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1. Inleiding

Het jaar 2021 begon vanuit een lockdown die na de zomer van
2020 was ingesteld. Het heeft van iedereen een groot
uithoudingsvermogen gevraagd. De moedeloosheid en angst
die we onder veel inwoners zagen in het afgelopen jaar, zijn
ook in dit jaar niet verdwenen, evenmin als het gevoel van
eenzaamheid en isolatie. Gelukkig zijn mensen ook creatief en
altijd op zoek naar wat wel kan. Welsaam werkt niet aflatend
aan het vergroten van de veerkracht van mensen.

En ook kwam het vaccinatieprogramma dit voorjaar goed op
stoom waardoor veel inwoners en professionals zich wat
veiliger voelden. Met het dalen van de besmetting-cijfers steeg
het vertrouwen, hoop en optimisme. Daarmee zijn de
problemen nog niet voorbij. Het anderhalf jaar van strenge
maatregelen heeft overal in de samenleving zijn tol geëist. We
zien dit terug in de hulpvragen, echtscheidingsproblematiek en
overlastmeldingen. Maar ook in het stille verdriet achter de
voordeur van mensen die het contact met hun omgeving zijn
verloren. Onze inzet is erop gericht om deze eenzaamheid in
kaart te brengen en mensen te ondersteunen om weer actief te
worden.

We zijn blij met iedere versoepeling. Het is geweldig dat veel
activiteiten weer opgestart kunnen worden, ook al is dit op
anderhalve meter afstand. We zien een grote behoefte aan
contact, waardoor mensen soms de maatregelen even
vergeten.  Wat anderhalf jaar Corona in elk geval heeft laten
zien is de enorme veerkracht van de samenleving. Het
komende halfjaar zullen we ons er maximaal op richten dat
iedereen weer mee kan doen in Wageningen.

In deel 2 rapporteren we per categorie op activiteitenniveau
wat de gevolgen van de Coronacrisis waren, maar ook wat wel
is gerealiseerd en welke uitdagingen we zien voor komend
jaar. In dit algemene deel rapporteren we op ontwikkelingen in
de samenwerking.
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2. Bevindingen en signalen
Aan de hand van eerder geschetste ontwikkelingen die we signaleren in de samenleving, geven we
hieronder ons beeld van de invloed van Corona hierop:

1. Mensen worden ouder en blijven ook langer thuis wonen.
We zien dat door Corona veel mensen, vooral ouderen en kwetsbare mensen, bang zijn
geworden om het huis te verlaten, contacten aan te gaan en bezoekers te ontvangen. Sociale
interactie werd vermeden, zelfs met hulpverleners. Veel mensen raakten geïsoleerd, angstig en
eenzaam. Het gaat hier niet alleen om ouderen, maar ook om psychisch en fysiek kwetsbaren.

2. Zorgkosten stijgen en de verwachting is dat deze verder zullen toenemen.
In Corona-tijd hebben we gezien dat kwetsbare mensen de hulpvraag juist niet meer stelden.
Vragen bleven veelal achterwege of werden uitgesteld. De eigen veerkracht en het eigen netwerk
werden meer aangesproken. Maar hierdoor is sommige problematiek verder opgelopen. Ook
mantelzorgers zijn hierdoor zwaarder belast geraakt. We zijn hierin een inhaalslag aan het maken
en zien een grotere en zwaardere hulpvraag op ons afkomen. De vragen die uiteindelijk gesteld
worden zijn complexer en vragen meer begeleiding.

3. Er is sprake van zwakkere sociale verbanden, waardoor mensen zich minder onderdeel van
een gemeenschap voelen en er meer verdeeldheid ontstaat.

Doordat mensen meer thuis waren werd er ook meer overlast van elkaar ervaren. We zien dit in
de toename van van het aantal meldingen bij Buurtbemiddeling. Ook wordt vermoed dat achter
de voordeur spanningen hoger op zijn gelopen. Er wordt landelijk een toename gesignaleerd van
huiselijk geweld. In Wageningen zien we een opvallend hoog aantal vechtscheidingen.

4. De samenleving wordt steeds complexer en veranderingen gaan steeds sneller. Dit zorgt ervoor
dat inwoners steeds meer drempels ervaren om te kunnen participeren of om zelf initiatief te
nemen.
Veel voorzieningen en regelingen zijn slecht toegankelijk doordat het digitaal aangevraagd dient
te worden. Dat is voor ouderen en laaggeletterden vaak te ingewikkeld.
Door corona gingen veel activiteiten niet door. Digitale bijeenkomsten zijn voor veel mensen een
brug te ver. Daarom hebben we voor de meest kwetsbaren de activiteiten zoveel mogelijk wel

fysiek door laten gaan.

