. De verbinding met netwerkpartners bij
Stichting het Wiel (1e lijns (Para) medische zorgverleners) is gelegd door contact en
het verzorgen van een presentatie over ons werk. Er is deelgenomen aan de
werkgroep armoedebestrijding en preventieve schulddienstverlening. Er wordt een
scholing ontwikkeld over ouderen en verward gedrag. Er wordt iets ontwikkeld voor
kinderen met lichte psychosociale klachten.

GEVOLGEN CORONA Corona lijkt een periode een drempel te zijn geweest voor aanmelding bij
problemen. Met dat de maatregelen versoepelden, is het aantal hulpvragen snel
toegenomen.

UITDAGINGEN De casuïstiek wordt complexer. Dit maakt dat planregie voeren steeds meer tijd
vergt.
Bovenstaande (bij “gevolgen corona”) geldt: Het is een uitdaging de toestroom
hulpvragen te kunnen oppakken.

ACTIVITEIT 3.2.2
SPECIALISTISCH ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING

ORGANISATIE MEE Veluwe
DOEL Het versterken van de eigen kracht van inwoners met een beperking of een andere

bijzondere kwetsbaarheid én hun netwerk. Zo worden zij geholpen om naar
vermogen zelf regie te voeren, zelfredzaam te zijn en zelfstandig mee te doen in de
maatschappij.

WAT IS BEREIKT In het afgelopen half jaar hebben veel inwoners ondersteuning gevraagd voor (her-)
aanvragen indicaties WMO en WLZ. De indicatie is nodig om de zelfstandigheid zo
veel als mogelijk te kunnen behouden.  Een her-aanvraag bij de WMO leidt tot
meer overleg en intensievere ondersteuning, als gevolg van procedure eisen
omtrent indienen van een  plan van aanpak.. Voor cliënten in de regel moeilijk om
de taal van de WMO te kunnen begrijpen en hierin de weg in te kunnen vinden, die
gepaard gaan met vele emoties. De hoeveelheid vragen hebben tijdelijk een
langere wachttijd veroorzaakt.
Planning voor groepswerk aanbod staat gepland voor najaar 2021 mede vanwege
de corona. Hiervoor zal een extra aanvraag plaatsvinden naar het Perspectieffonds.

GEVOLGEN CORONA Zie hierboven ivm groepswerk;  mbt individuele vraagstukken: toename van vragen
rondom vereenzaming en behoefte om meer activiteiten buitenshuis te realiseren.

UITDAGINGEN uitvoering nieuw groepswerk aanbod en wegwerken van (zoveel mogelijk) wachttijd

ACTIVITEIT 3.2.3 BEMOEIZORG
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ORGANISATIE RIBW
DOEL Bemoeizorg bij multi complexe situaties. Planregie oppakken rondom doelgroep die

voor reguliere zorg moeilijk te bereiken is maar waar vanuit omgeving wel signalen
van zorg worden afgegeven. Contact maken met betreffende inwoner, zorgvraag
verhelderen/formuleren en planregie opstarten als nodig. Wanneer mogelijk
doorverwijzen naar geschikte reguliere zorg.

WAT IS BEREIKT Het afgelopen half jaar hebben we enkele zeer intensieve casussen opgepakt en
tot een goed vervolg kunnen brengen. Contact met samenwerkingspartners en
gemeente is desondanks goed en intensief gebleven. Ondanks de veranderingen in
de samenleving hebben we de doelgroep weten te bereiken.

GEVOLGEN CORONA Minder aanmeldingen. Aanmeldingen die er zijn nu veelal rond verwardheid,
waanbeelden en/of verslaving. Dit zou te maken kunnen hebben met de
verandering in contacten met de buitenwereld door corona.
Daarnaast zien we veel aanmeldingen van eenzame ouderen die hulp behoeven al
dan niet met alcoholproblematiek.

UITDAGINGEN ● Vroegsignalering en verborgen leed (achter de deur) signaleren. Huidig wordt
vooral ingezet bij reeds ontstane (multi)problematiek die ons inziens soms
voorkomen zou kunnen worden bij vroegsignalering en vroegtijdig ingrijpen.
Wettelijke veranderingen hebben ertoe geleid dat gemeenten en woningbouw
een andere functie hebben gekregen bij signalen van schulden, dit kan voor
onze casuïstiek een vertragende werking hebben (we worden later ingezet, als
blijkt dat voorliggende hulp niet voldoende is).

● Balanceren rond de zin en onzin van het aanvragen van verplichte zorg. De
WVGGZ is nieuw en dit vergt kennis en aandacht.

● Samenwerking met behandelaars van psychiatrie en verslavingszorg bij
multiproblematiek. De casussen die tussen wal en schip vallen betreft
behandeling groeit gestaagd, dit lijkt ons onwenselijk.

● De toekomst van bemoeizorg in wageningen ivm het aflopen van de
aanbesteding welsaam. Hier ligt voor ons de uitdaging passende financiering
wederom te organiseren om het product te kunnen blijven bieden.

ACTIVITEIT 3.2.4 AUTI-CAFÉ, INLOOP VOOR GELIJKGESTEMDEN (AUTISME)

ORGANISATIE Stichting IBASS
DOEL Mensen met autisme (ASS) een plek geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten en

van elkaar kunnen leren. Ze ervaren een goede kwaliteit van leven en verhoogde
zelfstandigheid. De doelgroep bestaat uit volwassenen vanaf 18 jaar met een
diagnose ASS en een normaal of hoogbegaafd intelligentieprofiel.

WAT IS BEREIKT De continuïteit is gewaarborgd door gelijk verder te gaan met een digitale versie
van het auti-café nadat Ons Huis agv de lockdown dicht ging. Daarnaast zijn er
nieuwe deelnemers blijven komen die eerst digitaal aansloten en nu inmiddels ook
2 keer in het echt hebben aangesloten. We hebben eea uitgeprobeerd, omdat
digitaal nu eenmaal anders is dan in het echt. Het bleek ook voordelen te hebben:
deelnemers gaven ook aan dat het minder energie kostte. Na een paar maanden
bood ik de mogelijkheid om voor de start even alleen met me te praten als je het
ergens moeilijk mee had en/of met eenzaamheid kampte. Daar heeft een enkeling
gebruik van gemaakt. Verder hebben we online spellen gespeeld waarbij interactie
een grote rol heeft. Ook organiseerden de deelnemers zelf een extra auti-café
tussen de maandelijkse keren in. Het is fijn dat we hier zo op kunnen teruggrijpen
als dit weer nodig mocht zijn en er zijn een aantal deelnemers die met elkaar nu
online gamen. Door de digitale variant had ik goed zicht op wat er leefde bij de
deelnemers en kon ik gelijk weer in het echt iets doen toen de versoepelingen dat
toelieten (15 juni) de maximale aantal deelnemers, 12, waren aanwezig. Omdat
mensen aangaven  behoefte te hebben aan sociaal contact, is er een extra
auti-café in het park georganiseerd op 22 juni, toen waren er 8 deelnemers.
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GEVOLGEN CORONA Dat het online plaatsvond dus. Ook zijn er deelnemers afgehaakt tijdens deze
periode omdat ze niks met computers hebben en/of het hen echt gaat om het
contact in het echt. De verwachting is dat deze deelnemers wel weer aansluiten.

UITDAGINGEN Het inschatten wat een ieder nodig had was online erg lastig, hoewel alle
deelnemers erg zelfstandig zijn vind ik dat toch belangrijk, ze zijn er ook voor
sociale interactie en dat kan ik in het echt meer initiëren. Ook was er echt maar
ruimte om 1 ding te doen voor mij, meedoen met een online game, terwijl ik anders
ook aandacht besteedt aan het totaal en vooral zorg dat mensen die niet komen
voor de spellen ook een boeiende avond hebben. Het spellen spelen regelt zichzelf
inmiddels prima. Ook het aantal deelnemers online was even zoeken; veel spellen
waren maar voor een beperkt aantal deelnemers, en opsplitsen in verschillende
groepjes mistte mijn inziens ook zijn doel. Maar het is maar 1 keer voorgekomen
dat er teveel deelnemers waren, daar heb ik naderhand nog even contact mee
gezocht om te peilen of het niet als een totale afwijzing had gevoeld. Dat had het
niet.

ACTIVITEIT  1.1.2 BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK, GROEPSWERK EN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
ORGANISATIE Solidez
DOEL Het Buurtmaatschappelijk werk is een zeer laagdrempelige vorm (zonder kosten, in

de buurt, zo lang als nodig en zo kort als kan) van hulpverlening voor alle inwoners
van Wageningen. Het doel is om samen met de inwoner te kijken naar de
hulpvraag en te zoeken naar de best mogelijke oplossing. Vaak gaat het om milde
psychosociale problematiek en bijkomende praktische problemen. Door met de
inwoner op te trekken en te focussen op de eigen kracht krijgt de inwoner meer
regie over de situatie en kan zelfstandig verder. De Buurtmaatschappelijk werker
heeft een signalerende en preventieve functie in de wijk, waardoor bijvoorbeeld
overeenkomende vragen kunnen worden gebundeld of tijdig verwezen kan worden
naar voorliggende voorzieningen.

