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Voor u ligt het eerste jaarverslag van het samenwerkingsverband van Welsaam, een samenwerking 
tussen 28 verschillende organisaties op gebied van preventie. Samen werken we aan de ruim 50 
resultaten uit het beleidskader van Samen Wageningen, verdeeld over 4 categorieën. We zijn er trots op 
wat we in het eerste jaar bereikt hebben. In december hebben we in het kader van de bonusregeling van 
de bereikte maatschappelijke resultaten al verslag gedaan. In dit verslag rapporteren we uitgebreid per 
activiteit en aan de hand van de doelen wat er is bereikt in het uitvoeringsprogramma van 2018. Voor u 
ligt het eerste jaarverslag van het samenwerkingsverband van Welsaam, een samenwerking tussen 28 
verschillende organisaties op het gebied van preventie. Samen werken we aan de ruim 50 resultaten uit 
het beleidskader van Samen Wageningen, verdeeld over 4 categorieën. We zijn er trots op wat we in het 
eerste jaar bereikt hebben.  

 

Het uitvoeringsprogramma bestond uit twee delen: een algemeen organisatiedeel en een uitvoerend deel 
per categorie. Ook de rapportage bestaat uit een algemeen deel en een rapportage per categorie met 
een samenvatting en verslag op activiteitenniveau.  

Algemeen: 

WELSAAM is het samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
(preventie)activiteiten op gebied van ontmoeten, informeren, ondersteuning en meedoen. Het is daarmee 
onderdeel van Samen Wageningen. 

Onze missie:  
Met de uitvoering van onze plannen willen wij een grote bijdrage leveren aan een “inclusief Wageningen”: 
een stad waar mensen de ruimte hebben om elkaar te ontmoeten; zich te ontwikkelen; te groeien en bij te 
dragen aan de Wageningse samenleving. 

Onze visie: 
• We werken vraaggericht. Iedereen die hulp of ondersteuning zoekt moet deze kunnen vinden. 

We werken vanuit de vraag van inwoners in plaats vanuit een aanbod. 
• We hebben aandacht voor verschillen en dat betekent maatwerk. Uitgangspunt is wat mensen 

nodig hebben, maar ook wat men zelf kan of samen met anderen kan regelen.  
• We werken preventief. We geloven dat zo vroeg mogelijk signaleren en oppakken van mogelijke 

problemen veel ellende in een later stadium kan voorkomen. Ondersteuning bieden we zo licht 
als mogelijk maar wel zo zwaar als nodig. 

• We geloven in zoveel mogelijk eigen regie: We zijn gericht op het versterken van een ieders 
veerkracht, het maken van eigen keuzes en voeren van eigen regie. 

• We geloven in de kracht van het eigen netwerk, van inwoners die zich inzetten voor elkaar en 
voor de samenleving. We zetten ons in om met elkaar de betrokkenheid bij de samenleving te 
versterken. We hebben oog voor de belasting van het informele netwerk en mantelzorgers en 
ondersteunen hen waar mogelijk en nodig.  

• We zijn innovatief: We behouden wat goed werkt en geven ruimte aan vernieuwing. Dat doen we 
door twee fondsen in te richten: het initiatievenfonds en het perspectief fonds. Verder zoeken we 
voortdurend naar wat beter kan. 

• Onze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk: We organiseren inloop op verschillende 
plekken. Daar is iedereen welkom. Hierdoor ontstaan verbindingen tussen verschillende groepen 
mensen. Ook willen we ervoor zorgen dat iedereen goed op de hoogte is van alle mogelijkheden 
door een goede informatievoorziening. 

• Iedereen doet ertoe en we zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen, ongeacht zijn 
mogelijkheden en kwaliteiten. Dat doen we door mensen te stimuleren om van waarde te zijn 
voor elkaar. 

• We gaan uit van wederzijds respect, van de kracht, kansen en mogelijkheden van mensen en 
zetten dit zoveel mogelijk in 
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• We geloven erin dat we dit kunnen als we samenwerken met alle partner-organisaties en 
inwoners van Wageningen. 

Hiermee werken we volgens de Wageningse Principes en volgens de uitgangspunten van BAAT.  

 

Basisinfrastructuur: de Stenen 

Met elkaar hebben we een fysieke basisinfrastructuur voor Wageningen opgezet.  
 
Doel Wat hebben we bereikt 
Alle locaties zoveel mogelijk 
toegankelijk te laten zijn, een 
laagdrempelige plek bieden voor 
ontmoeting en participatie. Ook 
een plek waar mensen terecht 
kunnen met hun initiatieven en 
ondersteuning bij de realisatie 
hiervan door ruimte te bieden 
voor groepen en partners van 
Welsaam. Het streven was om en 
hierbij onderling geen kosten door 
te berekenen voor gebruik van de 
locaties en voor initiatieven in lijn 
met Welsaam een lager Welsaam 
tarief te hanteren. 

• In de ontwikkeltafel Stenen zijn afspraken gemaakt om naar 
elkaar te verwijzen voor gebruik en verhuur van ruimtes en om 
elkaar te mailen over twijfelgevallen Welsaam tarief/Sociaal 
tarief. Alle locaties hebben hun tarieven openbaar gemaakt en 
er zijn afspraken gemaakt waarvoor commercieel tarief wordt 
gevraagd en waarvoor niet.  

• Er zijn Welsaam-voorwaarden ontwikkeld met 
beoordelingscriteria 

• Er is een mooie samenwerking ontstaan en we weten beter 
voor wat voor zaken we elkaar kunnen bereiken. We komen 
elkaar vaker tegen in de diverse locaties en er ontstaan nieuwe 
gezamenlijke activiteiten 

• Er zijn afspraken in ontwikkeling voor het regelen van een 
vrijwillig beheerder vanuit de Ontwikkeltafel Stenen (hulp van 
TAM’ers van Solidez) voor tijdens het gebruik van de ruimte 
van de Scholen NW (voor Welsaam).  De conciërges is een 
rondleiding aangeboden bij THUIS om te kijken hoe het daar 
gebeurt; ook zonder beheerder buiten openingstijden maar met 
duidelijke instructies voor de organisatoren. Ook wordt een 
vrijwilliger aangeboden vanuit Solidez. 

 
Perspectief fonds  

Terugblik 
Eind januari 2018 is het perspectief fonds begonnen met een commissie uit bestaande uit een 
vertegenwoordiger van de kerngroep (Rien van Doorn), van het startpunt (Emile Smaling) en een 
betrokken inwoner van Wageningen (Radboud van Hal). Na wat aanloop strubbelingen kreeg het proces 
vorm en konden aanvragen binnen redelijke termijn worden beoordeeld. In oktober heeft een wissel 
plaatsgevonden in de commissie uit en heeft Marijke Kaper de plek van Radboud ingenomen. 
Naar aanleiding van het proces van totstandkoming van de uitvoeringsplannen was de verwachting dat 
het perspectief fonds overspoeld zou worden met aanvragen. Dit bleek echter niet het geval en daarom 
heeft de commissie uit van het perspectief fonds in de loop van het jaar een informatiebijeenkomst belegd 
om deelnemers aan Welsaam te informeren over de werkwijze van het fonds. Na deze bijeenkomst nam 
het aantal aanvragen wel wat toe, maar het bleef meevallen met de totale overvraging van het fonds. Op 
basis van deze constatering heeft Welsaam besloten het perspectieffonds met ingang van 2019 ook open 
te stellen voor partijen die samenwerken met partners van Welsaam.  
 
De commissie hanteert de criteria die zijn vastgelegd in de uitvoeringsplannen van Welsaam. In grote 
lijnen wordt bij de beoordeling veel waarde gehecht aan: 

● Samenwerking met meerdere partijen om tot een aanvraag te komen 
● Totstandkoming van efficiency en/of synergie door samenwerking met verschillende partijen 
● Cofinanciering uit andere bronnen dan Welsaam 
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● Aanvulling van de aanvraag op het bestaande aanbod 
● Aandacht voor duurzaamheid van het aanbod: op welke manier kan het aanbod worden 

voortgezet als het perspectieffonds – na een impuls- niet meer zou financieren? 
Op basis van de ervaringen uit 2018 maakt de commissie uit een voorstel voor aanscherping van de 
criteria voor toekenning. 
 
 
 
Kerncijfers: 

● Te besteden bedrag 2018: € 82.376.  
● Totaal aangevraagde bedrag: € 98.445 
● Aantal aanvragen: 39 
● Aantal verschillende aanvragende organisaties: 17 
● Status aanvragen per 31/12/2018: 

 
status aanvragen per 31/12/18 
Toegekend 19 
Toegezegd 8 
Afgewezen 9 
Ingetrokken 1 
Wacht op antwoord 1 
Geen reactie 1 
In behandeling 0 
  39 

● Totaal besteed (toegekend en toegezegd): € 
75.122 

 
Doorontwikkeling thema’s en knelpunten 

● In de aanvragen valt op dat regelmatig een aanbod wordt gedaan dat raakvlakken heeft met het 
voormalige vrij toegankelijke hulp en/of een maatwerk aanbod. Vaak betreft dit een innovatief, 
interessant aanbod, dat de aanbieder (nog) niet kwijt kan onder het IAS. Om deze innovatie te 
stimuleren verstrekt het perspectief fonds in dit soort gevallen regelmatig een budget om dit 
aanbod op te starten en ervaringen op te doen, met daarbij het advies aan de aanvrager om in 
gesprek te gaan met gemeente/startpunt over voortzetting van de activiteit na de eerste impuls. 
Vanuit het perspectieffonds behandelen we deze aanvragen steeds separaat, maar met wat meer 
afstand bezien geeft het perspectieffonds eigenlijk een impuls aan de doorontwikkeling van 
maatwerk. Deze impuls zouden we graag versterkt zien door de gemeente en we denken dan 
ook dat het van belang is dat Welsaam en de gemeente in gesprek gaan over de samenhang 
tussen maatwerk en algemene voorzieningen en hoe hierin een hefboom op gang te brengen.  