5. Er is meer bewustzijn over de mate van uitsluiting en discriminatie op grond van etniciteit, kleur,
overtuiging en geaardheid.
Dit vormt een belemmering voor grote groepen mensen om erbij te horen. Met name richting
mensen van Aziatische afkomst zagen we een toename van agressie. Waarschijnlijk omdat zij
geassocieerd werden met de herkomst van het virus. We blijven werken aan meer bewustzijn
over discriminatie en inclusie.

6. Er is sprake van een toenemende kans-ongelijkheid: Grotere gezondheidsverschillen, ongelijke
kansen in opleiding en onderwijs, etnisch gescheiden werelden, steeds grotere economische
verschillen (rijken worden rijker, armen worden armer) en kansarmen hebben minder sociale
netwerken.
Corona treft de zwakste gezinnen het hardst. Er is sprake van stress over inkomensonzekerheid
en baanverlies. De inkomenskloof bracht nog een neveneffect: Kinderen uit lage SES gezinnen
hadden minder mogelijkheden om school te volgen door gebrek aan laptops/computers en
minder steun vanuit thuis. Zij raakten hierdoor naar verwachting verder achterop bij
leeftijdgenootjes uit betere kringen. De jongerenwerker constateerde onder kwetsbare jongeren
meer middelengebruik.
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Hier staan ook kansen voor Wageningen tegenover:

Kans: Wageningen is een betrokken stad met relatief veel (jonge) hoogopgeleide sociale mensen
die graag iets terug doen voor de stad, een stad waar mensen naar elkaar omzien

Ook na anderhalf jaar zijn er nog steeds veel mensen die zich inzetten voor anderen via de
Corona-hulp. Sommige relaties die hierdoor zijn ontstaan hebben een duurzaam karakter
gekregen. Er zijn ook nieuwe initiatieven gestart om anderen te steunen of voor een blijk van
waardering, zoals maaltijden en bloemen voor mantelzorgers en maaltijden voor de voedselbank
en voor vluchtelingen in het AZC.

Op basis van de uitdagingen van 2020 geven we hieronder aan welke acties we hierop uitzetten.

UItdagingen Aanpak

Samenwerking
Komen tot een nieuw gezamenlijk aanbod, een
gezamenlijke aanpak waarbij alle Welsaam
partners elkaar weten te vinden en kunnen
versterken en waarbij we samenwerken op basis
van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen.

De komende aanbestedingen brengen opnieuw
onrust, met name als het gaat over de verdeling
van middelen en eigen bestaanszekerheid.

De procesbegeleider begeleidt het proces om te
komen tot een nieuwe visie op Welsaam, zowel
inhoudelijk als organisatorisch. Er zijn gesprekken
gevoerd met diverse partners. Hieruit wordt
aangestuurd op hernieuwde betrokkenheid en
eigenaarschap langs 3 programmalijnen en
diverse thematafels. Ook de organisatie van
Welsaam wordt onder de loep genomen. Niet
alleen de samenwerking tussen de Welsaam
partners, maar ook met alle overige betrokken
partijen om Welsaam heen wordt verstevigd.
Daarbij is ook oog voor ieders belang en rol
binnen de samenwerking.

Preventie
Er is onvoldoende zicht op de mate waarin
informele hulp zorg kan voorkomen. Duidelijk is
wel dat hoe eerder wij erbij zijn, hoe lichter de
hulp die nodig is. De uitdaging ligt bij het
vroegtijdig signaleren en het realiseren van
voldoende vrijwilligers die naast de inwoner staan
als het nodig is.
Door corona is het aantal vrijwilligers afgenomen,
doordat veel vrijwilligers zelf ook tot de kwetsbare
groepen behoren. Vrijwilligers die zich voor
incidentele hulp hadden aangeboden zijn nu zelf
weer volop aan het werk.

Corona liet zien wat de waarde is van
vrijwilligerswerk en informele hulp door hen
geboden. In het Startpunt werkt de expert
informeel aan een integrale benadering waarbij
mensen zowel informele als formele hulp en zorg
aangeboden krijgen en waar nodig of mogelijk een
combinatie hiervan. Uitgangspunt hierbij is uit te
gaan van de behoefte van de hulpvrager en niet
het zorgaanbod. En zo licht als mogelijk maar zo
zwaar als nodig.
Ook blijven we inzetten op signalerings
deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Armoede
Niet het aantal mensen in armoede, maar de ernst
van de armoede problematiek neemt toe. Ook het
verschil tussen arm en rijk wordt groter. Deze
groep heeft vaak te maken met complexe
meervoudige problematiek. Dit doet een grotere
aanspraak op diverse voorzieningen. Mensen die