WAT IS BEREIKT Buurtmaatschappelijk werk (BMW):
We krijgen veel aanmeldingen voor ondersteuning. Hoewel we hard werken om de
mensen snel te kunnen helpen, is er aan het einde van dit half jaar een wachtlijst.
We hebben mensen geholpen met: teveel op hun bord, relatieproblemen, trauma,
eenzaamheid, gevoel van machteloosheid, problemen met volwassen kind in huis,
verwerking van verlies, zingeving, schulden, overbrugging naar GGZ, korte
informatie of adviesvragen.
Er zijn veel aanvragen voor hulp bij scheiding, ook veel stellen die niet getrouwd of
een geregistreerd partnerschap hadden, maar wel samenwonen en kinderen
hebben. Dit zijn vaak complexe cases waar veel tijd in gaat zitten en het hard
werken is, vooral het welzijn van de kinderen is vaak een zorg.
Er zijn veel casussen aangemeld en opgepakt van jonge mensen ter overbrugging
naar GGZ gespecialiseerde zorg. Denk aan verslaving en psychische klachten.
We zijn druk geweest met het ondersteunen van ouderen die sterk vereenzaamd
zijn in de coronatijd. Door persoonlijk contact en het inzetten en toeleiden naar
activiteiten.
Ook zijn we als buurtmaatschappelijk werkers betrokken geweest bij mensen die
overlast ervaren van hun buren of buurtbewoners. Dit wordt als positief ervaren. We
helpen hen hier zo mee om te gaan dat het hun welzijn zo min mogelijk negatief
beïnvloedt.
We hebben goede samenwerking met veel Welsaam- en andere netwerkpartners.
Onze cliënten profiteren er vaak van dat onze lijnen kort zijn, waardoor de juiste
hulp en informatie vaak snel wordt gevonden.
Veel mensen hebben mooie resultaten bereikt in de trajecten, eigen regie
opgepakt, verbinding gezocht met anderen, nodige zaken geregeld, meer hoop en
vooruitzicht, nieuwe baan, opstarten van schuldhulpverlening, een scheiding is
voorkomen, etc..
Groepswerk:
budgetcursus Slim met geld Wageningen
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Deze heeft geen doorgang kunnen vinden door corona maatregelen. Daarnaast zijn
er te weinig aanmeldingen binnengekomen. De enkele aanmeldingen die wel
binnen zijn gekomen zijn individueel opgepakt.

Rouwgroep
De rouwgroep is in februari gestart. Coronamaatregelen creëerden letterlijk en
figuurlijk meer afstand dan gebruikelijk. Maar dat het toch in groepsverband
doorgang vond, werd door de deelnemers extra gewaardeerd. Er zijn inzichten
opgedaan, de rouwgroep heeft bijgedragen aan het verwerkingsproces van
deelnemers. We hebben positieve ontwikkelingen gezien bij de deelnemers.

Schoolmaatschappelijk werk VO (Pantarijn):
Het aantal aanmeldingen voor MHV locatie is toegenomen. Er zijn veel
leerlingbegeleidingen gedaan. In alle situaties was er ook contact met de ouders.
Schoolmaatschappelijkwerk en jongerenwerk werken vaker samen in gezinnen. Er
zijn jonge mantelzorgers in beeld gekomen die nu ondersteuning ontvangen van
mantelzorgondersteuning. Er zijn fondsaanvragen gedaan en gehonoreerd voor
aanschaf slaapkamermeubilair, laptop en fiets.

GEVOLGEN CORONA De druk bij cliënten is hoger doordat corona veel heeft veranderd. Ook het eindigen
van de lockdown heeft bij een groep mensen problemen veroorzaakt, eerst mocht
veel niet en nu moest er ineens weer veel, denk aan werkdruk. weer aan de slag
gaan is voor een groep mensen moeilijk.
We zien ook een verband tussen de coronatijd en het verhoogd aantal aanvragen
van ondersteuning bij scheiding.
Veel ouderen zijn erg achteruitgegaan in de coronatijd op cognitief en lichamelijk
gebied. Er wordt grote moeite ervaren mee te doen in de samenleving. De
eenzaamheid is toegenomen onder die groep. Er heerst onder die groep angst en
frustratie. Voor een groep ouderen was juist het einde van de lockdown zwaar
omdat het netwerk weer aan het werk ging.
In de buurthuizen zijn minder bezoekers vanwege de coronamaatregelen. Maar zij
die komen hebben het echt nodig en zijn blij dat ze toch welkom zijn.

UITDAGINGEN Meer aanmeldingen dan we nu kunnen oppakken waardoor de wachtlijst is
ontstaan.
Hulpvragen worden complexer: meervoudig in plaats van enkelvoudig. Er wordt
snel doorverwezen naar specialistische hulp. Er mag meer aandacht komen voor
preventie voor ouders met kinderen met lichte psychosociale klachten (al dan niet
corona periode gerelateerd) in de basisvoorziening.
Er is een toename van huiselijk geweld, spanningen in echtscheidingssituaties,
gemis aan sociale contacten en dreiging van escalaties in de thuissituatie door
oplopende wachttijden in de GGZ.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Maatschappelijk werk

TOTAAL
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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:
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● blij dat ik heb deelgenomen aan deze gespreksgroep en fijne mensen heb ontmoet
● 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.

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
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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.

GEVOLGEN
CORONA

Ondersteuning op maat was door de corona nog meer nodig dan anders.
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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
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
Stagiaires

aantal
werk
ervarings-
plaatsen Opmerkingen

ouderenwerk solidez
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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

maart 2021 3.4 Vraaggerichte hulp en
ondersteuning

Jeugd in Gezin

maatschappelijk effect JEUGD:
alle kinderen hebben mogelijkheden om
veilig en gezond op te groeien en hun
talenten te ontwikkelen

1. mensen ondernemen actie als zij zich
zorgen maken over kinderen;

2. kinderen en ouders vinden op tijd hulp
om problemen in de opvoeding en bij
het opgroeien te voorkomen en op te
lossen.

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 71 75 respondenten
3 Voel ik mij goed. 92

36 heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst 73
30/32 heb ik mensen die mijn steunen als dat

nodig is
72

31 voel ik mij serieus genomen 91
gemiddeld Gemiddelde positieve bijdrage aan kwaliteit

van leven
78%

tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

7,9 (rapportcijfer)

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit 8,1 (rapportcijfer)
Opmerkingen:
● Ik vond het niveau wat laag. Ik bedoel daarmee dat de inhoud van de sessie mij in principe niets

nieuws heeft gebracht.
● Online maakt het lastiger, ondanks dat enthousiaste begeleiding. Voorstelronde nam erg veel tijd

in beslag, daardoor beperkt de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst de onderwerpen wat
uitgebreider te bespreken (mede ook door de groepsgrootte)

● er zijn wel  veel zaken besproken die voor zich spreken, werkt waarschijnlijk beter als het niet
online is

● leuke avond met gelijkgestemde die dezelfde interesse hebben over de toekomst als vader
● Leuke avond met praktische tips
● Goed met de beperkte tijd omgegaan
● Kan niet wachten op de meeting in het café
● Gezellig en leuk om ervaringen horen.
● Topavond!
● hele fijne begeleiding van Irini. Er wordt goed meegedacht ook als er onvoorziene

gebeurtenissen plaatsvinden, zoals bij het wegvallen van een buddy werd er contact gelegd voor
een nieuwe buddy

● Voor mij is de groep in de tijd na de bevalling super waardevol. Geeft me veel steun. Heel fijn dat
de Bakermat dit organiseert. Het groepsproces werd heel goed begeleid door Marise

● Fantastisch initiatief! Hopelijk blijft het bestaan in de toekomst <3
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● Centering Pregnancy is a great course for meeting other pregnant women and understanding
giving birth in the Netherlands and preparing for breastfeeding/postpartum. I still keep in contact
with the other moms from the course!

● Het gaat goed online maar ik kijk toch uit naar dat we elkaar weer in het echt kunnen zien
● Jammer dat CP door corona gedwongen online was. Ik denk dat "live" CP nog meer zou

brengen.
● Top geregeld!
● Great! was usefull
● Omdat het in Burundi heel anders gaat, was het fijn om te kunnen luisteren hoe dingen in

Nederland gaan. Bedankt dat jullie iemand konden regelen om ons te helpen met vertalen!'
● super buurtgezinnen!!!
● De begeleiding van buurtgezinnen is erg professioneel en echt gericht op ondersteuning
● betrokken warm vlot

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.4.1.a TEAM VROEGHULP
ORGANISATIE VGGM
DOEL Het vroeghulp team heeft rond hun ontwikkelingsvraagstukken specialistische

(para)medische kennis en expertise ontwikkeld en uiteenlopende specialistische
partners bij het netwerk betrokken. het vroeghulpteam ( deelname de jeugdarts)
brengt zodoende (para)medische, ontwikkelingspsychologische,
(ortho)pedagogische en maatschappelijke kennis bij elkaar. Door intensieve
samenwerking tussen de JGZ en het vroeghulp team wordt het netwerk rond kind
en gezin efficiënter en meer sluitend. Hierbij heeft de JGZ een belangrijke
verwijzende functie. De JGZ kan hierin laagdrempelig opereren.