● Een steeds terugkerend vraagstuk op de tafel van het Perspectieffonds zijn aanvragen in het 
kader van Jeugdgezondheidsbeleid die worden ingediend door VGGM. In de uitvoeringsplannen 
van Welsaam is een deel van de middelen voor VGGM opgenomen in de fondsen. Gedachte 
daarachter is dat deze activiteiten misschien innovatiever of anders of in samenwerking met 
ketenpartners ingevuld kunnen worden. In de aanvragen van VGGM zien we hier echter niets van 
terug. VGGM dient een aanvraag in voor haar eigen activiteiten, die zij al van oudsher doet met 
daarin de argumentatie dat deze activiteiten afgesproken zijn met Kind Centraal. Het 
perspectieffonds komt hiermee steeds klem te zitten tussen belangen van Welsaam, VGGM en 
de gemeente. Bij deze willen wij dit onderwerp terugleggen bij deze drie partijen om gezamenlijk 
het gesprek over te voeren. 

 

Initiatievenfonds 
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Terugblik 
Het initiatievenfonds heeft een moeizame start gekend door de overheveling van de wijkbudgetten naar 
Samen Wageningen. De wijkpanels die eerder verantwoordelijk waren voor de verdeling van het 
wijkbudget, voelden zich niet allemaal gehoord en gezien in het Samen Wageningen proces. Zowel in 
november/december 2017 als mei-augustus is er een facilitator ingezet om common ground te vinden.  
Hier heeft ook het Welsaam kernteam een rol in gespeeld. Louisa als Inno hebben een bijeenkomst in 
mei bijgewoond. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en de samenwerking met de wijkpanels van Midden, 
Oost en West gaat aanzienlijk beter. Het contact met wijkpanel Zuid verloopt moeizaam. In 2019 gaan we 
hier weer aandacht aan besteden.  
 
Doorontwikkeling 
Niet alle wijkpanel leden zijn nog even actief als voorheen. Doordat de structuur en rollen veranderen zijn 
zij nu ook zoekende naar hun eigen rol voor de wijk. Dat doen ze o.a. samen met de wijkmanager. Dit 
beïnvloedt de werking van het fonds enigszins. Dit nemen we mee naar 2019 om verder aan te werken. 
Een uitdaging is ook het werk was onderschat en tegen het eind van 2018 bleek ook dat het fonds op 
deze manier niet duurzaam kan verder ontwikkelen. Op die reden is er een aanvraag ingediend voor de 
bonus gelden en deze is toegekend. Hiermee hopen we zowel de lopende (administratieve) zaken goed 
uit te voeren als wel meer aandacht te geven aan de doorontwikkeling van het fonds en de bekendheid 
hiervan. Ook hopen we hiermee nieuwe mensen te verleiden om aanvragen voor hun buurt in te dienen 
en zichtbaarder te zien.  Door nauwer samen te werken met gemeente en inwoners willen het hele 
domein van initiatieven een boost geven. We hopen in 2019 een gedeelde visie te hebben ontwikkeld met 
gemeente, inwoners en Welsaam partners als het gaat om inwonersinitiatieven van waaruit we het fonds 
door kunnen ontwikkelen.  

Kerncijfers: 

● Te besteden bedrag 2018: € 81.500  
● Aantal aanvragen: 71 
● Totaal aangevraagde bedrag:  € 139.519,67  
● Totaal toegekend en besteed bedrag  € 65.535,51  
● Meenemen naar 2019: € 15.964,49  

 
Status aanvragen per 31/12/2018: 
Wat initiatieven bedrag 
Toegekend en 
uitbetaald in 2018  38 € 34.239,00 
Toegezegd in 2018 
en uitbetaald in 2019 13 € 31.296,51 
Afgewezen 20  

 

 

Organisatie van het samenwerkingsverband 

Doel van de samenwerking: Uitvoering geven aan activiteiten die bijdragen aan het behalen van de 
resultaten uit Samen Wageningen. Hierbij een transformatie bewerkstelligen waarbij inzet van 
vroegtijdige en informele hulp en ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners bijdraagt aan een versterking 
van de samenleving en aan de zelfredzaamheid van haar inwoners, met als mogelijk effect een 
kostenbesparing op formele en geïndiceerde zorg.  

Dit doen we door elkaar te ontmoeten aan de ontwikkeltafels en samen te leren en te ontwikkelen. 
Daarnaast is er een overstijgende kerngroep,  bestaande uit deelnemers uit de vier categorieën. 
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Taken van de kerngroep: 
• Bewaken van de voortgang en resultaten 
• Bewaken van de samenhang tussen de categorieën 
• Bijsturen en innovaties mogelijk maken 
De kerngroep is in 2018 acht keer bij elkaar geweest. Daarnaast was er eens per kwartaal een overleg 
per categorie met de accountmanagers van de gemeente en is er een breed overleg geweest van alle 
categorieën met de accountmanagers. 

Per categorie voert een contactpersoon uit de kerngroep samen met een contactpersoon uit de uitvoering 
het overleg met de accountmanagers van betreffende categorie. De contactpersonen zijn 
verantwoordelijk voor ontwikkelingen binnen hun categorie.  

Er zijn diverse ontwikkeltafels opgezet om de samenwerking rond uitvoeringsplannen gestalte te geven 
en na te denken over hoe er beter en slimmer samengewerkt kan worden.  

Algemene ontwikkeltafels Kartrekker(s) 
Stenen  Ellen Scheenen (Solidez) 
Communicatie Tutku Yuksel (THUIS) 
Monitor Esther van der Zee (Solidez)  
Kwaliteit Esther van der Zee (Solidez)  
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) 

Janneke de Jong (Solidez) 
Esther Flens (Gemeente) 

Signaleren en informeren Machteld Speets (VCW) 
Initiatieven Suzanne de la Fontaine (THUIS) 
Mantelzorg en respijtzorg Marjoke van Gelder (Solidez) 
Preventieve basis- en specialistische 
ondersteuning 

Sonia van der Heijden (Solidez) 

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

Voorkomen van armoede en schulden Peter Daems (Solidez) 
Stadswerkplaatsen Helma Hollestelle (Solidez) 
Kinder- en tiener activiteiten (vrije tijd) Merit Helfferich (Solidez) 

Mennold Phelippa (Solidez) 
Vluchtelingen Annet Timmerman (VWON) 

Harm Jan Roseboom (VOD) 
 

De samenwerking is geëvalueerd. Over het algemeen zijn partners binnen Welsaam tevreden over de 
samenwerking en wat er is bereikt. Er is een open sfeer van vertrouwen en we weten elkaar beter te 
vinden. Het belang van samenwerking wordt meer onderkend. Wel wordt de gemeente op grotere afstand 
ervaren. Samenwerken vraagt investeren in tijd en middelen. Die staan soms wel onder druk. 
Voor de kleinere partijen is de verantwoording en werken met een monitor nieuw en belastend.  
Uitdaging voor de komende periode is om alle partijen aangehaakt, betrokken en enthousiast te houden. 
dat vraagt een kwaliteitsslag aan de ontwikkeltafels, die gericht moeten zijn op doorontwikkelen, 
vernieuwen en aanpakken.  
 
Ook het functioneren van de Kerngroep is geëvalueerd. Er is een goede open sfeer om zaken te 
bespreken.Er zit voldoende kennis en deskundigheid bijeen. Er is veel te doen en te besluiten, maar het 
ontbrak soms aan voldoende tijd. Daarom is de frequentie van de vergaderingen opgeschroefd. De 
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uitdaging zit in de verbinding met alle partners, ook die niet in de Kerngroep zitten, en dus is de interne 
communicatie. Afgesproken is om twee maal per jaar een breed Welsaam overleg te houden met alle 
partners.   

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

● Solidez heeft een begroting voor Welsaam opgezet,  
● Alle middelen die ontvangen zijn van de gemeente, zijn doorgesluisd naar de diverse partijen conform 

de afspraken uit het uitvoeringsprogramma.  
● De toegekende middelen uit de beide fondsen worden door Solidez uitgekeerd.  
● Solidez heeft formats ontwikkeld voor de financiële en inhoudelijke verantwoording en deze gedeeld 

op de Drive.  
● Voor de rapportages verzamelt Solidez alle gegevens om deze te delen met 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. 
 

Communicatie 

Er is een ontwikkeltafel voor communicatie, die werkt aan de zichtbaarheid van Welsaam en aan de 
onderlinge communicatie tussen de partners binnen en buiten Welsaam.  

Doel Wat hebben we gedaan 
1. Inwoners van Wageningen 

zijn geïnformeerd over en 
betrokken bij de uitvoering 
van Samen Wageningen 

 

• Er is een logo ontwikkeld.  
• Er zijn diverse artikelen verschenen in de lokale krant over 

verschillende activiteiten van Welsaam 
• De informatiemakelaar heeft de aanzet geleverd voor de 

buurtinformatie punten in onze basisinfrastructuur waar 
inwoners terecht kunnen met hun vragen. Het eerste 
buurtinfopunt is in september 2018 geopend.De andere huizen 
van de wijk werken ook al als buurt infopunt 

• Er is een website voor Welsaam opgezet. Dit fungeert vooral 
als naslagwerk voor alle betrokken partners en vrijwilligers. 
(voor intern gebruik) 

• Het uitvoeringsprogramma is op de website van de gemeente 
gepubliceerd.  

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

• Raadsleden, collegeleden en ambtenaren zijn uitgenodigd voor 
de proeverij aan meeloopactiviteiten. Een heel aantal hebben 
hier ook gebruik van gemaakt om in de praktijk te ervaren wat 
er allemaal gedaan wordt  

• Er heeft een presentatie over Welsaam plaatsgevonden aan 
de nieuwe raadsleden.  