Met de gemeente werkten we aan de armoede
monitor en uitwerking in aanpak van armoede.
Van belang is schulden eerder aan te pakken. De
laagdrempelige inloop geldzaken moet hieraan
bijdragen. Helaas kon de inloop tijdens Corona
geen doorgang vinden. We hopen dat mensen de
weg naar de inloop opnieuw weten te vinden.
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hierdoor niet mee kunnen doen haken af en
kunnen zich zelfs tegen de samenleving keren.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten en fondsen
voor mensen met een smalle beurs die hen in
staat stellen wel mee te doen. Schulden worden
vaak te laat opgepakt vanwege lange wachtlijsten
bij de gemeentelijke schulddienstverlening en
budgetbeheer. Hierdoor wordt een groter beroep
gedaan op de vrijwilligers van schuldhulpmaatje
en ook loopt de schuldenproblematiek verder op.

Meedoen
Hoewel er succesvolle open zomeractiviteiten van
sport en spel georganiseerd worden door
kinderwerk, sportbuurtwerk en sportservice
Wageningen is de capaciteit en bereik voor
kinderen die in armoede opgroeien onvoldoende.
Ze doen niet mee met sport of zwemles en
hebben vaak geen zwemdiploma. De capaciteit
van het kinderwerk (24 upw) is voor een
stadsbrede dekking ontoereikend. (Er zijn
ongeveer 2500 kinderen van 0-12 jaar in
Wageningen. Hiervan leeft  7,2% = 180 kinderen
in armoede).

We organiseren zoveel mogelijk laagdrempelige
activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in
de wijken en in de Huizen van de Wijk. Dat zijn
zowel sportieve als creatieve activiteiten. Hiermee
bereiken we met name de doelgroep uit gezinnen
die in armoede leven.
Er zijn fondsen om mee te kunnen doen
(Ik-doe-mee-fonds), maar het blijkt in praktijk dat
hier niet altijd gebruik van gemaakt wordt.
Onduidelijk is of dat is door schaamte of
onbekendheid.

Langer thuis wonen
Doordat ouderen en psychiatrische patiënten
langer thuis wonen merken we dat mantelzorgers
en buurtbewoners verder onder druk komen te
staan. Er is niet altijd begrip in de buurt en het
eigen netwerk is vaak niet toereikend.

Het gezamenlijke project dementievriendelijk
Wageningen wordt vervolgd. Mantelzorgers
worden ondersteund en ontlast een
ondersteuningsaanbod aangeboden. Extra hulp
voor ouderen en kwetsbaren komt van vele
vrijwilligers in het kader van Coronahulp. We
bezoeken psychiatrische patiënten thuis en
creëren een veilige ontmoetings- en
activeringsplek voor hen in de wijk (DACT). De
komende tijd zullen we het buurtgericht werken
verder intensiveren.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers binnen Welsaam was vorig
jaar flink gestegen, maar dit jaar zijn er door
corona toch veel trouwe vrijwilligers afgehaakt
vanwege hun eigen kwetsbare gezondheid. We
vragen  steeds meer van vrijwilligers. Er zit ook
een grens aan wat door vrijwilligers opgepakt kan
worden. Het blijkt steeds lastiger om structurele
vrijwilligers te vinden. Ook zoeken we meer jonge
vrijwilligers.

Veel vrijwilligers die zich in het begin van de
Corona crisis hadden aangemeld zijn weer
gewoon aan het werk. Wel is er nog een
behoorlijke groep gebleven op wie we kunnen
rekenen bij incidentele hulpvragen. Daarnaast zijn
andere vrijwilligers die zelf tot de kwetsbare
doelgroepen (ouderen) horen in Coronatijd juist
afgehaakt om hun eigen veiligheid. Het is de
vraag of zij terug komen. Met extra buurtgericht
werken blijven we ons de komende tijd inzetten
om initiatieven uit de wijk op te halen en inwoners
te betrekken en te activeren voor de buurt.

Tieners
Tieners en jongeren hebben het extra zwaar
gehad tijdens de corona crises. Juist in een leeftijd
waarop kinderen elkaar opzoeken en nodig
hebben, waarin ze onderzoeken en hun grenzen
willen verkennen, werd hun bewegingsvrijheid
ernstig aan banden gelegd. Het heeft geleid tot

Er is extra ingezet op ambulant jongerenwerk,
tienerwerk en meidenwerk om de doelgroep
tussen 10-14 jaar te bereiken. In de
talentenfabriek wordt gekeken welke talenten op
sportief of cultureel gebied ze verder zouden
willen ontwikkelen. Voor de oudere doelgroep
vanaf 17 jaar is er het project Jong en Meer 2.0
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isolement, gevoelens van eenzaamheid, (game-)
verslaving en moeilijkheden om contact te leggen.
De doelgroep (kwetsbare) jongeren is lastig te
bereiken. Door corona konden veel activiteiten
niet doorgaan.

van Maatschappelijke Diensttijd, waarin de
jongeren geholpen worden met ideeën en
uitvoering van activiteiten in hun eigen
leefomgeving.