WAT IS BEREIKT Het VVE Zorgoverleg elke laatste  donderdagmiddag van de maand ( niet in juli en
aug) is en blijft ook zeer zinvol. Het is steeds een vol overleg van 13.30 tot ong
16.30. Er is veel problematiek wat we gezamenlijk proberen op te lossen /te sturen.
Dit overleg doen we al > 17 jaar en werkt heel prettig. We kennen elkaar heel goed
en de korte lijntjes maken het heel effectief. Tussendoor is er regelmatig mail en tel.
contact met de VVE coördinatoren over VVE kindjes.

GEVOLGEN CORONA Zowel het Vroeghulpteam als het VVE zorgoverleg/MDO heeft in de coronatijd
digitaal plaatsgevonden.

Het Vroeghulpteam was digitaal even wennen, omdat ook ouders aanwezig zijn.
Maar het is ons wel steeds weer gelukt. De samenwerking verloopt heel goed. Het
feit dat er een Vroeghulpteam is, is erg prettig in Wageningen.

UITDAGINGEN Aandachtspunt in Wageningen: vluchtelingengezinnen met jonge kinderen zouden
vanaf de start in Wageningen meer ondersteuning kunnen gebruiken. En dan niet
alleen van Vluchtelingenwerk, maar ook mbt opvoeden, speelzaal, andere culturele
gewoontes in NL mbt opvoeden etc.. We zien bij deze kinderen veel
onderstimulatie, veel pedagogische problematiek.Wat het lastig maakt is de
taalbarrière waardoor het lastig is goed in contact te komen met deze gezinnen. De
jeugdverpleegkundigen hebben te weinig huisbezoeken/tijd om hierin wat te
betekenen.

Het contact met de KDV en de JGZ zou aangescherpt kunnen worden.Het is een
advies om de jeugdverpleegkundige op de groepen (bijv. aan het eind van de dag in
een regelmatig ritme) aanwezig te laten zijn op de KDV. Zij kennen de ouders en de
gezinnen en kunnen laagdrempelig vragen beantwoorden, demedicaliseren etc. In
het verleden behoorde dat ook tot het werk van de jeugdverpleegkundige. Het zijn
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dan korte lijnen en bekenden waardoor er geen extra schakel nodig is (die
vertragend kan werken)

ACTIVITEIT 3.4.1.b TEAM VROEGHULP (TRAJECT-BEGELEIDING)
ORGANISATIE ‘s Heerenloo
DOEL Afgesproken is, dat deze activiteit niet doorgaat. De middelen zullen gebruikt

worden voor een pilotproject passende kinderopvang, samen met innovatiegelden.
WAT IS BEREIKT
SUCCESSEN
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 3.4.2 VOORZORG
ORGANISATIE VGGM
DOEL Voorzorg is een programma dat zich richt op jonge aanstaande moeders met een

hoog-risicoprofiel, die zwanger zijn van hun eerste kind (bijv. tienermoeders, a.s.
moeders met psychosociale problematiek). Het bestaat uit intensieve begeleiding
door speciaal opgeleide Voorzorgverpleegkundigen op 6 domeinen tijdens de
zwangerschap. Het programma start vanaf de 16e week van de zwangerschap
(uiterlijk bij 28 weken) en duurt tot het kind 2 jaar is.

Totaal gaat het om 40-60 huisbezoeken (gemiddeld 2 bezoeken per maand). De
huisbezoeken zijn goed gestructureerd en sluiten aan bij de zwangerschap en
ontwikkeling van het kind.

Voorzorg werkt aan gezondheid en veiligheid, persoonlijke ontwikkeling, moeder als
opvoeder, relatie met partner en familie, gebruik van gemeenschapsvoorzieningen.

WAT IS BEREIKT In Wageningen begeleiden we momenteel 4 gezinnen middels deze interventie.Bij
Corona gerelateerde klachten werd er een beeldbel afspraak gemaakt zodat er toch
continuïteit gegeven kon worden in de begeleiding. Wanneer er geen klachten
waren werd het huisbezoek op anderhalve meter en met mondkapje op gedaan.
We hebben hiervoor gekozen omdat het zien van deze kwetsbare doelgroep van
veel toegevoegde waarde is. De begeleiding van Voorzorg bevorderd de hechting
tussen moeder en kind dmv video interactiebegeleiding en het aanreiken van
opvoedtips en spelletjes met het kind. Daarnaast kon in 1 gezin andere
hulpverlening afgerond worden omdat de begeleiding van Voorzorg genoeg was en
in een andere gezin kon tijdig extra hulp ingezet worden door Humanitas zodat
grotere financiële problemen voorkomen konden worden.

GEVOLGEN CORONA Voorzorg is een van de programma’s die volledig doorgang hebben kunnen vinden
ondanks de corona maatregelen.

UITDAGINGEN financiering blijven vinden voor deze interventie

ACTIVITEIT 3.4.3 OUDERONDERSTEUNING
ORGANISATIE Buro Nij
DOEL (aanstaande) ouders ondersteunen om hun relatie ‘babyproof’ te maken. Dit draagt

bij aan een veilig en gezond leefklimaat voor het gezin en sterk ouderschap.
WAT IS BEREIKT We hebben in het eerste half jaar van 2021 7 avonden kunnen organiseren: 4 Baby,

Bier & Bitterballen-avonden en 3 relatie-avonden.

We krijgen elke keer positieve reacties op de avonden. Vaak horen we wanneer
stellen een tweede kind verwachten dat ze graag zo’n avond hadden gehad voordat
ze hun eerste kind hadden gekregen. We merken dat het laagdrempelige contact
wat we opbouwen tijdens deze avonden helpt om de drempel te verlagen om met
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ons in contact te treden wanneer ze in hun relatie en/of gezin ergens tegenaan
lopen.

We hebben voor zowel de BBB-avond als de relatie-avond een coronaproof versie
op kunnen zetten. Door de Covid maatregelen waren we genoodzaakt om zowel de
BBB-avonden als de relatie-avonden volledig online aan te bieden. We hebben
hiervoor nu een manier voor gevonden waarop dit werkt en ook aansluit bij de
deelnemers en de activiteiten worden goed beoordeeld.

GEVOLGEN CORONA De relatie-avonden vinden normaal gesproken plaats tijdens CP’s (Centering
Pregnancy) bij verloskundigenpraktijk ‘de Bakermat’. Aangezien hier geen 1,5
meter afstand gewaarborgd kan worden, waren deze stopgezet. Sinds ruim een
maand zijn de CP’s weer online opgestart en zijn wij ook weer gestart met ons
programma. Praktisch gezien heeft dit wat meer voeten in de aarde vanwege de
distributie van materiaal, maar online is een prima alternatief. We merken dat het
programma ook online tot zijn recht komt.

Door de versoepeling van de maatregelen heeft de eerste Relatieavond weer
plaatsgevonden op een buitenlocatie; hierbij kon de afstand bewaard worden. De
ontmoeting, buiten een beeldscherm, was een fijne ervaring!

De BBB-avonden vinden plaats in een café en de horeca was een periode gesloten.
We hebben in overleg met de horeca de afspraak gemaakt dat we weer samen
komen op een coronaproof manier. Omdat de sfeer in deze avonden enorm
belangrijk is en juist de café setting hier aan bijdraagt, hebben wij dit in eerste
instantie opgezet. Dit betekent dat we weer meer BBB avonden zullen hebben in
cafe setting i.p.v. online.

Op de huidige BBB-vervolgavonden horen wij terug dat de vaders behoefte hebben
aan meer. We hebben daarmee ingezet op (verdere) ontwikkeling van de
activiteiten, om zo onder andere een vervolg aan te kunnen bieden op de
BBB-avonden voor de vaders. Hiervan hopen we een pilot te kunnen draaien in
2021; samen met de ontwikkeltafel en het perspectieffonds zijn we hierover in
gesprek.

UITDAGINGEN We zouden graag ook de (aanstaande) vaders en ouders bereiken die niet via de
Centering Pregnancy automatisch uitgenodigd worden voor de BBB- en
relatieavonden. 2021 willen we dit verder gaan uitwerken, o.a. in samenwerking met
‘Kansrijke Start’.
Verder merken we dat het een uitdaging is om de waarde van preventief (gezonde
relaties) over te brengen. Voor ons een taak om daar meer de aandacht op te
vestigen. Gelukkig merken wij dat gemeenten zich steeds meer bewust zijn van het
belang van preventief.
Aan een BBB avond doen ook mannen mee die geen Nederlands spreken.
Hiervoor hebben we vertaling gezocht en gevonden. Dit was een bijzondere
ervaring voor iedereen!