• Er heeft een presentatie aan college en raad plaatsgevonden 
over het resultaat van 1 jaar Welsaam. 

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

• Het Wagenings Nut draagt bij aan enkele projecten van 
Welsaam.  

• De Wageningse Uitdaging heeft onderdak gevonden in Ons 
Huis en denkt actief en creatief mee om dingen mogelijk te 
maken. Ze dragen ook bij met menskracht en spullen.  

• De Wageningse Serviceclubs (Rotary, Lions, etc) zijn op de 
hoogte van Welsaam en betrokken. Er heeft een presentatie 
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plaatsgevonden over Welsaam bij Rotary Bergpoort en zij 
steunen enkele initiatieven van Welsaam actief met een gift.  

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

 

• Er is een nieuwsbrief die maandelijks wordt uitgebracht 
• Verder worden alle documenten gedeeld via Google Drive. Alle 

organisaties die deelnemen hebben toegang tot de relevante 
documenten  

• Er hebben presentaties over Welsaam plaatsgevonden voor 
het platform ouderen, de Cliëntenraad, het WMO netwerk en 
de Adviesraad samenleving. 

• Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de GGZ 
klankbordgroep en met de werkgroep VN verdrag en met hen 
zijn afspraken gemaakt over hun rol in Welsaam. 

 
Omdat we graag werken aan een verbetering van de zichtbaarheid van wat we doen, maar vooral 
mensen willen inspireren om ook zelf initiatieven te ontplooien om iets voor de stad te doen, willen we in 
2019 meer investeren in communicatie. Dit wordt (mede) mogelijk gemaakt door de bonus 
 
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. Voor ieder te 
behalen resultaat uit Samen Wageningen is bepaald bij welke rubriek het resultaat het meeste aansluit. 
Per rubriek zijn vragen beschreven voor de effectmeting, hiervoor zijn de vragen uit Positieve 
Gezondheid gebruikt en waar nodig aangepast en gekoppeld aan de activiteit of dienst. “ Door deze 
activiteit….”  

Op deze wijze zijn per deelplan unieke vragenlijsten samengesteld, bestaande uit maximaal 8 vragen. 
Ook zijn vragen toegevoegd over de kwaliteit van de dienst (rapportcijfer) en of men kreeg wat men 
verwachtte  

Het monitoring instrument is gezet in Google Forms, te benaderen en te delen vanuit de Google Drive 
van Welsaam door alle partners die ermee werken. 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.  

De monitor is in het vierde kwartaal geëvalueerd en bijgesteld, zodat we vanaf 2019 met nieuwe 
vragenlijsten van start gaan. Daarnaast hopen we de monitor in 2019 door te ontwikkelen naar een 
handzame en  veilige app. 

Inmiddels zijn er over het afgelopen jaar over alle categorieën heen 780 vragenlijsten ingevuld door 
klanten van Welsaam. De scores hierbij zijn hoog tot zeer hoog. Ter illustratie geven we hier enkele 
antwoorden op gebied van verbinden en ontmoeten waaruit we kunnen opmaken dat we bijgedragen 
hebben aan een vermindering van eenzaamheid:  

Door de activiteiten hebben bezoekers: 
91% heeft meer of beter contacten met andere mensen.  
83% heeft daardoor mensen die hen steunen als het nodig is.  
85% heeft mensen met wie ze leuke dingen kunnen doen en  
81% voelt zich erbij horen in hun omgeving.  
72% weet hierdoor waar ze zo nodig hulp kunnen krijgen.  
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Op de vraag of de activiteit bracht wat men ervan verwachtte (tevredenheid) scoorde gemiddeld een 8,3. 
Voor de kwaliteit van de activiteit werd gemiddeld een 8,2 gegeven. De monitor over 2018 is al 
meegestuurd met de verantwoording van de maatschappelijke resultaten voor de bonus.  (zie bijlage ) 

Er is belangstelling getoond voor onze monitor vanuit de VNG als een van de goede voorbeelden in hun 
etalage Monitoring Sociaal Domein.  

 

Kwaliteit 

Onze ambitie is werken aan de verhoging van de kwaliteit en deskundigheid door samen te werken en 
van elkaar te leren.  

Iedere organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Zo werken 
Solidez en het Odensehuis aan het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.  

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 2018 heeft een uitgebreid traject plaatsgevonden op gebied van implementatie van de nieuwe 
meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, bestaande uit een E-learning, een brede gezamenlijke 
bijeenkomst en een viertal trainingen gespreksvoering met een acteur. Hieraan namen Welsaam partners 
deel, Startpunt medewerkers, Jeugd- en WMO consulenten, scholen en de kinderopvang. 

Vanuit het VCW zijn tevens diverse trainingen aan vrijwilligers van alle Welsaam partners aangeboden.  

https://www.vngrealisatie.nl/etalage-monitoring-sociaal-domein


 

   
 

CATEGORIE 1 – verbinden en ontmoeten 
 
Samenvatting   
Het afgelopen jaar 2018 zijn we met het samenwerkingsverband Welsaam van start gegaan. Voor de 
categorie Verbinden en Ontmoeten heeft dit ertoe geleid dat er een nauwere samenwerking tot stand 
is gekomen tussen de verschillende partijen die in deze categorie werken.  Er zijn nieuwe 
verbindingen gerealiseerd, we weten elkaar eerder en makkelijker te vinden en faciliteren en initiëren 
ontmoetingen en verbinding op eigen wijze. Ook is er gewerkt om samenhang te creëren in de 
basisinfrastructuur door het deelplan stenen.  
 
Inleiding 
Elkaar ontmoeten is de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en deelname aan 
de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis en verbonden met hun 
buurt en met Wageningen; zij bouwen contacten op in de buurt en in Wageningen om hun verhaal te delen, 
samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat. 

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

 
1.1 Ontmoetingsactiviteiten (stenen) 
In dit deelplan werken in ieder geval de organisaties Thuis,  Markt 17, Odensehuis, Solidez, 
Vluchtelingenwerk, de scholen in NW en de bblthk samen. Er worden ontzettend veel activiteiten 
georganiseerd om ontmoeting te faciliteren en inwoners te ondersteunen waar nodig. In de verantwoording 
staan diverse voorbeelden genoemd. Hiernaast zijn de partijen ook samengekomen om om van elkaar leren 
en samenhang te creëren in het aanbod van ruimtes.  
Zo hebben alle ontmoetingsplekken hun eigen core doelgroep en werken ze allemaal met drie soorten 
tarieven:  

1. Welsaam tarief: voor partners binnen Welsaam of voor initiatiefnemers vanuit het initiatievenfonds is 
het gebruik van ruimte kosteloos. Er wordt gevraagd of ze de ruimte zelf klaarzetten, hun eigen koffie 
en thee meenemen of anders aanvullen, en op de ruimte weer opgeruimd en schoon achter te laten. 
Zo kan bestaande accommodaties voor ontmoeting en activiteiten beter benut worden 

2. Sociaal tarief: Het sociaal tarief geldt voor initiatieven die wel binnen de doelstellingen van Welsaam 
en/of eigen organisatie passen. Zij kunnen kiezen of ze een tegenprestatie doen door een betaling 
met geld of met tijd. 

3. Commercieel tarief: Het commercieel tarief geldt voor organisaties en bedrijven die een commercieel 
doel nastreven. Deze prijzen zijn hoger dan het sociaal tarief, maar ook hier er keuze voor een 
financiële tegenprestatie of met tijd 

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van elkaars materialen en expertise. Doordat we weten wat iedere 
ontmoetingsplek kan bieden en wat voor doelgroep ze aantrekt kunnen we maatwerk leveren aan zowel de 
bezoekers en vrijwilligers op deze plekken.  
Succes/uitdaging: 

● Veel gebruik Welsaam tarief Partners binnen Welsaam worden zich steeds meer bewust dat de 
locaties voor partners beschikbaar zijn. Dit zorgt voor veel kruisbestuiving en intensivering van de 
samenwerking. Zo is de Speelotheek bij de Pomhorst gevestigd, heeft het Odensehuis een maand bij 
Thuis gezeten tijdens de verbouwing en heeft er een ontmoeting serie van ouderen uit migranten 
kring bij Markt 17 plaatsgevonden. Dit zijn enkele van de voorbeelden. 

● Verbouwing Thuis. Thuis heeft met behulp van diverse subsidieverstrekkers haar pand kunnen 
verbouwen, waardoor de ruimtes veel efficiënter en met meer impact kunnen worden ingezet binnen 
Welsaam. 

● Werken met tegenprestaties Met het sociaal tarief kunnen partijen ook met tegenprestaties betalen 
voor het gebruik van de ruimten. Deze tegenprestaties zorgen voor meerwaarde bij Welsaam 
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organisaties. Zo is er een koor dat bij het Odensehuis oefent en in ruil daarvoor met 3 personen 
vrijwilligerswerk bij het Odensehuis doen en zo hebben er heel veel mensen geholpen aan de 
verbouwing van Thuis als tegenprestatie. 

● Netjes houden van de ruimtes 
Bij het Welsaam tarief wordt de partijen gevraagd om de ruimte zelf weer op te ruimen en schoon te 
maken na gebruik. Afspraken worden niet altijd nagekomen, wat voor extra belasting van vrijwilligers 
en personeel zorgt. 

 
1. 2. Diversiteit 
De ontwikkeltafel diversiteit heeft in 2018 voornamelijk gedraaid om de activiteiten van Shout. Zij organiseren 
diverse activiteiten voor hun doelgroep: de LHBTIQ + gemeenschap. Dat maakt dit deelplan diversiteit erg 
smal. Overige aspecten van diversiteit zijn geïntegreerd in de reguliere activiteiten in de overige deelplannen 
van Welsaam en krijgen hierin volop aandacht.  
 