3. SROI

Categorie aantal
VRIJWILLIGERS

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGSPLAATSEN

1 193 18 7

2 -

3 573 12 3

4 174 30 8

Totaal 940 60 18

Corona heeft natuurlijk invloed gehad op het verloop van vrijwilligers. Wij herkennen echter niet de
landelijke trend dat vrijwilligers op grote schaal permanent zijn afgehaakt wegens Corona. Er zijn er die
inderdaad niet meer terugkomen en de vraag is of die zonder corona ook niet ermee op waren gehouden.
Er is ook een uitgesteld verloop van vrijwilligers, die anders allang waren afgehaakt, maar door Corona
1,5 jaar nog in het bestand bleven staan.
Tijdens de eerste lockdown waren er geen tot minimaal aantal vrijwilligers actief, wel veel inwoners die
voor elkaar wat wilden betekenen. Toen er weer een opening was kwam ong. 50% van de vrijwilligers
terug, de rest durfde nog niet of de activiteiten waar zij bij betrokken waren gingen nog niet door. Ook trok
de arbeidsmarkt weer aan en gingen Corona vrijwilligers weer aan het werk. De mondmaskers leidden
ook tot minder vrijwilligers, die het niet prettig werken vonden. Bij de tweede (okt ‘20) en derde golf (mrt
‘21) en lockdown bleven veel vrijwilligers om de eerder genoemde redenen ook grotendeels thuis. In het
eerst half jaar zien we 940 vrijwilligers, wat iets minder is ten opzicht van de eerste helft van 2020 (996).
Een vaak genoemde reden hiervoor is dat veel mensen liever wachten totdat ze twee vaccinaties hadden,
om dan weer aan het vrijwilligerswerk te beginnen. Langzaamaan gaat de deur weer helemaal open en
kunnen vrijwilligersorganisaties weer redelijk draaien. Het werken met vrijwilligers blijft ook zonder Corona
een dagelijkse investering vragen. Een investering in aandacht, waardering, scholing, informatie,
kundige en voldoende begeleiding. Steeds meer vrijwilligers zijn tegenwoordig ook cliënt of deelnemer,
met de juiste hoeveelheid aandacht kunnen we van ieders talent optimaal gebruik maken en de
organisatie aanpassen aan deze ‘nieuwe’ vrijwilligers in plaats van blijven hopen op de ‘ouderwetse’
vrijwilligers.

Het aantal stagiaires is in het afgelopen halfjaar iets teruggelopen (t.o.v. 77 in 2020) omdat we minder
volwaardige stageplaatsen konden aanbieden.
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4. Perspectieffonds

Terugblik

Het Perspectieffonds heeft slechts 7 aanvragen ontvangen in de 1e helft van  2021. Het is duidelijk dat dit
nog steeds een gevolg is van de uitbraak van het Coronavirus.

Kerncijfers:
● Te besteden bedrag 2021 (hele jaar): € 85.053,94.
● Aantal verschillende aanvragende organisaties: 4
● Status aanvragen over 1e helft 2021:

status aanvragen 2021

aantal bedrag

Aangevraagd 7 € 27.772,00

Toegekend 4 € 20.234,00

Toegezegd 2 € 1.890,00

Afgewezen 0 €

In behandeling 1 € 3.500,--

Wat is bereikt met het Perspectieffonds (successen)

Wellicht veroorzaakt door de problemen rond Corona zien we dat bijna alleen vanuit de Welsaam
organisaties aanvragen zijn ingediend. De activiteiten (7 in totaal) die zijn toegekend of toegezegd zijn
wel divers en gevarieerd (zie bijlage).

Doorontwikkeling en uitdagingen

Gelukkig zien we dat er in juli al aanvragen zijn ingediend ten bedrage van € 17.835,--, wellicht een
positieve wending door versoepelingen van de maatregelen m.b.t. Corona. Al blijven de regelmatige
bijsturingen zorgelijk voor de mogelijkheden van allerlei activiteiten.
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5. Initiatievenfonds

Terugblik

Het Initiatievenfonds is onderdeel van WageningenDoet. WageningenDoet is eind 2020 gestart met
Bonusgelden. Het team bestaat nu uit drie wijkcoördinatoren (Ottelien Groenenberg, Maarten Boele en
Ellen Scheenen) en een stadscoördinator (Anika van de Peut). Bij deze personen kunnen inwoners
terecht met een idee of initiatief. Ook worden initiatieven en sociale vraagstukken actief opgespoord en
worden bewoners geactiveerd om met ideeën te komen.