ACTIVITEIT 3.4.4 OPVOEDONDERSTEUNING MET EN DOOR GETRAINDE VRIJWILLIGERS EN DOOR CONTACT
TUSSEN GEZINNEN

ORGANISATIE Solidez Kind aan Huis en Buurtgezinnen
DOEL We ontwikkelen en realiseren een gezamenlijk aanbod van informele zorg voor

gezinnen in een kwetsbare positie, waarbij we per situatie samen met het gezin
bekijken wat het meest passende aanbod is (een vrijwilliger die wekelijks het gezin
bezoekt, of een steungezin dat een kwetsbaar gezin ondersteunt). Alles gebeurt op
vrijwillige basis en wordt ondersteund en gecoacht door de coördinatoren. We
investeren in duurzaam contact en laagdrempelige en gelijkwaardige
betrokkenheid.
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WAT IS BEREIKT Kind aan Huis begon het jaar met 34 lopende gezinnen. In de eerste helft van 2021
hebben we 19 nieuwe koppelingen gemaakt, maar we hebben ook nog 4
wachtende gezinnen. In juni hebben zich op de valreep voor de zomer nog een
aantal nieuwe gezinnen aangemeld. We hebben door maatwerk en samenwerking
met samenwerkingspartners zoals balance buddies creatieve oplossingen
gevonden voor een tekort aan vrijwilligers.

Bij Buurtgezinnen zijn er in het eerste half jaar 13 koppelingen gemaakt tussen
steun- en vraaggezinnen. Daarnaast lopen er nog 11 koppelingen van afgelopen
jaar (een koppeling duurt 2 jaar). Het aantal aanmeldingen stijgt, we merken dat het
concept meer gezinnen bereikt.

GEVOLGEN CORONA (KaH:)Hoewel de aard van de problemen niet is veranderd, zien we wel een
toename in het aantal gezinnen dat hulp zoekt, en ook dat bij een groep gezinnen
de rek eruit is, doordat Corona de bestaande of nieuw ontstane problemen
zwaarder heeft gemaakt. Als Kind aan Huis zijn we gewoon doorgegaan met
thuisbezoeken en koppelingen maken. De gemeente weet ons goed te vinden en
vanuit het Startpunt wordt veel doorverwezen.

Buurtgezinnen: De corona-maatregelen hebben veel impact gehad op het
gezinsleven. Voor gezinnen waar al spanningen zijn is het thuisblijven van de
kinderen een extra stressfactor. Dit heeft gezorgd voor meer aanmeldingen. Voor
bestaande koppelingen kwam er soms een taak bij: het helpen van een kind bij het
volgen van thuisonderwijs daar waar het voor een vraagouder niet te overzien was.
In een tijd van ‘op elkaars lip zitten’  is de uitweg van een stabiel steungezin als erg
prettig ervaren.

UITDAGINGEN (KaH:) er is een groep ouders die niet in de gelegenheid is om zelf de structuur,
nabijheid, aandacht en activiteiten aan te bieden die de kinderen nodig hebben om
zich te ontwikkelen. We blijven daarom ouders informeren over activiteiten en
mogelijkheden in Wageningen. We zouden best meer vrijwilligers kunnen
gebruiken, omdat we zien dat het aantal gezinnen toeneemt.

Buurtgezinnen: we merken dat de problematiek van gezinnen die zich aanmelden
zwaarder wordt. Pas als het niet meer te overzien is wordt er aan de bel getrokken.
De uitdaging zit hem in de juiste afstemming tussen formele en informele zorg. Ook
is er nog winst te halen bij het snel handelen na signaleren van lichte problematiek.
Er kan veel voorkomen worden als er vroegtijdig gesignaleerd en gereageerd wordt.
Als organisatie willen we investeren in preventieve ondersteuning en daarmee in
bewustwording van ouders (je hoeft het niet alleen te doen) en leerkrachten,
jeugdconsulenten.

ACTIVITEIT 3.4.5 BOR (BEGELEIDE OMGANGSREGELING)
ORGANISATIE Humanitas
DOEL Deze activiteit is met ingang van 2021 gestopt. De middelen zullen ingezet worden

om in de toekomst vechtscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen.
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 3.4.6 PREVENTIEVE LOGOPEDISCHE SCREENING OP HET CONSULTATIEBUREAU
ORGANISATIE VGGM
DOEL Op het consultatiebureau vinden taal-/spraak screenings (Van Wiechenonderzoek)

plaats tijdens diverse contactmomenten. Alle kinderen van 24 - 30 maanden die
onvoldoende scoren op de taalkenmerken, worden beschouwd als taal
risicokinderen. Bij deze groep vindt verdere logopedische screening plaats door de
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logopedist op het consultatiebureau. Deze groep vormt ± 5% van de totale
populatie tweejarigen. In risicowijken kan dit percentage hoger uitvallen.

WAT IS BEREIKT Er zijn 13 dagdelen logopedie ingepland. Daarmee loopt het in de pas met de
regulier planning. Verder werden vooral kinderen gezien met een VVE-indicatie.

GEVOLGEN CORONA Door corona maatregelen moesten ouders nogal eens op het laatste moment
afzeggen ivm verkoudheden/ziekte van hun kinderen. Op dit moment is de
achterstand die hierdoor ontstaan weer ingelopen.

UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 3.4.7 DEELNAME JEUGDARTS ZORGSTRUCTUREN BASISONDERWIJS OP AFROEP, SPREEKUREN

PSYCHOSOCIAAL EN SCHOOLZIEKTEVERZUIM, MDO VVE
ORGANISATIE VGGM
DOEL VVE: Bevorderen van optimale deelname van doelgroepkinderen aan

VVE-programma’s.
Zorgstructuur BAO:
De zorgteams op scholen vormen belangrijke schakelpunten in de samenwerking
van reguliere en speciale scholen èn jeugdzorg partners binnen een
samenwerkingsverband passend onderwijs. Deelname van de JGZ aan zorg- en
advies netwerken garandeert sociaal-medische inbreng, biedt kennis van de
ontwikkelingsgeschiedenis van de jeugdige en de mogelijkheid tot verwijzing en
aansluiting op de interne en externe leerlingenzorg.

Aanvullende spreekuren Psychosociaal,Schoolziekteverzuim:
Om meer grip te krijgen op het omvangrijke probleem van ziekteverzuim in het
voortgezet onderwijs, biedt VGGM naast incidentele begeleiding, een structurele
begeleidingsaanpak. Structurele ziekte/schoolverzuim begeleiding kan niet binnen
de reguliere JGZ spreekuren in het uniform deel worden vormgegeven, maar is een
aanvullend aanbod product.

Bij school/ziekteverzuimbegeleiding als aanvullend aanbod product wordt op
geïntegreerde manier structureel aandacht geschonken aan de ziek gemelde
leerling aan de hand van vaste criteria en met bindende afspraken tussen de drie
betrokken partijen: school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

Het inzetten en positioneren van de jeugdarts (als “bedrijfsarts”) en de
leerplichtambtenaar (als controleur van mogelijk ongeoorloofd verzuim) vormen een
essentieel onderdeel van de aanpak.

In deze werkwijze worden leerlingen eerder bereikt met als uiteindelijk doel het
verminderen van schoolziekteverzuim en daarmee het vergroten van
onderwijskansen door het:

● Verbinden van zorg en onderwijs;
● Sociaal medische advisering aan leerlingen;
● Optimaliseren van de zorg rondom de zieke leerling en het maken van de

vertaalslag van ziekte naar mogelijkheden: de leerling kan zoveel mogelijk
meedoen op school ondanks de gezondheidsklachten;

● Vroegtijdig opsporen en bereiken van jongeren met achterliggende (veelal
psychosociale) problematiek: er kan tijdig geïntervenieerd worden;

● Begrenzen van ongeoorloofd ziekteverzuim en ziekteverzuim ten gevolge van
een risicovolle en ongezonde leefstijl: het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

WAT IS BEREIKT Spreekuren op de scholen zijn zo goed als mogelijk doorgegaan en anders zijn de
kinderen op het Palet gezien of zijn gezien via beeldbellen.

GEVOLGEN CORONA Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen konden niet altijd op de scholen terecht.
Ondanks dat zijn de contacten met de scholen en de jeugdartsen plezierig
verlopen.

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

Kind aan Huis 35 2 0
Buurtgezinnen 42 gezinnen

waarvan 29
actief en 12 on
hold

0

BOR (humanitas)
buro Nij (je relatie
babyproof)

2

TOTAAL 66 2

UITSPRAKEN VAN INWONERS (QUOTES EN CASUSSEN)
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
3.5 Vraaggerichte hulp en

ondersteuning
Voorkomen van schulden en
armoede

maatschappelijk effect ARMOEDE:
Iedereen heeft voldoende financiële
mogelijkheden om mee te doen.