Als we kijken naar de activiteiten van Shout dan richten zij zich op een aantal zaken: Zij bieden een veilige 
ontmoetingsplek waar ze activiteiten organiseren, zij geven voorlichting op scholen, zij ondersteunen LHBTIQ 
+ vluchtelingen. Het afgelopen jaar zijn er 36 activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere partijen 
in Wageningen, zoals bv feesten, informatieavonden, lezingen en workshops. Naast deze activiteiten zijn er 
ook wekelijkse ‘club-’ bijeenkomsten waar Shout-leden samenkomen om elkaar te ontmoeten en samen 
dingen te ondernemen.  
 

● Breder dan LHBTIQ +: In dit deelplan wordt nu alleen gefocust op LHBTIQ +, terwijl diversiteit veel 
breder is dan seksuele geaardheid en seksuele voorkeur. Het gaat om respect tussen alle mensen 
van verschillende culturen, mensen met verschillende overtuigingen, politieke voorkeuren, 
verschillende economische statussen, opleidingsniveaus en levensstijlen. We willen een samenleving 
waarin iedereen zichzelf kan zijn en gerespecteerd wordt om wie hij/zij is. Dat is nog een uitdaging 
voor dit deelplan.  

 
1.3. Samen ouder en Goed leven met dementie 
Door het Odensehuis en Solidez worden diverse activiteiten ontplooid voor en door ouderen in Wageningen. 
We staan in verbinding met ruim 35 ouderengroepen/initiatieven. Daarnaast wordt ontmoeting gestimuleerd 
door op diverse plekken de mogelijkheid tot laagdrempelige inloop te bieden en vraaggericht voor,door en met 
ouderen activiteiten te organiseren. Ook worden er verbindingen gelegd tussen ouderen en niet-ouderen, bijv. 
door een gezamenlijke lunch met Thuis. Het aantal doorverwijzingen naar en huisbezoeken van de 
ouderenwerkers (Solidez) neemt toe. Diverse projecten en nieuwe initiatieven zijn gestart: de Mee-eettafel in 
het Odensehuis, een groep 9 in de kardinaal Alfrinkschool, een wandelgroep voor mensen die moeilijk 
bewegen, diverse tentoonstellingen, verwenmiddagen voor mantelzorgers. Om te komen tot goede 
afstemming tussen ouderenwerkers, ouderenadviseurs, Startpunt en anderen is er een structureel overleg. 
Het opzetten van buurtcirkels vraagt meer tijd en zal in 2019 onder de noemer Wageningen 
dementievriendelijk een vervolg krijgen.. Odensehuis heeft met Solidez, gemeente en MEE een 
subsidieaanvraag rond onbegrepen gedrag ingediend om de sociale benadering van dit vraagstuk een impuls 
te kunnen geven..  
Succes/uitdaging: 

● Verbreding van sociale netwerken binnen Welsaam: De lijntjes naar elkaar toe zijn veel korter, 
waardoor er nauwer samengewerkt wordt op de uitvoer. Er is het afgelopen jaar een basis gelegd. 

● Rolverdeling: Het is soms wel zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samen met het 
Startpunt, de WMO, de informele en de formele zorg de uitvoering kunnen realiseren. Stappen die 
hierin gezet zijn is contact met de POH-ers van medisch centrum Kortenoord en een vast 
overlegmoment met  het Startpunt, WMO en vrijwillig ouderenadviseurs. Dit overleg -en 
afstemmingsmoment kan verder verbreed worden met relevante partners in Welsaam, zoals 
bijvoorbeeld het Odensehuis. 

● Gezamenlijke kaders en uitgangspunten: doordat er een deelplan ligt met duidelijke kaders en doelen 
is de samenwerking vereenvoudigd. 

● Kennis delen en ontwikkelen Doordat we nauwer samenwerken zijn we meer op de hoogte van 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein en is het makkelijker om bepaalde signalen op te vangen. 
Ook het gezamenlijk rapporteren geeft veel inzicht in de ontwikkelingen en voortgang op 
verschillende deelplannen. Het is nog een uitdaging om daadwerkelijk met deze inzichten en signalen 
aan de slag te gaan. 
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● Vanuit de vraag werken Het is binnen dit deelplan, maar eigenlijk binnen heel Welsaam een uitdaging 
om echt vanuit de vraag te werken. Zoveel organisaties zijn nog gewend om vanuit aanbod te 
werken, dat we elkaar hier echt scherp op moeten houden. 

 
1.4. Leefbare buurten 
Dit deelplan is gegroeid in opzet. Waar het begin 2018 enkel buurtbemiddeling omvatte, gaat dit deelplan nu 
veel meer over de leefbaarheid in de buurt in brede zin. Het maakt een link tussen het sociale en fysieke 
domein. Daarom werken er nu ook meer partijen mee in dit deelplan. Zo is de link met wijkgericht werken 
aangehaald en verdiept. Voor 2018 zijn de volgende speerpunten voor gezamenlijke ( stedelijke) aanpak 
gekozen: personen met verward gedrag, ondermijning, inclusieve wijk , verschillende leefstijlen. Ook hebben 
ze zich gericht op een aantal gebieden om daar de sociale samenhang te verbeteren. Er zijn aanzetten 
gedaan voor betere verbindingen tussen professionals en versterken van buurtnetwerken waar nodig. Deze 
samenwerking begint vruchten af te werpen en zal in 2019 verdiept worden. 
Succes/uitdaging: 

● Samenwerkingsconvenant voor Buurtbemiddeling is getekend. Dit convenant en ondertekend door de 
Woningstichting, de Gemeente, de Politie en Solidez. Daarnaast is ook een overeenkomst voor 
studentenverenigingen en hun omwonenden opgesteld  

● Samenlevingsopbouw in een nieuwe wijk is iets wat aandacht vraagt om stigmatisering en polarisatie 
te voorkomen 

● Er is een spanningsveld tussen fijn wonen en leven en een inclusieve wijk: Door verschillende 
leefstijlen en onbegrepen gedrag in een wijk kan het schuren. We zien dit met name als een toename 
van het aantal aanmeldingen voor buurtbemiddeling met studenten en met personen met verward 
gedrag. Hier willen we preventief op inzetten om samen met inwoners te werken aan leefbare en 
veilige buurten. 

● Verbinding tussen Wijkgericht werken en Welsaam: Dit zorgt voor meer verbinding tussen het fysieke 
en sociale. 

 
5. Vluchtelingen 
In dit deelplan zijn de betrokken partijen:  Vluchtelingenwerk, Inloopcentrum Markt 17, de bblthk, VCW, 
Solidez huizen van de wijk, Odensehuis, Gilde Samenspraak. 
De nieuwe statushouders: Veel aandacht is gegaan naar de opvang en begeleiding van jonge Eritrese 
vluchtelingen maar ook andere ex-AMV-ers, omdat dit de grootste groep nieuwkomers was van 2017/2018. 
Ze vallen tot 18 jaar onder voogdij van Nidos en komen daarna als 18 jarige zelfstandig in Wageningen te 
wonen. Dan begeleidt VWON ze als volwassen statushouders. Met het verschil dat ze nog naar ISK gaan en 
als ze MBO succesvol kunnen volgen niet naar een inburgeringscursus hoeven. Ze lopen echter wel tegen 
veel problemen aan. 
Met behulp van oudkomers (ex-vluchtelingen die er al langer zijn) zijn de behoeften van deze groep beter in 
beeld gebracht en wordt dit opgepakt door VWON i.s.m. Lindenhout, Welkom in Wageningen en Solidez. De 
gemeente is hierover ook ingelicht. 
Verder loopt de voorlichting inburgering en de ondersteuning bij participatie mits goed afgestemd met 
klantmanagers. Extra taalverwerving behoeft veel aandacht, mensen worden verwezen naar Digitaalhuis. De 
vraag naar diverse maatjes blijft groter dan het aanbod. Inmiddels zijn er ook aantal gastgezinnen via Rotary, 
Welkom en VWON. Alle jongeren zijn met Gezinshereniging bezig en de eerste gezinnen zijn gekomen. De 
hulpvragen van vluchtelingen worden complexer. Er waren weinig nieuwe aanmeldingen van vluchtelingen 
voor vrijwilligerswerk. Er was extra PR nodig. In HvdW de Nude nemen vluchtelingen deel aan taalonderwijs 
en diverse activiteiten en zijn ze ook als vrijwilliger actief. 
Op het eind van 2018 gaat de aandacht ook uit naar: vrouwen en de ouders van de jongeren 
(gezinshereniging); om de integratie goed te laten verlopen. Er startte een informele vrouwengroep – 
zelforganisatie - in Thuis, een projectgroep Internationale Vrouwendag en een participatie cursus van VWON 
was in voorbereiding. Een nieuwe groep voor bemiddeling van (vrijwilligers)werk in Wageningen is: de 
asielzoekers van de 2 procesopvanglocaties. Die steeds langer (maar tijdelijk) in Wageningen verblijven. Het 
nieuwe taalcafé van de bblthk blijkt aan een grote behoefte te voldoen. 
 
 
Succes/uitdaging: 

● Eritrese jongeren: Oudkomers zijn zelf in gesprek zijn gegaan met de grote groep jongeren (ong. 30) 
die als minderjarige alleenstaande vluchtelingen waren gekomen. Hierdoor krijgen we meer zicht op 
de uitdagingen waar de Eritrese jongeren voor staan en kunnen we ook beter gaan afstemmen. 
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Ook de gemeente neemt de signalen serieus en heeft de brief die door de statushouders is opgesteld 
gelezen. Dit leidde tot extra aandacht wat ook in 2019 nog door zal lopen.  

● Er is een klankbordgroep van en voor vluchtelingen gestart, ondersteund door VWON, die als 
gevraagd/ongevraagd adviesraad voor Welsaam en de gemeente zal functioneren. De samenstelling 
is zo divers mogelijk (duur verblijf in Wageningen, gender, afkomst en leeftijd) en zal vanuit 
ervaringsdeskundigheid met suggesties en vragen bijdragen aan verbeteringen in het 
integratieproces. 