Sinds de nauwere samenwerking in WageningenDoet met de wijkcoördinatoren van Solidez en
stadscoördinator van THUIS merken wij dat we een goede aanvulling zijn op elkaar en beter in staat zijn
te werken aan de onderstaande doelen van WageningenDoet:

● Leefbare,veerkrachtige buurten/wijken/straten stad. Waarvoor inwoners zich meer betrokken en
verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving*

● Het ontstaan van nieuwe en verbinden van al bestaande netwerken op een organische manier. Niet
noodzakelijk buurtgebonden, maar meer themagericht en daar waar gezamenlijke energie zit

● Er zijn meer momenten voor ontmoeting, verbinding en mogelijkheden tot meedoen.

Ondanks het feit dat er nog weinig publiciteit aan is gegeven, merken we, dat sinds het bestaan van
WageningenDoet, buurt en stadsgenoten ons beter weten te vinden. Regelmatig wordt er contact met ons
opgenomen door mensen die een idee of initiatief hebben. We hebben in de eerste helft van 2021 ruim
50 initiatieven ondersteund, waarbij  uiteindelijk geen aanvraag voor het fonds is gedaan, omdat dit niet
nodig was om het initiatief te doen slagen.

Daarnaast zijn er 18 initiatieven ondersteund die hebben geleid tot een aanvraag voor het
initiatievenfonds. Hiervan zijn er 2 afgewezen.

Kerncijfers 1ste half jaar 2021:

● Te besteden bedrag 2021: € 113.692,94
o €83.526,00 (inleg voor 2021) + € 30.166,94(restbedrag van 2020)

● Aantal aanvragen: 16
● Totaal aangevraagde bedrag: € 20.203,34
● Totaal toegekend en besteed bedrag: € 9.834,20
● Resterend voor 2021: € €105.018,74.
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Status aanvragen per 01/07/2021:

Wat initiatieven bedrag

Toegekend en
uitbetaald eerste
helft 2021

16 € 9834,20

Nog in
behandeling
2021

2 € 950

Afgewezen: 2

Gevolgen Corona
Vanwege corona konden veel reeds goedgekeurde aanvragen uit 2020 niet doorgaan, dat maakt dat er
meer geld is teruggestort en er relatief veel geld over is uit 2020. Ook in 2021 zijn de gevolgen van
corona nog steeds merkbaar:
Grotere terugkerende activiteiten/evenementen konden en kunnen niet doorgegaan.
Door de Lockdown merken we dat er minder aanvragen zijn, omdat er nou eenmaal minder mogelijk was.
Na de lockdown is het aantal aanvragen weer gestegen.

Verwachtingen voor tweede helft 2021
In de 2e helft nemen we opnieuw contact op met de initiatieven uit 2020 die niet door zijn gegaan om te
bekijken wat er nu eventueel wel mogelijk is. Door meer publiciteit en bekendheid te geven aan
WageningenDoet verwachten we meer nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen.
We willen meer bekendheid aan WageningenDoet geven door o.a.:

● open spreekuur
● aanwezig te zijn op infomarkten
● nog meer outreachend te werken

6. Organisatie van het samenwerkingsverband
Welsaam geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma van activiteiten en diensten dat erop gericht is
om (kwetsbare) inwoners van Wageningen vroegtijdig te ondersteunen om mee te doen, elkaar te
ontmoeten, om te zien naar elkaar en langer zelfstandig te blijven. Dit draagt bij aan een sterkere en
socialere samenleving en mogelijke kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg. Kortom, samen
geven we uitvoering aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de resultaten uit ‘Samen
Wageningen’.

We werken samen, intern tussen de netwerkpartners, extern met aanpalende organisaties, zoals de zorg,
onderwijs, woningstichting en de politie en met veel diverse inwonersinitiatieven. Samen werken we aan
een open en transparante cultuur en samenwerkingsstructuur waarin we elkaar aanvullen en versterken.
We werken inhoudelijk samen op thema aan de diverse ontwikkeltafels en leren van elkaar door
professionaliteit en deskundigheid uit te wisselen. Daarnaast is er een overstijgende kerngroep,
bestaande uit deelnemers uit de vier categorieën die verantwoordelijk is voor het bewaken van het
overzicht en samensturing van Welsaam.
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Samenwerking in Corona-tijd
Door Corona hebben de organisaties elkaar minder getroffen. Veel overleg ging online. Ontwikkeltafels
kwamen niet meer bij elkaar. De ontmoeting en het vanzelfsprekend bij elkaar binnenlopen hebben we
gemist.
De Kerngroep heeft in de eerste helft van 2021 zes keer vergaderd (meestal digitaal) waarvan twee keer
met de gemeente.