1. maatschappelijke betrokkenheid bij
armoede vergroten;

2. verminderen van het negatieve effect
van armoede op gezondheid, sociale
contacten en mogelijkheden om mee te
doen in de samenleving

3. positieve gedragsverandering bij
inwoners die financiële problemen
hebben of dreigen te krijgen

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

14 weet ik waar en van wie ik hulp/ondersteuning
kan krijgen voor mijn situatie.

50 8 respondenten

14 weet ik voor welke voorzieningen ik in
aanmerking kom

38

15 heb of krijg ik meer controle over mijn leven 100
15 heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst 88
16 kom ik beter uit met mijn geld 100
16 heb ik meer rust 100

17 weet ik wat ik moet doen om mijn geldzaken te
organiseren

25

17 kan ik financiële problemen voorkomen 63
gemiddeld gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 70%
tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan

verwachtte
7,9

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,0

Overige opmerkingen:

● Solidez: ik ben heel dankbaar dat ik hier geholpen ben
● Voedselbank: Ik ben er erg mee geholpen

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.5.1 SOCIAAL RAADSLIEDEN
ORGANISATIE Solidez
DOEL Hieronder staan de vier concrete doelen uit het deelplan Voorkomen van schulden en

armoede. De concrete doelen van Sociaal Raadslieden zijn:
● Inwoners hebben inzicht in en overzicht van hun inkomen en uitgaven en

ontvangen na een inkomenscheck alle toepasselijke inkomensvoorzieningen (niet
te weinig maar ook niet te veel).
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● Relevante wet- en regelgeving wordt maximaal en creatief benut zodat de
bedoeling van de regels gerealiseerd wordt (‘omgekeerde toets’) en de inwoner
niet verder in de regels verstrikt raakt.

● Inwoners, hun netwerk en professionals weten de samenwerkende partners goed
te vinden en benaderen hen met signalen. Er is vervolgens passende inzet van
concrete hulp voor deze inwoners. Voor lichtere schulden is er een passende
oplossing. Verergering ervan wordt door interventies voorkomen. Voor
problematische schulden is er ondersteuning bij het toeleiden naar
gespecialiseerde schulddienstverlening.

Overig gezamenlijk doel:
Inwoners kunnen administreren, budgetteren, zijn zich bewust van hun financieel
gedrag en leren nieuw gedrag aan. Waar nodig en mogelijk is er een steunend
netwerk. Er is een vraaggericht aanbod in de vorm van een groepsgerichte
laagdrempelige budgetcursus.

WAT IS BEREIKT We hebben het eerste half jaar 445 hulpvragers geholpen waarbij 831 onderwerpen
werden behandeld. Het betrof een diversiteit aan vragen en problemen op
sociaal-juridisch en financieel terrein. De aantallen zijn iets lager dan in 2020. Dit kan
verklaard worden door capaciteitsproblemen; door vertrek twee collega’s en inwerken
nieuwe collega. Mogelijk is er sprake van een kleine onderrapportage omdat niet alle
contacten zijn geregistreerd tijdens deze inwerkperiode.
We hebben relevante wet- en regelgeving maximaal en creatief benut zodat burgers
die in de regels verstrikt waren geraakt weer verder konden. Hiervan geven we een
voorbeeld aan het einde van de rapportage onder casussen en quotes. In deze casus
kon de burger, na jaren onder het bestaansminimum te hebben geleefd, eindelijk
weer verder met haar leven. Zonder schulden!
Voor een groepje nieuwe vrijwilligers van Vluchtelingenwerk gaven we uitleg over ons
werk en werkwijze. We weten elkaar hierdoor (nog) beter te vinden.

We kwamen twee keer in het nieuws, wat onze zichtbaarheid vergrootte. Op de
meedoenpagina van de Stad Wageningen kwam een interview met een van onze
klanten die zichzelf als “fan van sociaal raadslieden” omschreef. Ook kwam in het
nieuws dat onze vertrekkende collega Peter Daems, vanwege al zijn werk op gebied
van armoedebestrijding in Wageningen, het Wagenings Erezilver uitgereikt heeft
gekregen. Uit beide nieuwsberichten bleek grote waardering voor ons werk.

Beleidsmatig bleven we betrokken op gebied van armoedebestrijding. We hebben in
januari twee keer overleg gehad met beleidsmedewerkers over de Wageningse
minimaregelingen (voorbereiding fase 2 Aktieagenda Armoede).

GEVOLGEN
CORONA

Onze dienstverlening bleef hetzelfde. We merkten geen verschil in het soort
hulpvragen. Er waren niet veel corona-gerelateerde vragen. De belastingaangifte
periode deden we weer als vanouds, nadat we spatschermen hadden aangeschaft.
Uiteraard alles binnen de RIVM-richtlijnen.
Doordat het Startpunt een tijd fysiek gesloten was vanwege de Lock-down, kwamen
mensen naar sociaal raadslieden die anders door het Startpunt geholpen zouden zijn.
Er is een groep mensen die liever in persoon geholpen wordt i.p.v. telefonisch of
digitaal.

UITDAGINGEN De grootste uitdaging bij sociaal raadslieden blijft het voorkomen van een (lange)
wachtlijst. Wij vinden dat hulpvragers snel geholpen moeten worden, maar dat is niet
altijd mogelijk. Binnen de beschikbare formatie-uren lukt het meestal net om een
wachtlijst van maximaal twee weken te hebben. In piekperiodes zoals de
belastingaangifte periode of wanneer iemand langere tijd afwezig is (door vakantie of
ziekte), loopt de wachtlijst heel snel op, tot maximaal vier weken. Vanaf dat moment
wordt mensen gevraagd om later contact op te nemen voor een afspraak (tenzij de
vraag urgent is). In dergelijke periodes is het alle hens aan dek om de cliënten zo
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goed mogelijk te helpen en blijven andere taken veelal liggen. Dit is een onwenselijke
situatie. Ten eerste voor onze cliënten (niet klantvriendelijk). Maar het gaat ook ten
koste van onze deskundigheidsbevordering, onze signaleringstaak en van de tijd die
we willen investeren in samenwerking met andere partijen binnen het sociaal domein
en op gebied van armoedebestrijding.
Die samenwerking is meteen de tweede uitdaging. Met name bij cliënten met
multi-problematiek is het niet altijd helder waar ze moeten zijn en wie wat doet of
gedaan heeft.

ACTIVITEIT 3.5.2 THUISADMINISTRATIE
ORGANISATIE Humanitas
DOEL De cliënten begeleiden naar een stabiele situatie waarin zij weer zelfstandig de

(financiële) administratie kunnen voeren nadat zij door omstandigheden tijdelijk in
problemen zijn geraakt. O.a. door actieve verwijzing naar de voorzieningen die er
voor hen beschikbaar zijn en hulp bij het aflossen van schulden. Realiseren van 40
koppelingen per jaar.

WAT IS BEREIKT In het eerste halfjaar van 2021 zijn 22 koppelingen gerealiseerd tussen enerzijds een
deelnemer en anderzijds een vrijwilliger uit het team Thuisadministratie Wageningen.
De aanmeldingen kwamen hoofdzakelijk vanuit het Startpunt. Daarnaast waren er
aanmeldingen vanuit de gemeentelijke afdelingen Schuldhulpverlening, WMO en
Klantmanagers en Jeugdconsulenten en verder van Sociaal Raadslieden en van het
RIBW. Tweemaal kwam de aanmelding van de hulpvrager zelf.

Behalve aanmeldingen die tot een koppeling leidden, zijn er in die periode 9
consulten geweest. Het gaat daarbij om aanmeldingen die niet hebben geleid tot een
koppeling, maar waaraan wel veel tijd is besteed. Grofweg kunnen deze consulten
worden onderscheiden in:

a) Er is sprake van een enkelvoudige vraag, waarvoor hulp door de
Thuisadministratie te ver strekt; doorverwezen naar het Inloopspreekuur op het
Startpunt.

b) Inwoner van Wageningen informeert naar de route van de schuldhulpverlening,
de voorwaarden etc. voor eigen hulp aan naast familielid, woonachtig in andere
gemeente.

c) De hulpvraag blijkt een langdurig karakter te hebben; (begeleid) doorverwezen
naar Solidez Langdurig.

d) Ondanks vaak bellen en ingesproken voicemail geen contact kunnen krijgen met
hulpvrager, doorverwijzer daarover ingelicht.

e) De hulpvrager is tijdens eerste contacten over de hulpvraag verhuisd naar
andere gemeente, dus doorverwezen.

f) Financieel probleem is opgelost, deelnemer heeft werk gevonden. Geen intake
plaatsgevonden.

Nadat de gemelde nieuwe hulpvragen in 2020 nog sterk afnamen (20 koppelingen op
jaarbasis), was er dit voorjaar een fors herstel naar 22 koppelingen per 1 juli 2021.