● Klantmanagers gaven aan dat vrouwen achtergebleven waren in de ondersteuning naar werk en 
zelfstandigheid;en hebben Welsaam partners gevraagd wat zij hierin kunnen bieden. Hier bleken al 
langer en meerdere ideeën over. We gaan nu de initiatieven verbinden van o.a. een informele 
vrouwengroep, VIP training tot Wereldvrouwendag-organisatie in 2019. 

● Uitdaging blijft om voldoende taalmaatjes te vinden, waarbij maatwerk nodig is. 
 
SROI 
In het kader van SROI zijn 509 plaatsen voor vrijwilligers, stagiaires en/of werkervaringsplaatsen gerealiseerd 
in deze categorie.  
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

31-12-2018 11 Verbinden en ontmoeten Ontmoetingsactiviteiten 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

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

90.7 %ja  
9,3 % nee 

n = 76 

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

72 % ja 
9 % nee 
19 % nvt 

 

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

82,7 % ja 
8 % nee 
9,3 % nvt 

 

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

85,3 % ja 
12 % nee 
2,7 % nvt 

 

48 Heb ik het gevoel dat ik 'erbij' hoor in mijn 
omgeving 

81,3 % ja 
12 % nee 
6,7 % nvt 

 

 De activiteit heeft me gebracht wat ik 
ervan verwachtte 

Tevredenheid: 5 (max) 70 % scoort 
maximaal 

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) Kwaliteit: 9  
het is super gezellig en leuk altijd 
Ik vind het heel fijn dat de regie over het eigen leven gewaardeerd wordt 
ik kom makkelijk buiten geniet van de natuur, frisse lucht praat met anderen afronden met koffie en tijd om bij 
te praten fijne groepsleider 
naast het biljarten ervaar ik de extra activiteiten als buitenlands eten en kerstmaaltijd als zeer positief 
het is altijd heel gezellig met biljarten en kaarten 
heel klantvriendelijke mensen in de pomhorst 

OVERZICHT 

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

2-3 inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en 
mensen met een lage SES ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed en 
ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed. 
2a inwoners gaan in hun vrije tijd meer bewegen 
3a inwoners gaan gezonder leven en meer plezier beleven aan gezonder leven. 
6a Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis 
6b Inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven. Inwoners ervaren 
meer gezelligheid om zich heen. 
6c Inwoners doen meer voor anderen  
6d Inwoners houden meer rekening met anderen 
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8a Inwoners ondernemen meer initiatieven en nemen actiever deel aan de 
samenleving.  
8b Inwoners zijn meer tevreden over hun dag-invulling.  
8c Inwoners worden vrijwilliger. 
32a Inwoners kunnen hun ervaringen met elkaar delen en voelen zich gesteund 
door lotgenoten en ervaringsdeskundigen 
voor wat er gedaan is op de doelen 38 abcd en 40 verwijzen wij naar de 
rapportage in deelplan samen ouder1.3 (=3.3)  
47a Inwoners voelen zich meer thuis in de buurt en hun leefomgeving en voelen  
zich erbij horen. 
47b Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis 
47c inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven 
47d inwoners ervaren meer gezelligheid om zich heen 
47e inwoners doen meer voor anderen 
 

WAT IS GEDAAN? locaties en activiteiten van Solidez: 
● faciliteren laagdrempelige ontmoeting en verbinding, opvang (zeer) kwetsbare 

burgers. 
● realiseren frontoffice in de vorm van het verlenen van informatie en advies;  

(vroeg) signalering en doorverwijzing. 
● bevorderen van participatie: inspiratie-, informatie-, leer- en werkplekken 
● ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven: we ondersteunen 35 

groepen van inwonersinitiatieven, van kaartclubjes, wandelclubjes, bingo, 
sjoelen, enz.  

 

 

TOELICHTING Zowel op de locaties als in de wijken van Wageningen wordt onderlinge ontmoeting 
gestimuleerd en gefaciliteerd. Denk bijvoorbeeld aan een intercultureel eethuis in 
de Huizen van de Wijk.   
Burgerinitiatieven ondersteunen. Zoals de speelotheek, spreekuur cliëntenraad, 
To-taal (voormalige Kristalgroep), de tweede en derde zingevingsgroep, 
ondersteuning bij voorbereiding cursussen, trainingen en evenementen, maar ook 
ouderparticipatie stimuleren. 
Faciliteren van ontmoetingen en (sport)activiteiten voor kinderen en jongeren, 
zoals dagelijkse vrije inloop en gerichte wekelijkse activiteiten. 
We blijven werken vanuit het begrip positieve gezondheid. Dit doen we door in te 
steken op de aspecten meedoen en zingeving maar ook door aandacht voor 
gezond eten en bewegen.  
Vanuit de ondersteunende activiteiten/initiatieven ontstaan vaak weer nieuwe 
ontmoetingen en activiteiten, bijvoorbeeld vanuit de peuterkooklessen ontstaat de 
vraag naar knutselen voor peuters en ontmoeting/uitwisseling ervaringen van de 
ouders. 
De locaties van Solidez fungeren als infopunten. Door alle ontmoetingen en 
netwerken worden er veel vragen gesteld en signalen doorgegeven. Deze worden 
opgepakt en mensen worden op weg geholpen. 
 

 

ORGANISATIE Markt 17  

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

WAT IS GEDAAN? De inloop-activiteiten van Markt 17 worden grotendeels gedragen door vrijwilligers: 
: gastheren en –vrouwen, koks, afwashulpen en mensen die allerhande klusjes 
doen voor Markt 17. De betaalde coördinator plant de bemensing van de inloop-
activiteiten in. Maar minstens zo belangrijk is dat hij de vrijwilligers aanstuurt, 
ondersteunt en zoekt naar hun mogelijkheden (doel a). Hij is een luisterend oor en 
gaat samen met hen op zoek naar oplossingen als mensen ergens tegen aan lopen 
of onverhoopt (tijdelijk) uitvallen (doel a). Tenslotte is het een uitdaging om alle 
posten iedere dag dat we open zijn, weer bemenst te krijgen: zowel qua aantal 
beschikbare vrijwilligers, als qua samenstelling van de verschillende teams 
(rekening houdend met ieders capaciteiten en  samenwerkingsmogelijkheden). 
Voor statushouders (9 mensen) en ongedocumenteerden (4 mensen) is het doen 
van vrijwilligerswerk een manier om de taal te leren en kennis te maken met mede-
Wageningers (doel b,c). 

  
Naast de 4 inloopmomenten per week zijn in Markt 17 globaal de volgende 
activiteiten georganiseerd in 2018: 

● Bezinningsavond voor vrijwilligers en anderen met als thema ‘Kwetsbaar 
bestaan’ aan de hand van het boek van Hans Pasveer (doel a). De avond 
werd bezocht door ruim 25 mensen. 

● Vrijwilligers van buiten zijn bij Markt 17 betrokken geweest (o.a. via NL-doet en 
jongeren-vrijwilligersnetwerk ‘Tijd Voor Actie’, doel a). 

● Een aantal Welsaam partners heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 
onze ruimtes (doel a, b, c).  In bijzonder is samenwerking ontstaan met 
Stichting Tinku: er werd in M17 een begin gemaakt met ontmoetingen van 
ouderen uit migranten-kringen en andere ouderen (doel c). 

● Er is intensief samengewerkt met de vrijwilligerscentrale (o.a. is gefilmd bij 
Markt 17 en is een van onze chef-koks geïnterviewd; onze coördinator 
betrokken geweest bij een inspiratiebijeenkomst over het werven van 
vrijwilligers. 

● Beheerder: per 1 april aangesteld voor het aansturen van zaken m.b.t. het 
gebouw en logistiek. De beheerder ontlast de coördinator die zich daardoor 
kan concentreren op het aansturen van de vrijwilligers. 

● Exposities, in de praktijk vaak kunst van bezoekers van Markt 17, vrijwilligers 
en mensen die zij uit hun netwerk kennen (doel b,c), o.a. Hanke Cannegieter, 
Mery Hakobyan, 

● Muzikale Ontmoetingen: een actieve bezoeker geeft muziekinstrumenten en 
apparatuur in bruikleen om mogelijk te maken dat mensen op de 
zondagmiddagen samen muziek kunnen maken. Bezoekers komen met 
plezier en kijken uit naar de zondag. (doel a) 

● Enkele vrijwilligers organiseerden een ruilbeurs. Met gesloten beurs kunnen 
alle bezoekers gebruiksvoorwerpen ruilen (doel a) e.e.a. in samenwerking met 
Terre de Hommes en Kringloopwinkel Emmaüs Wageningen. 

● In samenwerking met VOD en kerken (diaconie) werden in Markt 17 
kerstpakketten uitgereikt aan ongedocumenteerden. (doel c) 

● De vrijwilligers populatie herbergt een schat aan landen van herkomst: we 
tellen 13 landen. Via statushouders, ongedocumenteerden, expats.  (doel c) 

Voor vrijwilligers werd een cursus Presentie-benadering gegeven. Beoogd wordt 
een deskundigheidsbevordering in de benadering die in Markt 17 wordt 
gehanteerd.   

 

TOELICHTING Bezoekers betalen voor de maaltijd, maar als dit een probleem is kunnen zij een 
gratis maaltijd ontvangen uit het daarvoor beschikbare maaltijdfonds, opgericht 
vanuit particuliere donaties. 
Op de doordeweekse dagen zijn er 20-30 bezoekers, op zondag 10-15 bezoekers. 
In totaal zijn er in 2018 3022 maaltijden verzorgd op 151 avonden waarop gekookt 
werd. Per maand varieerde het aantal maaltijden tussen 213 tot 316. Het aantal 

 

https://inloopcentrumwageningen.nl/presentiebenadering/
https://inloopcentrumwageningen.nl/presentiebenadering/
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eters per avond varieerde van 11 tot 35 en met kerst schoven 40 mensen aan aan 
het diner. 
 