Nieuwe toekomstvisie
Welsaam werkt aan een nieuwe toekomstvisie. Hiertoe zijn diverse thema bijeenkomsten georganiseerd.
Samen bespraken we de maatschappelijke opgaven voor de komende jaren en op basis daarvan de
nieuwe thema's waar we aan willen werken.We werken aan de hand van drie kernwaarden, die als rode
draad dwars door alle programma's heen lopen:

Vervolgens zijn we uitgekomen op drie programmalijnen, die nog verder uitgewerkt zullen worden::
● Maatschappelijke verbinding
● Opvoeden en opgroeien
● Zelf- en samenredzaam

Naast de inhoudelijke thema's kijken we ook naar de organisatie van het samenwerkingsverband.

De principes voor samenwerking binnen Welsaam:
a) We werken aan samenhang – multidisciplinair met korte lijnen tussen diverse disciplines
b) We werken op basis van vertrouwen, open en transparant
c) We zoeken naar speelse creativiteit en vernieuwing, we delen kennis en ervaring en er is ruimte

voor leren en verbeteren,
d) We werken met daadkracht aan passende oplossingen, we laten zien wat we doen en doen wat

we beloven
e) We geven sturing aan gewenste ontwikkelingen, vanuit eigenaarschap en gezamenlijke

verantwoordelijkheid (samen zijn we Welsaam)
f) We werken voor, met en door inwoners van Wageningen
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Dit proces zal in de tweede helft van 2021 voortgezet worden.

De ontwikkeltafels zijn:

Algemene ontwikkeltafels Kartrekker(s)
Stenen Elsje van de Weg (Thuis)
Communicatie Laura Hofenk (Welsaam)
Monitor Esther van der Zee (Solidez)
Kwaliteit Esther van der Zee (Solidez)

Louisa Bosker (Odensehuis)
Overige ontwikkeltafels Kartrekker(s)
Ontmoeten en Meedoen Ellen Scheenen (Solidez)

Ottelien Groenenberg (Solidez)
Samen Ouder en goed leven met dementie Ellen Scheenen (Solidez)

Louisa Bosker (Odensehuis)
Leefbare buurten (stedelijke werkgroep
Wijkgericht werken)

Ellen Scheenen en Ottelien Groenenberg(Solidez)
Esther Flens (Gemeente)

Signaleren en informeren Machteld Speets (VCW)
Mantelzorg en respijtzorg Madelon Siep (Solidez)
Preventieve basis- en specialistische
ondersteuning

Jedidja van der Wolf (Solidez)

Jeugd in gezin Irini Boxma (Solidez)
Monique Lenselink (de Bakermat)

Voorkomen van armoede en schulden Tonnie Scholten (Solidez)
Basisvaardigheden (taal en digitaal) Liz Spit (de Bblthk)
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Stadswerkplaatsen -
Kinder- en tiener activiteiten (vrije tijd) Merit Helfferich (Solidez)
Vluchtelingen Annet Timmerman (VWON)

Harm Jan Roseboom (VOD)
Ontwikkeltafels rond fondsen Kartrekker(s)
Perspectieffonds Rien van Doorn (Humanitas)
Initiatieven – Wageningen DOET Anika van de Peut (Thuis), Ellen Scheenen, Ottelien

Groenenberg en Maarten Boele (Solidez)
Innovatie Tutku Yuksel (Thuis)

Penvoerderschap
Het penvoerderschap is in handen van Solidez, verantwoordelijk voor de rapportages en verantwoording.

● Solidez bewaakt de begroting, keert de Welsaam-gelden uit aan alle partnerorganisaties, beheert de
financiën van beide fondsen en keert toegekende fondsen uit.

● Solidez draagt zorg voor het verzamelen van input voor de rapportages middels gezamenlijk
vastgestelde formats op Google Drive en voegt deze samen tot een presentabel geheel voor de
Kerngroep en accountmanagers van de gemeente.

● Solidez bereidt de vergaderingen van de Kerngroep voor met de voorzitter.
● Solidez legt financieel en inhoudelijk verantwoording af namens Welsaam.
● Solidez is aanspreekpunt namens Welsaam voor de gemeente en voor derden.
Partners van Welsaam hebben aangegeven tevreden te zijn over de rol van Solidez als penvoerder.

7. Communicatie

De communicatiemedewerker voor heel Welsaam, houdt zich bezig met de interne en externe
communicatie van ons als samenwerkingsverband. Ze richt zich op de onderlinge communicatie van
Welsaampartners, de verbinding tussen partijen in het sociaal domein en communicatie richting inwoners
die initiatieven willen starten. Dit is gefinancierd uit zowel het budget van de innovatiemakelaar als de bon

De communicatieadviseur is in maart met zwangerschapsverlof gegaan. Van april t/m juli is een interim
communicatiemedewerker Laura Hofenk op deze functie aan de slag gegaan. Zij heeft haar focus gelegd
op het vertellen van de verhalen van inwoners en vrijwilligers. Daarnaast heeft ze gezorgd voor de
continuïteit van de nieuwsbrief.