Ondanks het feit dat er meer druk stond op onze vrijwilligers (niet iedereen was
tijdens Corona beschikbaar), hebben wij ook in dit half jaar kunnen voorkomen dat er
wachtlijsten ontstonden voor de begeleiding van deelnemers. Concreet houdt dit in,
dat er doorgaans niet meer dan 14 dagen zaten tussen de aanmelding bij de
coördinator en het eerste contact met de vrijwilliger.

Er hebben zich in dit halfjaar 5 nieuwe vrijwilligers gemeld, 1 is gestopt. Er wordt
nauwelijks actief geworven, mensen melden zich vaak spontaan op aanbeveling van
andere organisaties of particulieren. Mooi is om te zien dat de Corona risico’s en
beperkingen voor veel mensen geen beletsel vormen om hulp te bieden.
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Dankzij de eerste grote versoepelingen van maatregelen kon er op 30 juni 2021 weer
een “live” bijeenkomst voor vrijwilligers worden georganiseerd met een hoge, 2/3
opkomst. Met dank aan de Voedselbank konden wij wederom gebruik maken van hun
royale vergaderruimte.

Nadat het Inloopspreekuur in het Startpunt vanwege de lockdown het hele jaar nog
niet had plaatsgevonden, zijn wij op 3 mei weer gestart. Duidelijk is wel dat de
inwoners weer moeten “wennen” aan het feit dat wij er weer zijn; het bezoekersaantal
mag wel wat hoger.

Op uitnodiging van en in samenwerking met de collega’s van Schuldhulpmaatje in
Wageningen, zijn wij het gesprek gestart met de gemeente Wageningen over het
thema vroegsignalering en hoe de gemeente daar zelf een grotere rol in kan nemen.
Bijvoorbeeld door deelname aan het initiatief van de Stichting Nederlandse
Schuldhulp Route (NSR).

GEVOLGEN
CORONA

De Covid-19 beperkingen trokken nog steeds een zware wissel op ons werk, omdat
het houden van afstand, dragen van mondkapjes en dergelijke zich nu eenmaal
moeilijk verdraagt met het intensief begeleiden van inwoners van Wageningen, die
als gevolg van financieel-administratieve problemen gebaat zouden zijn bij meer
persoonlijke aandacht dan wij in de huidige omstandigheden kunnen bieden.

Het aantal aanmeldingen voor de Thuisadministratie is flink aangetrokken, maar
gelukkig bleef de spreekwoordelijke “tsunami” van hulpvragen uit. Gemiddeld
genomen lijkt de problematiek bij de hulpvragen groter dan “normaal”; er is vaker
sprake van betalingsachterstanden of anderszins schulden. Enkel hulp bij het
ordenen van de administratie komt nauwelijks nog voor. Dit stelt toch wel hogere
eisen aan vrijwilligers, die bijvoorbeeld in een aantal gevallen samen met Sociaal
Raadslieden of met de gemeentelijke schuldhulpverlening optrekken in een
begeleiding van een deelnemer. Met de nieuwe aanwas van vrijwilligers lijkt er
gelukkig ook nieuwe expertise te zijn bijgekomen.

UITDAGINGEN Momenteel zien wij eigenlijk maar een echte grote uitdaging: de vrijwilligers van de
Thuisadministratie zijn allen actief met een of meerdere deelnemers. Het moment dat
er een wachtlijst dreigt te ontstaan, komt daardoor wel dichterbij.

Hoewel wij voor het Inloopspreekuur nog enkele nieuwe vrijwilligers zoeken, is de
groep Thuisadministratie met 18 vrijwilligers voorlopig groot genoeg; tenslotte moet
iedereen ook in “gewone” tijden een of meerdere deelnemers toegewezen kunnen
krijgen.

Van onze vertrouwde huisvesting aan de Buurtseweg 3 in Wageningen is per einde
2021 de huur opgezegd vanwege een nieuwe bestemming van het pand. Zowel de
activiteit Thuisadministratie alsook Tandem en Contact Houden is afhankelijk van een
goede locatie, waar inmiddels naar wordt uitgekeken.

In de achterliggende periode is er veel vergaderd middels videobellen over de vraag
of een separate benadering van jongeren met financieel-administratieve problemen,
relevant is. Het “probleem” lijkt minder groot dan aanvankelijk werd aangenomen,
daarom krijgt dit thema voorlopig minder aandacht. Maar dit thema blijft wel op de
agenda.

Er is inmiddels weer een planning gemaakt voor “reguliere” vrijwilligersbijeenkomsten
en er wordt gekeken naar andere activiteiten. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk in
verband met een gewenste “teambuilding” in de groep vrijwilligers alsook voor het
uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen, hetgeen vrijwilligers “smart” maakt
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in het kader van hun rol als hulpverlener. Wij hopen dat nieuwe Corona beperkingen
zich daarom niet zullen aandienen.

ACTIVITEIT 3.5.3
SCHULDHULPMAATJES

ORGANISATIE ISOFA
DOEL SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers) ondersteunen mensen thuis met het oplossen van

hun schuldensituatie en aanleren van nieuwe vaardigheden om hun financiën op orde
te houden.

WAT IS BEREIKT Hulpvragen kwamen in de loop van het voorjaar weer op gang. Acht nieuwe
hulpvragen zijn gestart.
Twee hulpvragen zijn afgerond. Eén (oudere) hulpvrager overleed; een situatie die
we voor het eerst meemaakten. Bij de afhandeling heeft het maatje samengewerkt
met de maatschappelijk werker en de medewerker van de gemeente, want er was
geen familie die hierbij betrokken kon worden. Dit werd gewaardeerd.
Momenteel begeleiden we 22 hulpvragers.

Contact onderling. Het bestuur en coördinator zijn blij dat ‘gewone’ vergaderingen
weer mogelijk zijn, wat het onderlinge contact bevordert.
Intervisie en scholingsbijeenkomsten voor de maatjes zijn deels digitaal, deels fysiek
in kleine groepjes weer gehouden. Het is prettig voor net startende maatjes om
kennis te maken met de anderen van de groep. We moedigen elkaar aan, delen tips
en houden elkaar scherp om onze rol goed in te vullen.

Nieuwe maatjes. In het afgelopen half jaar meldden 4 nieuwe maatjes zich aan. Heel
mooi dat men oog heeft voor dit vrijwilligerswerk, juist na deze corona-tijd. Voordat zij
ingezet kunnen worden, maken we uitgebreid kennis en moeten ze de 3-daagse
cursus volgen.

Nieuwe website en naamgeving. Na een voorbereidende fase in 2020, hebben we in
juni onze nieuwe naam en website naar buiten gebracht. De inhoud van het werk blijft
hetzelfde, maar we hebben een ‘nieuw jasje’. Met de naam SchuldHulpMaatje
Wageningen is sneller duidelijk wat ons werk inhoudt, en het maakt direct zichtbaar
dat we onderdeel zijn van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje. Inmiddels een
“sterk” merk!
ZIe: https://www.schuldhulpmaatje-wageningen.nl/
https://www.stadwageningen.nl/reader/73243/1673257/schuldhulpmaatje-helpt-bij-gel
dproblemen

GEVOLGEN
CORONA

Gelukkig durven oudere maatjes ook weer nieuwe hulpvragen te accepteren,
waarmee onze capaciteit momenteel ruim voldoende is.

Bij de hulpvragen merken we weinig directe gevolgen van de corona-situatie. Wel
kwamen er weinig aanmeldingen gedurende de tijd dat het Startpunt gesloten was.
Mensen lijken hun hulpvraag dan uit te stellen, want in de periode daarna kwamen
meerdere aanmeldingen via het Startpunt.
Wat soms lastig is: door corona-gerelateerde klachten (en wachten op een
testuitslag), quarantaine of huisgenoten die klachten hebben moet een bezoek
uitgesteld worden. Zeker als het hulptraject net gestart is, zorgt dit helaas voor
vertraging in het werken aan oplossingen.

UITDAGINGEN In contact komen met mensen die geldzorgen en schulden hebben. We hopen dat
onze vernieuwde website de drempel verlaagt om contact op te nemen. Een
verwijzing van Startpunt of hulpverlener is niet nodig.
We zijn blij dat een medewerker van het Startpunt bezig is met de vroegsignalering in
het kader van de nieuwe wet Schuldhulpverlening. Toch denken we dat o.a. via de
Nederlandse Schuldhulproute mensen in een eerder stadium (digitaal) geholpen
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kunnen worden. Over dit onderwerp blijven we contact zoeken met de
verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente.

De capaciteit van budgetbeheer en schulddienstverlening was in de afgelopen
maanden soms een punt van zorg. Mensen kwamen op een wachtlijst, terwijl de
schuldeisers aandrongen op een schuldregeling (of dreigden met maatregelen).