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

voor een fijnere stad. 
 

WAT IS GEDAAN? Het afgelopen jaar hebben we met de inloop in de stadskamer ruim 10.000 
mensen bereikt die binnen wandelen voor gezelschap, om te werken of hun idee te 
realiseren. Indien nodig verbinden we bezoekers en ondersteunen we hen bij het 
nemen van initiatief. Dat doen niet alleen de coördinatoren maar ook de vrijwilligers 
die daar behoefte aan hebben. Er zijn ruim 1000 activiteiten georganiseerd 
waarvan er ruim 700 open toegankelijk waren voor Wageningers. Deze activiteiten 
hebben als doel gehad om mensen te verbinden of mee te laten doen. Met onze 
activiteiten dragen we bij aan resultaten: 6, 8, 38, 40, 47, 48, 2. De hoeveelheid 
bezoekers aan activiteiten is lastig vast te stellen, omdat dat minder secuur wordt 
bijgehouden door organisatoren van activiteiten. Met de gegevens die we hebben 
komen we uit op ongeveer 9000 bezoekers in totaal voor activiteiten.  
In totaal brengt dat ons afgerond op 19.000 bezoekers in 2018.  

 

TOELICHTING Toelichting bijzondere activiteiten:  
● Er is verbouwd bij Thuis en dat heeft ook invloed gehad om onverwachte 

ontmoetingen. We hebben 4 maanden geklust en hierbij hebben 
verschillende inwoners geholpen. Ofwel omdat ze het leuk vonden, ofwel 
omdat ze het als tegenprestatie deden voor ruimtegebruik. Tijdens deze 
dagen hebben studenten, asielzoekers, lokale Wageningers 
samengewerkt en hier zijn hele leuke vriendschappen uit ontstaan.  

● Tegen het eind van 2018 is er een open lunch ontstaan in de stadskamer. 
Een van de hosts draaide een dubbele dienst en stond dus de hele 
donderdag bij Thuis. Hij luncht graag warm en maakt voor zichzelf wat 
klaar. Daarna is hij steeds voor meer mensen gaan koken. Iedereen die op 
dat moment aanwezig is mag meeeten. Soms lunchen we ook wel met 20 
mensen om 1 tafel met allerlei mensen die toevallig op dat moment 
aanwezig zijn. Tegenwoordig worden er ook gedichten voorgedragen en 
sommige mensen komen speciaal voor de lunch even langs.  

● Thuisactiviteiten team heeft in juni Delen met de Raad georganiseerd, 
gericht op de ontmoeting stimuleren tussen gemeenteraad en inwoner, 
waardoor de inwoner en gemeenteraad nieuwe ideeën krijgen hoe ze elkaar 
kunnen motiveren het beste voor de stad te doen. Deze activiteit draagt bij 
aan het gewenste resultaat 6 en 8 van dit deelplan . Inwoners en raadsleden 
gaven aan dat ze gelukkig waren met de avond, omdat het ze op een meer 
laagdrempelige manier met hun raadsleden liet praten en ze van elkaar 
hadden geleerd.  

● In samenwerking met het Vrijwilligerscentrum en Thuis is er een pilot gestart: 
Marktpraat. Op woensdagen en/of zaterdagen staan er 2 mensen vanuit 
VCW en Thuis op de markt met stoelen en drankjes om inwoners te 
ontmoeten, om te horen wat er speelt in de stad. Dit gaan we in het tweede 
half jaar uitbreiden met andere organisaties. We hebben gemerkt dat het 
ontzettend makkelijk is om buiten met mensen een praatje te maken en hoe 
snel mensen dan ideeën en levensverhalen delen. Doordat je buiten bent in 
de omgeving waar bewoners al rondlopen ben je vele malen toegankelijker 
en stellen mensen eerder vragen. Maar ook signaleren we persoonlijke 
dingen zoals eenzaamheid onder ouderen.  

● We hebben ism met Has leerlingen een groep ouderen ondersteund om na 
de zomer aan de slag te gaan met het organiseren van maandelijkse 
spelletjes middagen.  

● We ondersteunen een aantal migrantenvrouwen met hun idee om een 
intercultureel vrouwennetwerk op te bouwen met activiteiten en workshops 
ter versterking van hun positie in Wageningen.  

● We hebben ism Evenementenbureau Wageningen in het kader van 100 
years WUR een muzikale zaterdagmiddag georganiseerd voor ontmoeting 
tussen jong en oud.  
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● Iedere zaterdag vindt het Plantenasiel plaats bij Thuis en hier komen jong 
en oud samen om planten te ruilen en te redden van de afvalbak.  
 

ORGANISATIE ODENSEHUIS  
DOEL Activiteiten en plekken gericht op laagdrempelige ontmoeting en/of informatie te 

delen, initiatieven te ontplooien, vrijwilligerswerk te doen en deel te nemen aan 
sociale eettafels. 

 

WAT IS GEDAAN? Algemeen: 
Het Odensehuis is vanaf mei 2018 5 dagen per week open en richt zich op: 
laagdrempelige ontmoetingen, ondersteuning en nieuwe initiatieven/ te realiseren 
verbinding t.b.v kwetsbare burgers en hun naasten ( in de brede zin van het 
woord). 
We dagelijks aanwezig met een team van vrijwilligers en vaste medewerkers voor 
het verlenen van informatie en advies;  (vroeg) signalering en doorverwijzing. We 
bevorderen participatie delen kennis, bieden leer- en werkplekken en 
ondersteunen burgerinitiatieven die aansluiten bij doelstellingen Odensehuis  
Kernfuncties toegelicht: 
Ontmoeting en/of informatiefunctie: 
● Inloopfunctie: bieden van laagdrempelige ontmoeting en ondersteuning voor 

kwetsbare burgers en hun naasten. Per dag 1,5 vaste inloop deelnemer (max 
2 x per week een dagdeel/activiteit)  uit Wageningen. Daarnaast zijn er 
wekelijks mensen die komen kennis maken 

● Uitvoering Project “Mijn Verhaal” samenwerking met Spectrum uitmondend in:  
○ Opzet en uitvoering van werkconferentie Goed leven met dementie 

doe je samen met  80 deelnemers (mensen met 
dementie,naasten, vrijwilligers en professionals)  en zeer 
gewaardeerde presentatie van wethouder Lara Brito. 

○ Tentoonstelling Goed leven met dementie doe je samen  en 
bijbehorende publicatie ‘’Goed leven met dementie doe je samen’’  

● Opzet en ondersteuning doorstart werkgroep Alzheimer Café Wageningen’’ 
● Organisatie van het Alzheimer café op locatie van het Odensehuis (6 x aantal 

deelnemers varieert van 20-30 pers). 
Ontmoeten en verbinden ...Nieuwe initiatieven  
● Opzet en organisatie van de tentoonstelling ‘’Kunst van Leven”’  in Belmonte 

Arboretum. ‘’Een onverwachte positieve ontmoeting  met de andere kant van 
dementie” (citaten gastenboek). Bijdrage positieve beeldvorming(citaten 
gastenboek) 

● Bijdrage aan Tentoonstelling ‘’For Ever Young”,onderdeel van Beelden op de 
Berg. citaat: ‘’Creatieve samenwerking tussen jongeren Pantarijn en  ouderen 
Odensehuis waarbij de ziekte nog de leeftijd ertoe doet en enkel het plezier 
van samenwerken telt” 

● Organisatie verwenmiddagen voor mantelzorgers  
● Contact met Movisie voor samenwerking in kader van Betere dementiezorg 

voor elkaar 
Vrijwilligerswerk/netwerken stimuleren mensen binnen en buiten Odensehuis bij 
elkaar brengen en van betekenis laten zijn voor elkaar 
● Samenwerking koordirigent en koor Echo  voor houden van wekelijkse 

repetities in het Odensehuis in ruil voor vrijwillige inzet en ambassadeurschap 
(tnt 3 personen die vrijw. doen op het Odensehuis) 

● Faciliteren van bijeenkomst voor de proefvaktuinders bij Odensehuis en inzet 
van tuinmaatjes (3) voor ondersteunen activiteiten in de tuin met en door 
deelnemers Odensehuis. Ook zijn er twee vluchtelingen in de tuin actief. 

Sociale eettafels: 
● Start pilot Mee-eettafel voor participanten Odensehuis en andere inwoners 

van Wageningen met inzet van vrijwilligers. Verse maaltijden worden door 
Kookateliers geleverd. Resultaat: Wekelijkse Mee-eettafel brengt mensen 
binnen en buiten Odensehuis bij elkaar. Aantal deelnemers varieert van 10-20 
max pers). Initiatief wordt voortgezet en uitgebreid bij voldoende 
belangstelling. waarbij de kwaliteit van de ontmoeting telt en niet de kwantiteit. 
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        voor ondersteuning bij Mee-eettafel wordt samengewerkt met vrijwilligers uit      
het koor wat wekelijks bij ons repeteert. Deze wederkerigheid blijkt goed te werken. 
beter dan met de Rode Kruis studenten begin van het jaar 
● Maandelijkse lunch met THUIS met van 3 gezamenlijke activiteiten (dans, 

wandelen, spel etc. aantal deelnemers van buiten Odensehuis varieert tussen 
de 2 - 15 pers per keer. 