Communicatie rondom Welsaam’s toekomst
Om voor te sorteren op het einde van de contracttermijn van Welsaam en de nieuwe aanbestedingen,
werken we met alle Welsaam-partners aan een toekomstvisie. Het is belangrijk dat alle partners inspraak
hebben in deze toekomstvisie. Om het proces goed af te stemmen, alle neuzen dezelfde kant op te
hebben en iedereen betrokken te houden, is goede communicatie nodig. Ook het eerste halfjaar van
2021 hebben we hieraan gewerkt en zijn de eerste contouren van 3 programmalijnen geschetst. Hierover
wordt geïnformeerd via de interne nieuwsbrieven en in september volgt een brede bijeenkomst met alle
partners.Met de gemeente worden onze bevindingen gedeeld in de eerste marktconsultaties.
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Doel Wat hebben we gedaan

Externe communicatie

1. Inwoners van
Wageningen zijn
geïnformeerd over en
betrokken bij de
uitvoering van Samen
Wageningen

Via website wageningendoet.nu kunnen inwoners van Wageningen die
een initiatief willen starten goed de weg vinden. De wijkcoördinatoren
van Solidez en de medewerker van Thuis hebben een gezicht
gekregen waardoor het voor inwoners zichtbaar is bij wie ze terecht
kunnen voor hulp bij hun initiatieven voor de stad of buurt.

Daarnaast verschijnen er regelmatig artikelen of blogs waarin
initiatieven worden uitgelicht. Deze artikelen, interviews met de
wijkcoördinatoren en andere informatie over WageningenDOET delen
de communicatiemedewerker van Welsaam en de ingehuurde externe
communicatiemedewerker op de groeiende social media-kanalen. In
de taakverdeling heeft de communicatiemedewerker van Welsaam een
coördinerende rol en de externe communicatiemedewerker een
uitvoerende.

2. De politiek is betrokken
en trots op wat er in
Wageningen gebeurt

Welsaam en Gemeente Wageningen werken nauw samen, vooral
tijdens de Coronacrisis. We houden elkaar op de hoogte van wat er
speelt in de samenleving en waar nog hiaten zijn.
Welsaam sprak het afgelopen half jaar meerdere keren in tijdens een
raadsvergadering, bijvoorbeeld bij de bespreking van het rapport van
de Rekenkamer. We merken de betrokkenheid van verschillende
raadsfracties bij het werk van Welsaam en dit is toegenomen sinds
Corona

3. Het bedrijfsleven van
Wageningen is
geïnteresseerd om bij te
dragen aan de uitvoering
van Samen Wageningen,
(materieel en financieel)

Ook het bedrijfsleven, met name de middenstand, heeft door de
Corona crisis harde klappen gehad. Via het Wagenings Nut dragen
verschillende ondernemers bij aan maatschappelijke initiatieven en
ook de Wageningse Serviceclubs staan altijd klaar om te helpen.
Er is geen gerichte communicatie vanuit Welsaam richting het
bedrijfsleven.

Interne communicatie

4. De betrokken
samenwerkingspartners
blijven betrokken,
aangehaakt en op de
hoogte van alle
ontwikkelingen.

De interne nieuwsbrief informeert partners over (werk)afspraken,
vorderingen in ontwikkeltafels en initiatieven. De interne nieuwsbrief
gaat naar 65 mensen (hoofd- en onderaannemers) waarvan gemiddeld
60% ‘m leest.
De website is sterk verbeterd met overzicht van wie wie is, wat we
allemaal doen, de structuur, locaties, maar vooral met aansprekende
verhalen.
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8. Gezamenlijke effectmeting: de monitor
Om de effecten van al onze inspanningen goed in beeld te brengen is een gezamenlijke
klant-effectmonitor ontwikkeld op basis van het instrument van Positieve Gezondheid van Machteld
Huber.

Hiervoor zijn aan alle 50 resultaten van Samen Wageningen vragen gekoppeld. De 6 dimensies van
Positieve Gezondheid zijn teruggebracht tot 3 rubrieken: Meedoen, leven en welbevinden. Aan ieder
resultaat uit Samen Wageningen is een vraagstelling gekoppeld: “Door deelname aan deze activiteit kan
ik beter ….” Waar nodig zijn de vragen van Positieve Gezondheid aangepast aan de beoogde resultaten.
Sommige vragen zijn gekoppeld aan meerdere resultaten. Per deelplan is bepaald aan welke resultaten
het deelplan bijdraagt. De vragen hiervan worden in een unieke enquête samengevoegd, bestaande uit
maximaal 8 vragen, aangevuld met twee algemene vragen over tevredenheid en kwaliteit van
dienstverlening. Meting vindt plaats na afronding van een activiteit/een traject of bij doorlopende
activiteiten ieder halfjaar. De effecten per deelplan/activiteit zijn elk moment te bekijken.