ACTIVITEIT 3.5.4 LEREN ADMINISTREREN = LANGDURIGE THUISADMINISTRATIE
ORGANISATIE Solidez
DOEL Vrijwilligers van de Langdurige Thuisadministratie ondersteunen mensen thuis met

het op orde brengen en houden van de administratie. Deze mensen kunnen hun
eigen administratie niet (meer) zelfstandig doen. De vrijwilliger kijkt samen met de
klant wat er nodig is. Dit kan onder andere het lezen en uitleggen van brieven zijn,
het ordenen van de post en in mappen doen en overzicht creëren van de inkomsten
en uitgaven. Ter voorkoming dat er (opnieuw) schulden ontstaan en ook om de stress
rondom de administratie te verminderen / weg te nemen.

WAT IS BEREIKT Hulpvragen: Afgelopen half jaar zijn er 12 nieuwe hulpvragen binnen gekomen.
Hiervan zijn er 3 niet gekoppeld aan een vrijwilliger, omdat we geen contact kregen
met de hulpvrager/doorverwezen is naar een andere organisatie.
Door overlijden of moeizaam contact zijn er twee hulpvragen afgerond.

PR: Er heeft een interview met een vrijwilliger in de Stad Wageningen gestaan. De
vrijwilliger was tijdens het interview erg enthousiast over het vrijwilligerswerk bij de
Langdurige Thuisadministratie. Helaas is er naar aanleiding van het artikel geen
hulpvraag of aanmelding van een vrijwilliger gekomen.
Er is een nieuwe folder in de maak.
Bij het Vrijwilligers Centrum Wageningen staat een vacature.

Stagiaires: In het begin van 2021 hebben er twee stagiaires vanuit de opleiding
Sociaal Juridische Dienstverlening stage gelopen en examen gedaan bij de
Langdurige Thuisadministratie. De ene heeft zich onder andere ingezet voor de PR
en het schrijven van verslagen die over onderwerpen die betrekking hebben op de
administratie. De andere heeft zich meer verdiept in de minima regelingen binnen de
gemeente Wageningen. Beiden hebben kennis gemaakt met klanten en vrijwilligers.
Aankomend half jaar zullen er geen stagiaires zijn. Na dit half jaar is er ruimte voor
een HBO stagiaire.

GEVOLGEN
CORONA

De begeleiding door vrijwilligers aan hulpvragers bleef door de Covid-19 beperkingen
een uitdaging. De persoonlijke aandacht die hulpvragers nodig hebben kon door de
beperkingen niet altijd geboden worden. Niet alle vrijwilligers voelen zich prettig bij
huisbezoeken, anderen hadden hier minder moeite mee.

Gelukkig zagen we wel dat verwijzers en hulpvragers niet langer de hulpvraag uit
stelden en zich toch aanmelden. Vanuit het Startpunt kwamen minder hulpvragen
toen deze dicht zat, maar andere organisaties wisten ons wel te vinden.

UITDAGINGEN Het blijft een uitdaging om nieuwe vrijwilligers te vinden. Het interview in de krant
heeft helaas (nog) niet het resultaat opgeleverd dat we hadden gehoopt. Met een
nieuwe folder hopen we meer vrijwilligers te trekken.

Het is oppassen dat er geen wachtlijst ontstaat zolang er geen nieuwe vrijwilligers
zijn. Doordat, om verschillende redenen, er hulpvragen zijn afgesloten kunnen de
huidige vrijwilligers nieuwe hulpvragen oppakken maar dit houdt een keer op.
Tot nu toe weten verwijzers ons goed te vinden en dit willen we ook graag zo houden.
Het gebeurd zelden dat inwoners van Wageningen zichzelf aanmelden bij de
Langdurige Thuisadministratie. Het zou mooi zijn als we ook in contact komen met
inwoners die moeite hebben met de administratie zonder dat er een verwijzer tussen
zit (preventief werken).
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ACTIVITEIT 3.5.5 VOEDSELBANK EN KLEDINGBANK
ORGANISATIE Voedselbank Neder-Veluwe en Stichting Kledingbank Wageningen e.o.
DOEL In Wageningen leven mensen onder/rond de armoedegrens. Er is ondersteuning

nodig bij de primaire behoeften zoals voeding en kleding. Daarmee verminderen we
de dagelijkse zorgen, dragen bij aan welzijn (voeding), zelfrespect (verzorgde
kleding), plezier en ontwikkeling (speelgoed en boeken). Hierdoor neemt het
isolement van mensen af. Zij kunnen sociaal meedoen ook bij verjaardagen en
feestdagen.
Aanvulling Kledingbank: Het verstrekken van (tweedehands) kleding aan mensen uit
Wageningen en omstreken die voldoen aan de criteria, die ook gesteld worden door
de Voedselbank. Het aantal klanten wat wij jaarlijks mogen helpen bedraagt circa
600-700.

WAT IS BEREIKT Voedselbank: We hebben ons werk op een Corona-proof manier kunnen voortzetten
ondanks corona. Dat is ons goed afgegaan. Mensen bleven komen, hielden de
Corona-maatregelen in acht (evenals de vrijwilligers) en konden hun pakketten blijven
ophalen.

GEVOLGEN
CORONA

Voedselbank: We hebben tot nu toe geen toename gemerkt in het aantal klanten. We
hoorden wel in de wandelgangen dat het Startpunt dicht was en dat dit een
belemmering was bij de hulpvraag.

UITDAGINGEN Voedselbank Het is nog steeds lastig om mensen te bereiken die onder de radar
blijven. Blijkbaar is er nog steeds een hoge drempel. Het blijft een uitdaging om
samen met hulpverleners deze mensen te bereiken.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Solidez SR
Humanitas TA 23 - 18 TA, 5 Inloop
Isofa SHM 17 -
Voedselbank ca. 100 voor

Wag en ca 60
voor de
omgeving

0 (ivm
corona)

? geen

Kledingbank
Langdurige
Thuisadministratie

3 2

TOTAAL 143 2

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

Inloop Geldzaken: vanwege de Lock-down is de inloop geldzaken pas weer gestart op 3 mei 2021.
Evalueren was hierdoor nog niet goed mogelijk.

Armoedemonitor: deze werd in januari gepresenteerd aan de raad en vastgesteld door het College. Wij
werden bedankt voor onze input. Hiermee werd fase 1 afgerond, Voor fase 2: herijking van het
armoedebeleid, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met de gemeente over onze
betrokkenheid.
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UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Casus Sociaal Raadslieden: Systeemwereld - Leefwereld – (lokaal) Maatwerk

Cliënt kwam bij SR met vraag over Toeslagen Belastingdienst. Het betrof een alleenstaande ouder met 4
kinderen. Ze bleek al jarenlang ver onder het bestaansminimum te leven omdat ze niet de alleenstaande
ouderkop (ALO-kop) van de Belastingdienst Toeslagen ontving. Een gemis van €285/maand!

Oorzaak: zij had, binnen het toeslagensysteem, een toeslagpartner. Navraag leerde dat dit haar overleden
echtgenoot betrof. Deze was al jaren geleden overleden in het buitenland waar hij woonachtig was. Omdat
er geen overlijdensakte was, kon dit overlijden niet ingeschreven worden in de BRP (systeem) en als
gevolg daarvan bleef hij zichtbaar als toeslagpartner in het systeem van de Toeslagen. Het was cliënt niet
gelukt om een overlijdensakte te verkrijgen.

Er werd door SR, met een beroep op maatwerk, bij de gemeente Wageningen om bijzondere bijstand
gevraagd voor dit gemis van de ALO-Kop binnen het lopende jaar. Tevens werd bijzondere bijstand
gevraagd voor de kosten van het opvragen en legaliseren van de overlijdensakte in het buitenland. Na
goed overleg besloot de gemeente om deze bijzondere bijstand te verstrekken.

Vervolgens werd in het buitenland, m.b.v. een gespecialiseerd bureau, de (gelegaliseerde) overlijdensakte
opgevraagd, kon het overlijden ingeschreven worden in de BRP, en werd het toeslagpartnerschap (na
tussenkomst SR) in het systeem van de Belastingdienst Toeslagen met terugwerkende kracht beëindigd.
Een nabetaling werd gedaan over alle achterliggende jaren.