● samenwerking met en voor de buurt komt langzaam op gang en zal in 2019 
gericht onder noemer Wageningen dementievriendelijk  verder worden 
uitgewerkt. Plan is om gericht op drie concrete situaties te bekijken hoe in 
Wageningen buurtcirkels tot ontwikkeling kunnen komen 

TOELICHTING Bij de Ontmoetingen in het Odensehuis gaat het meer om de kwaliteit van de 
ontmoeting dan  om het aantallen personen. 
Reguliere inzet ter ondersteuning van activiteiten Odensehuis door studenten blijkt 
minder goed aan te sluiten bij mogelijkheden studenten. Er is een groot verloop en 
wisselende roosters zorgen voor moeilijk planbare inzet. Flex inzet is wel mogelijk. 
Nadeel: Steeds opnieuw werven, opstarten en in werken van de studenten. 
Dementie is nog geen dagelijks onderwerp en vindt daarom nog niet vanzelf 
aansluiting bij  

 

ORGANISATIE Scholen NW  
DOEL Bijdragen aan een ontmoetingsplek in de wijk.   
WAT IS GEDAAN? Scholen NW wordt gebruikt als locatie door diverse groepen, waaronder de 

bewonersvereniging Noord-West. Zij organiseren daar ontmoetingsactiviteiten 
zoals soepenavond of hutspot avond. Ook komt groep 9 daar op de woensdag 
bijeen. De ouderen kunnen elkaar daar ontmoeten en organiseren daar allerlei 
activteiten.  

 

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 1.1.2 

 
BUURTTEAMS (Buurtmaatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk) 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL 2,3,6,8,22,32,36,40,47,48  
WAT IS GEDAAN? Buurtmaatschappelijk werk 

In 2018 zijn er 145 nieuwe begeleidingen (dossiers) opgestart. 
Er werden 162 begeleidingen afgesloten. (Begeleidingen kunnen meerdere 
personen betreffen en kunnen bestaan uit meerdere hulpvragen). 
BMW heeft zich over geheel 2018 met 254 begeleidingen bezig gehouden. 
 
Het grootste deel van de hulpvragen komt direct bij BMW binnen doordat mensen 
zelf Solidez benaderen en vragen om contact met een maatschappelijk werker. Wij 
komen ook via de huizen van de wijk in contact met hulpvragers. Andere 
belangrijkste verwijzer is in 2018 in toenemende mate Het Startpunt. 
Aanmeldingen worden binnen enkele dagen opgepakt. Intake vindt binnen twee 
weken na aanmelding plaats. Begeleiding start direct aansluitend en wordt in bijna 
alle gevallen door dezelfde BMWer uitgevoerd. 
In een aantal complexe casussen en bij de trajecten omgangsbemiddeling zijn 
twee BMWers ingezet. 
 
       GROEPSWERK: 

● Kies Assertief: Aantal cursisten 8. Aantal bijeenkomsten 10 
● Slim met geld: BuurtMaatschappelijk Werk  gaf deze cursus samen met 

Humanitas. 7 deelnemers. Zie voor resultaten 3.5. Voorkomen van 
Schulden en Armoede. 

● Rouwverwerkingsgroep: 8 deelnemers. 9 Bijeenkomsten. De deelnemers 
hebben zelf daarnaast nog verschillende ontmoetingen met elkaar gehad.  
Sommigen spreken elkaar nog steeds regelmatig. 
Deelnemer S. zegt hierover: “Deze groep was zeer nuttig, omdat het veilig 
was en makkelijk om erover te praten. De deelname aan de groep heeft 
me gestimuleerd om dingen op te pakken. Ik heb nu meer energie om 
dingen te gaan doen. Ik kan nu beter met mijn rouw en verdriet omgaan. Ik 
heb nu geaccepteerd dat mijn moeder niet meer kan terugkomen. Ik 
bewaar de herinnering in mijn hart.”  
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Deelnemers uit de verschillende rouwverwerkingsgroepen worden, als 
deelnemers dit willen, met elkaar in contact gebracht. Zo ontstaan nieuwe 
contacten en helpen zij elkaar. 

● KIK training (sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit groep 6,7,8):  
6 deelnemers. Diversiteit qua deelnemers en verschillende culturele 
achtergronden. De training is verder ontwikkeld naar een training met meer 
ervaringsgericht leren. De toevoeging van sportieve zelfverdedigingslessen 
werkt goed en trekt andere doelgroep aan. Ouders investeren eigen 
bijdrage van 10 euro. De opbrengst wordt geïnvesteerd in aanschaf van 
eigen Kickboks-materiaal. Vernieuwend is de ouderbijeenkomst waarbij de 
ouders en de kinderen samen een bijeenkomst hadden waarbij ouders zelf 
ook de oefeningen ervaren.  
De ambitie is er om elementen uit de KIK mee te nemen naar het 
Patrimonium project voor kinderen in deze wijk en buiten met kinderen in 
de wijk aan de slag te gaan en aan te sluiten bij Kinder- en Sportbuurtwerk. 

● Wijkteams en buurtteams: BMW’ers  maken regelmatig een rondje door de 
wijk. Tweemaal samen met de wijkagent. 
Ze sluiten aan bij de wijkteams Oost, Midden, West en Noord 
(wijkcoördinator, wijkagent, woonconsulent, coördinator huis van de wijk) 
en bij het Project “Patrimonium de inclusieve wijk”. 
BMW’ers sluiten aan in de Buurtteams van de huizen van de wijk en zijn 
aanspreekpunt voor bezoekers, collega's, deelnemers, vrijwilligers en 
stagiaires. 

● Registratie: BMW is  overgestapt naar SWOffice v.w.b. registratie van 
hulpvragen. De uitgebreide vraagverheldering  (inclusief ZRM) en KOT 
(Korte Oplossingsgerichte Therapie) intake zijn hier aan toegevoegd. ZRM 
en formulier uitgebreide vraagverheldering. worden bij meer complexere 
hulpvragen en bij aanvragen voor de WMO en Schuldhulpverlening 
gebruikt. 

● Kwaliteit: 
Er wordt gewerkt aan de implementatie vernieuwde code 
kindermishandeling Solidez-breed (en aansluiting verwijsindex). 1 BMW’er 
is geschoold voor aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. 
BMWers zijn allen ingeschreven in het Register voor Sociaal Werkers en 
werken aan persoonlijke portfolio in het register. 
Intern wordt gewerkt aan het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk 
Nederland. In het eerste kwartaal is van start gegaan met onderlinge 
interviews met als focus ondernemerschap en vakmanschap. In het 
tweede kwartaal zijn er externe audits/interviews afgenomen bij een aantal 
medewerkers. 
Maandelijks vindt intervisie plaats met de collega's van Solidez 
Thuisbegeleiding 

● Schoolmaatschappelijk Werk Pantarijn: 
BMW zet 8 uur in voor inzet Schoolmaatschappelijk werk in Pantarijn 
VMBO en MHV voor Wageningse leerlingen en hun gezinnen. Voortgang 
van het SMW staat beschreven in deelplan 3.2, activiteit 3.2.1 

 
● Aanvraag perspectieffonds BMW en Thuisbegeleiding: 

BMW heeft in december 2018 tezamen met Solidez Ambulante 
Begeleiding een aanvraag toegekend gekregen vanuit het 
perspectiefffonds voor een proef met flexibel in te zetten 
Thuisbegeleidingsuren zonder indicatie. De proef wordt in 2019 uitgevoerd 
en gemonitord op effect en preventieve werking. 

Opbouwwerk en Jongerenwerk rapporteren in categorie 1 en 4  
TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort  aantal Op schema? Opmerkingen 
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THUIS     
stage wo stage, mbo  3 ja We hebben opgemerkt dat de 

begeleiding van een mbo 
stagiaire meer vraagt dan we 
vooraf hadden ingeschat. Hier 
willen we met Welsaam partners 
over in gesprek om van te leren 
hoe we dat anders kunnen 
doen. 

Host  mbo stage 1 ja leerplek  
Programma 
coördinator 

werkervaringsplek 1 ja We hebben een 
werkervaringsplek gecreëerd 
voor het reserveren van de 
ruimtes en de afhandeling 
daarvan. 

host coördinator vrijwilligerswerk 1 ja  
host teamcoach ZZP opdracht voor 

iemand uit de bijstand 
1 ja  

hosts vrijwilligerswerk 14 ja Deze vrijwilligers werken ook 
mee aan 4.1 en worden daar 
ook genoemd. 

inval hosts vrijwilligerswerk 2 nee Deze vrijwilligers werken ook 
mee aan 4.1 en worden daar 
ook genoemd. 

organisatorische 
ondersteuning 

vrijwilligerswerk 2 nee Deze vrijwilligers werken ook 
mee aan 4.1 en worden daar 
ook genoemd. 

SOLIDEZ     
vrijwilligers huis van de wijk 160 nvt vrijwilligers zijn een hele diverse 

groep  
vrijwilliger traject huis van de wijk 35   
werkervaringsplekken huis van de wijk 17   
stagiairs huis van de wijk 25   
MAS 
 

huis van de wijk 40 
 

  
 

MARKT 17     

Markt 17: open inloop gastvrouwen/ 
gastheren 

18 nee Extra gastvrouwen en gastheren 
zijn nodig, m.n. voor de 
zondagmiddagen om iedere 
week open te kunnen 
blijven/zijn. 

Markt 17: maaltijden kookvrijwilligers 26 ja Genoeg kookvrijwilligers, wel 
behoefte aan meer chef-koks. 

Markt 17: bevoorrading vrijwilligers 
boodschappen 

2 ja   

Markt 17: exposities vrijwillige coördinator 1 ja   

Markt 17: schoonmaak afwasvrijwilligers 5 ja   

Totaal:  354   
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BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

De eerste focus is gelegd op ontwikkeltafel Stenen. Hier zijn goede afspraken gemaakt over het gebruik, 
voorwaarden en tarieven van Welsaam-locaties door partijen binnen Welsaam. Deze ontwikkeltafel wordt 
afgerond en voortgezet naar een doorontwikkeling van 1.1 ontmoeten en 4.1 infrastructuur meedoen. Het 
onderwerp stenen wordt in deze ontwikkeltafel een vast agendapunt. 
 