Net als in het afgelopen jaar zien we dat in de eerste helft van 2021 het aantal ingevulde monitors
beduidend minder was dan in voorgaande jaren omdat veel activiteiten niet door gingen en voorzieningen
door Corona gesloten waren. We menen dat met 246 ingevulde monitors wel een beeld te kunnen geven
van de klanteffecten, maar deze cijfers laten wel een onvolledig beeld zien omdat niet alle voorzieningen
hierin meegenomen zijn. Er zijn relatief veel monitors ingevuld door mantelzorgers, ouderen en door
opvoeders met jonge kinderen.  Het betreffen gewogen gemiddelden.

CIJFERS
MONITOR

Aantal
respondenten

tevredenheid kwaliteit % positieve impact op
kwaliteit van leven

2018 780 8,3 8,2 70%

2019 1229 8,3 8,5 75%

2020 529 8,2 8,4 74%

2021 1e helft 246 7,9 8,2 71%
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9. Kwaliteit
Wij werken aan de verhoging van de kwaliteit en deskundigheid door dagelijkse feedback te geven op de
werkvloer en gezamenlijke cursussen en trainingen te organiseren.

Iedere organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het
Odensehuis en Solidez hebben in 2019 het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland toegekend
gekregen. Het Odensehuis is herkeurd en heeft opnieuw het kwaliteitslabel op alle onderzochte punten
verdiend. Solidez krijgt komend najaar opnieuw een audit. Andere organisaties werken met andere/eigen
kwaliteitssystemen.

Daarnaast zijn er thema’s die we als Welsaam-partners samen oppakken, zoals de aanpak van personen
met verward gedrag, werken met de Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (inclusief de
implementatie van het afwegingskader) en het herkennen van laaggeletterdheid en analfabetisme in
relatie tot verwijzing naar het Digitaalhuis. In 2021 staat bijeenkomsten op het programma over het thema
positief opvoeden, over ouderenmishandeling en uitbuiting herkennen en over eenzaamheid.

Vanuit het VCW zijn tevens diverse trainingen aan vrijwilligers van alle Welsaam-partners aangeboden.
Onder meer op gebied van signaleren en ondernemerschap.

10. Innovatiegelden
De verantwoording over de innovatiegelden zullen we met het jaarverslag indienen..
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Bijlage 1 Het perspectieffonds

Wat is bereikt met het perspectieffonds

Van de volgende organisaties/aanvragen zijn in 2020 financiering toegekend of toegezegd.

Organisatie activiteit

Sportservice Wageningen Scholing lekker in je vel 2 dagdelen

Solidez Mantelzorg Cursus omgaan met dementie 5x

Solidez Activiteit op woensdagmiddag tbv jongeren 12-23 jaar

VWON Trainee cultuurverbinder

Solidez Klussendienst Extra uren overname klussenteam

Solidez Mantelzorg Cursus omgaan met psychische problemen in de familie
6 bijeenkomsten

Pantarijn Pro Persona Vaardigheidstraining kwetsbare meiden 4 bijeenkomsten
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Bijlage 2:  Het initiatievenfonds

nr Project Naam Wijk Bedrag Toekenning

7193 Crea Club De Buurt €350 geheel

7194 Groen Kortenoord Kortenoord € 147 geheel

7195 The Closet Swap Wageningen €500 geheel

7196 Ssst...een werelds momentje Wageningen €1150 gedeeltelijk

7197 Paasactie Akeleihof De Buurt €65 geheel

7198 Kaartenactie studenten VGSW De Buurt €54,2 geheel

7199 Doelnetten Kunstgrasveld Noordwest €300 geheel

7200 Composteer pilot het zwarte goud Kortenoord €2810 geheel

7201 Sinterklaas intocht 2021 Wageningen €2700 geheel

7202 Globus Festival Wageningen €5.033,13 afgewezen

7203 Buurtgroep Roosevelt De Buurt € 700 gedeeltelijk

7204 Tuinkamer Olympiaplein De Buurt €304 gedeeltelijk

7205 Sahara Buren Boven en Benedenbuurt €250 toegekend

7206 Buurttuin de Hoef De Weide € 474 geheel

7207 IWW Straatfestival Centrum € 700 open

7208 Verhalenkeuken Nude € 2500 afgewezen

7209 Fietsclub Nude € 30 geheel
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