Hiermee kon cliënt de door de gemeente voorgeschoten ALO-kop terugbetalen én alle schuldeisers
betalen. In een klap was ze van alle schulden af. Schulden die niet door haar toedoen ontstaan waren,
maar doordat het voor haar onmogelijk bleek om te voldoen aan de systeemeisen. Stress als gevolg van
chronisch geldgebrek had haar doenvermogen verlaagd.
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

06-2021 3.6

4.5

Vraaggerichte hulp en
ondersteuning
Meedoen en initiatieven

Taal / Basisvaardigheden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

2
29
30 heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat

nodig is
31 voel ik me serieus genomen
Aanv. 7.4 kan ik meedoen in de maatschappij
44 kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken

en begrijpen
gemiddeld Gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven
tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan

verwachtte
kwaliteit Kwaliteit van de activiteit
Overige opmerkingen

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.6.1 VOORLEES EXPRESS
ORGANISATIE de bblthk
DOEL https://youtu.be/WFTnWZ6GZnE
WAT IS BEREIKT 2 pilots opgezet om gezinnen te bedienen ondanks corona restricties; niet bij

gezinnen in huis voor te lezen:

Koppelingen met vrijwilligers
10 gezinnen digitaal
21 gezinnen waar we laagdrempelig contact hebben via project
Boekjes-aan-de-Deur. Bij goed weer buiten voorgelezen.

gezinnen: op 1 gezin na, alle gezinnen beide ouders van niet Nederlandse
afkomst
vrijwilligers: op dit moment het meest jonge mensen (studenten) omdat we digitaal
aanbod hadden. Voordeel: je haalt nu jongeren de bblthk in. Vaak zijn ze nog
geen lid.
Oudere vrijwilligers wachten totdat er weer aan huis voorgelezen kan worden.
Beide zijn pilots succesvol

Training vrijwilligers
1 voorbereidende training voor digitale voorlezers (jan)
1 terugkom-moment voor de digitale vrijwilligers (maart)
1 terugkom-moment voor de boekjes-aan-de-deur vrijwilligers (mei)
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Vanaf nu gaan we weer fysiek voorlezen in de gezinnen

GEVOLGEN CORONA Het was niet mogelijk om bij mensen thuis voor te lezen. Een deel van de
voorlezers wilde meewerken aan een pilot met digitaal voorlezen, maar een deel
ook niet. digitaal voorlezen is alleen geschikt voor kinderen vanaf 4j.Aan gezinnen
met jongere kinderen kon niet worden voorgelezen

UITDAGINGEN Overtuigen van voorlezers dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren met digitaal
voorlezen. Zoeken naar mogelijkheden van digitaal voorlezen. Zowel inhoudelijk
als qua techniek.
Zoeken naar alternatieven voor gezinnen met hele jonge kinderen.
In contact blijven met de gezinnen én met de vrijwilligers. Toeleiders blijven
informeren over onze zoektocht, de contacten die er eindelijk waren met de
toeleiders vasthouden.

ACTIVITEIT 4.5.1 TAALMAATJES
ORGANISATIE Gilde SamenSpraak
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen
WAT IS BEREIKT Er waren 5 nieuwe koppelingen, waarbij geen vluchtelingen
GEVOLGEN CORONA Door COVID hebben we de koppelingen die in 2019 en 2020 tot stand zijn

gekomen meer tijd gegund. In Najaar 2021 wordt de balans opgemaakt. Covid
maakt veel migranten nerveus; ze aarzelen om mee te doen (uitstelgedrag). Een
aantal deelnemers is online doorgegaan.

UITDAGINGEN Volle kracht vooruit
ACTIVITEIT 4.5.4 DIGITAALHUIS
ORGANISATIE Samenwerkingsverband: de bblthk, Solidez, Gilde Samenspraak, VWON,

VCW, gemeente, Toptaal, L&S

DOEL Door bundeling van krachten meer mensen bereiken en een gevarieerd aanbod
opbouwen dat aansluit bij de verschillende vragen m.b.t. taalvaardigheden,
rekenvaardigheden en digitale vaardigheden van zowel cursisten als vrijwilligers.

WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA

UITDAGINGEN

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Voorlees-express 34 waarvan 3
coordinatoren die
vrijwilligers begeleiden

Gilde Samenspraak 62
Digitaalhuis 42
TOTAAL 138
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DEELPLAN HALFJAARRAPPORTAGE 2021
DEELPLAN-OVERZICHT

RAPPORTDATUM
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

23-3-2021 3.7 Vraaggerichte hulp en
ondersteuning

Vangnet uitgeprocedeerde
asielzoekers

maatschappelijk effect STATUSHOUDERS/
VLUCHTELINGEN:
statushouders/vluchtelingen zijn
geïntegreerd in de samenleving
Dit geldt niet voor de doelgroep van de VOD

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

49 De monitor is niet geschikt voor de
doelgroep van de VOD

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.7.1 JURIDISCHE EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING
ORGANISATIE VOD
DOEL Realiseren van een toekomstperspectief in samenwerking met cliënten.

WAT IS BEREIKT Twee cliënten vallen weer onder landelijke opvang door COA. Het gaat om een
alleenstaande en een gezin met vijf kinderen.

GEVOLGEN
CORONA

Terugkeer van een cliënt naar land van herkomst wordt geblokkeerd omdat de
betreffende ambassade niet mee wil werken in verband met corona.Persoonlijke
contacten met cliënten zijn in frequentie gehalveerd, meer telefonisch en app
overleg.

UITDAGINGEN Het realiseren van een toekomstperspectief is veelal een kwestie van lange adem
en kunnen omgaan met teleurstellingen. Het aantal cliënten waarin de situatie
uitzichtloos is stijgt. Dat wil zeggen dat er geen zicht is op een verblijfsstatus maar
terugkeer ook geen reële optie is.

ACTIVITEIT 3.7.2 VERSTREKKEN LEEFGELDEN
ORGANISATIE VOD
DOEL Cliënten voorzien van de nodige middelen voor bestaan, door verstrekking van

leefgelden, toeleiding naar de voedsel- en kledingbank en het vergoeden van
noodzakelijke kosten zoals reiskosten bezoek IND, advocaat, ambassade, niet
vergoede medische kosten, legeskosten rechtbank en eigen bijdrage juridische
bijstand en opleidingskosten

WAT IS BEREIKT Voor zover nodig zijn alle cliënten voorzien van middelen om te voorzien in de
primaire levensbehoeften.

GEVOLGEN
CORONA

De uitbetaling van leefgelden is van eens in de twee weken naar eens in de vier
weken gegaan.

UITDAGINGEN De verhuurder van de kantoorruimte van VOD staat de aanwezigheid van contant
geld niet meer toe. Uitbetaling vindt nu plaats bij THUIS.

ACTIVITEIT 3.7.3 HUISVESTING
ORGANISATIE VOD
DOEL Bieden van tijdelijke huisvesting aan cliënten die geen onderdak hebben.
WAT IS BEREIKT Via de Woningstichting is een vierde woning verkregen ten behoeve van de opvang

van cliënten. Geïnvesteerd is in de inrichting van de ruime eensgezinswoning en
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inmiddels is de woning door een gezin betrokken en is er nog ruimte voor een
alleenstaande.

GEVOLGEN
CORONA

Geen

UITDAGINGEN De behoefte aan woonruimte blijft onverminderd groot.Niet alleen in Wageningen,
maar ook elders in de regio waar VOD actief is.

ACTIVITEIT 3.7.4 COÖRDINATIE BUDDYZORG EN TOERUSTING BUDDY’S
ORGANISATIE VOD
DOEL Bevorderen van de sociale en maatschappelijke integratie van cliënten.
WAT IS BEREIKT Er hebben zich toch nog weer nieuwe buddy’s aangemeld en matches zijn

gemaakt.
GEVOLGEN
CORONA

Het verschilt erg per buddy en cliënt. In sommige gevallen valt het traject helemaal
stil door angst voor het virus van één of beide partijen. In andere gevallen worden
de contacten onverminderd doorgezet.

UITDAGINGEN Het na een verruiming van de corona maatregelen weer vlot trekken van de
contacten tussen buddy’s en cliënten en het stimuleren dat ze weer gezamenlijk
activiteiten gaan ondernemen.

ACTIVITEIT 3.7.5 HULP BIJ GEZONDHEIDSPROBLEMEN
ORGANISATIE VOD
DOEL Cliënten met gezondheidsproblemen toe leiden naar de daarvoor geëigende hulp-

en zorgverleners. Verkrijgen van middelen voor niet vergoede zorgkosten.

WAT IS BEREIKT Cliënten zijn ondersteund en begeleid bij bezoeken aan huisartsen,ziekenhuis en
andere zorgvoorzieningen.

GEVOLGEN
CORONA

Inmiddels zijn in overleg met de GGD alle cliënten die dat wilden ingeënt. Dit moest
op de priklocatie in Ede wat de nodige logistieke problemen met zich meebracht.
Kon met behulp van de inzet van vrijwilligers worden opgelost.

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 3.7.5 VERSTERKEN DRAAGVLAK
ORGANISATIE VOD
DOEL Beïnvloeden van de beeldvorming rond ongedocumenteerden.

WAT IS BEREIKT Geen activiteiten kunnen ontplooien op dit gebied
GEVOLGEN
CORONA

Het houden van bijeenkomsten en deelname aan publieksmanifestaties was niet
mogelijk vanwege de coronamaatregelen.

UITDAGINGEN Contacten uitbreiden in de omliggende gemeenten

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Buddyzorg 11
Huisvesting 1
Uitbetalen leefgelden 2
Administratie 1
PR en Communicatie 1
Projecten
Vertalen
TOTAAL 16
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