Bijzondere vermelding omtrent stenen is dat Thuis het gebouw heeft verbouwd. Hiervoor is ongeveer 
150.000,- euro binnengehaald bij diverse fondsen om de verbouwing te bekostigen. Ook zit er ruim 1200 u 
aan vrijwilligerswerk in de verbouwing.  
Partners binnen Welsaam worden zich steeds meer bewust dat de locaties voor partners beschikbaar zijn. 
Dit leidt tot mooie kruisbestuivingen ontstaan door Welsaam: 
● de cliëntenraad WWB houdt wekelijks spreekuur in huis van de wijk de Nude 
● de Kristalgroep heet nu to-taal, dit is een taalgroep voor mensen met een verstandelijke beperking 

deze groep is nu ondergebracht bij huis van de wijk de Nude en zijn tegen het eind van heet verhuist 
naar Thuis Wageningen  

● de Speel-o-theek heeft een plek gevonden in wijkcentrum de Pomhorst 
● Digitaalhuis wordt nu verder uitgewerkt met mensen uit de doelgroep die bekend en geworven zijn 

door wijkcentrum de Pomhorst. 
● De Eritrese jongerengroep van vluchtelingenwerk heeft een plek gevonden in Stadsatelier ons Huis 
● Shout heeft samen met Ichtus (christelijke studentenvereniging) een voorlichtingsavond georganiseerd 

voor deze studentengroep. 
● Koor Echo houdt repetities in Odensehuis 
● Odensehuis als locatie voor halfjaarlijkse bijeenkomst van de Proefvak tuinders uit de buurt, training 

Mantelzorgers  NAH, Alzheimercafé en VPTZ-meeting  
 

Leermoment: in eerste instantie lijkt het veel voordelen te hebben om meer samen te werken op locaties. 
Echter soms blijkt dit in de praktijk toch niet zo handig, bijvoorbeeld het spreekuur van vluchtelingenwerk in 
huis van de wijk de Nude. de medewerkers kunnen op deze locatie niet bij hun dossiers, dus het spreekuur 
is weer verplaatst naar hun eigen locatie. 
 
Markt 17 
Na het van start gaan van Welsaam wordt de zaal van M17 intensiever gebruikt door derden, partners 
binnen Welsaam.  We doen mee in de ontwikkeltafel ‘stenen’. 

Nieuwe samenwerkingen die in 2018 ontstonden: 
-    Met Stichting Tinku: pilot van een ontmoetingenserie van ouderen uit migrantenkring en andere 

ouderen in M17. 
-    Het Startpunt: organiseerde avond over Administratie en Geldzaken in M17 (o.a. over voorkomen 

van schulden) 
-    ISOFA Schuldhulpmaatjes hield vrijwilligersavond in M17, 
-    Themalunch gemeente Wageningen in M17, 
-    Solidez: Mantelzorgerscafé in M17 
-    De Steck: oud muziek docenten van het Venster verzorgden muziekoptredens in M17 
-    Rode Kruis: op 5 mei veranderde M17 in EHBO post. 
-    Jaarlijkse medewerkersdiner Emmaüs Wageningen in Markt 17 
-    Kerstlunch voor mantelzorgers i.s.m. Solidez in Markt 17 
-    Kerstdiner 1e Kerstdag in overleg met Ons Huis, waar op 2e Kerstdag een Kerstdiner wordt 

gehouden. Zo overlappen de Kerstdiners elkaar niet. 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

Voor leuke voorbeelden van resultaten verwijzen wij ook naar de voorbeelden genoemd in de aanvraag 
voor de bonus. 
Quotes van  cliënten van Buurtmaatschappelijk werk: 

- MW: Mevr. V.: “Voor je kwam zat ik met allerlei dingen in mijn maag. Het heeft me geholpen om erover 
te praten. Ik durf nu de dingen beter te zeggen, dat had ik voor de gesprekken niet gedurfd. Ik  voelde ik 
me soms net een klein kind. Verder zie ik minder tegen dingen op en maak ik me minder druk.”  



 

Pagina 14 - Jaarverslag Welsaam 2018 

- Mail van A.: “Ik heb nog regelmatig terug gedacht en ben erg dankbaar voor  de support die je me 
gegeven hebt. Het was (en is nog) een uiterst complex geheel waarin ik bivakkeerde en ondanks dat we 
samen niet direct oplossingen vonden kan t al heel helpend zijn dat iemand er samen met je induikt.” 

- Fijn om een onafhankelijk contact te hebben buiten alle andere bemoeienissen om, wat geïndiceerde 
zorg is. Het is open, gaat uit van wat Ik belangrijk vind en wil bespreken. Het is objectief, zonder 
meningen en oordelen van anderen, van wat zij denken wat goed is voor mij. Hier voelt het veilig, wat ik 
denk blijft bij jou 

-  Hier kan ik mezelf zijn, hier mag ik alles delen, het moet niet. Je bent oprecht geïnteresseerd en zoekt 
met me mee wat helpend is. 

- Ik heb nog regelmatig terug gedacht en ben erg dankbaar voor de support die je me gegeven hebt. Het 
was (en is nog) een uiterst complex geheel waarin ik bivakkeerde en ondanks dat we samen niet direct 
oplossingen vonden kan t al heel helpend zijn dat iemand er samen met je induikt. Inmiddels gaat het 
een stuk beter met me.  

 
- Dank je. 

 Dank je dat je er voor me was.  
 Vandaag. 
 De angst sloop bij mij binnen. 
 Ik had jou nodig.  
 Jij die als enige mij zo lang kent.  
 Mijn verhaal, mijn worsteling zo goed kent.  

 
- Quote deelnemer aan de KIK (10 jaar): “Ik heb vandaag “nee” durven zeggen en het lukte.” 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

[29072018] Q1 en Q2 
[31032019] Q3 en Q4 

12 Verbinden en Ontmoeten Diversiteit 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

Aanv. o.g.v 
par 6.2 
Beleidskade
r 

Voel ik mij veiliger 57,6% Ja 
33,3 % nvt 
9,1% Nee 

34 respondenten  

Aanv. o.g.v 
par 6.2 
Beleidskade
r 

Heb ik het gevoel dat ik erbij hoor in mijn 
omgeving 

91,2% Ja 
2,9% nvt 
5,9% Nee 

vragen moeten ook 
in het Engels 

 De activiteit heeft me gebracht wat ik 
ervan verwachtte 

gem. cijfer: 8,8  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) gem. cijfer: 8,4  
 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 1.2.1 

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

ORGANISATIE SHOUT Wageningen  
DOEL ONTMOETINGSPLEK 

LHBT’ers in Wageningen voelen zich prettig en vrij om te zijn wie ze zijn, hiertoe is 
er een veilige plek waar LHBT’ ers elkaar kunnen ontmoeten. 
 
VOORLICHTING 
Het uit de taboesfeer halen van seksuele diversiteit: Leerlingen denken zelf na over 
dit onderwerp en spreken hierover met docent en ouders met als doel dat LHBT-
leerlingen zich niet buitengesloten voelen en niet worden gepest, maar 
geaccepteerd. (Het mogelijk voorkomen van zelfmoord (is bij LHBT-leerlingen een 
factor 5 hoger dan bij hetero’s). 
 
LHBT VLUCHTELINGEN 
LHBT vluchtelingen krijgen goede voorlichting en ondersteuning over de LHBT-
situatie in Nederland met als doel dat LHBT vluchtelingen vrijuit kunnen spreken 
met autoriteiten (advocaten, politie, IND) over hun geaardheid. 
 
OUTNOW GESPREKSGROEP 
Jongeren maken kennis met gelijkgestemden, krijgen steun bij hun worsteling met 
hun geaardheid, worden zelfverzekerd en kunnen zijn wie ze zijn. 
 

 

WAT IS GEDAAN? ONTMOETINGSPLEK 
6-1 nieuwjaarsborrel 
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3-2 “Mad Science” feest 
16-2 Lazy Winter Lounge informatiekraam Winter AID 
16-2 karaoke avond samen met ISOW 
3-3 “Electric Gravity” feest 
22-3 “Spring Fever” feest 
jan,feb,mrt 12 wekelijkse verenigingsavonden in onze verenigingsruimte (Rainbow 
Room) 
5 t/m 11 april Expositie “Gender Free Zone” in the Spot 
7 april - “Queer Cultures” feest in kader “One World Week” (WUR) 
20 april  Pubquiz 
27 april  Koningsdag informatiestandje en kleurwedstrijd voor de kinderen 
4 mei  dodenherdenking, stille tocht en  leggen van bloemstuk door bestuur 
5 mei  informatiestandje op Plantsoen van de Vrijheid 
12 mei Songfestival party 
24 mei  “Gayties” feest 
29 mei  lezing/debat  “What does the bible say about homosexuality” i.s.m. chr. 
studentenvereniging Ichthus 
2 juni  “Homo top50” feest 
7 juni  debat  “Deconstructing Gender Ideology” i.s.m.Wageningen Debating 
16 juni  Utrecht Canal Pride SHOUT voer mee met eigen boot 
26 juni  Potluck BBQ  i.p.v. verenigingsavond in RR 
17 augustus AID Campusgames 
18 augustus AID Crazy 88 
20 augustus AID G41D feest “20gayteen” 
22 augustus AID Infomarkt 
1 september Cocktailavond 
21 september Caféavond met Pubquiz 
27 september feest “50 years and SHOUTing” 
6 oktober Reunie 50 years WWH/Homogroep/SHOUT 
6 oktober feest “Oktoberfest” 
11 oktober Coming Out Day regenboogvlaggen Gemeentehuis, Universiteit 
11 oktober Human LGBT+ library 
12 oktober Karaoke i.s.m. ISOW 
3 november feest “SHOUT Extravaganza Drag Night” 
16 november Caféavond Pubquiz 
22 November feest “Hotzero’s party” 
1 december “Cocktail night” 
4 december Sinterklaas 
15 december Kerstmarkt i.s.m. Amnesty International 
Iedere dinsdagavond verenigingsavond  in onze verenigingsruimte (Rainbow 
Room) sinds 9 januari 
 
VOORLICHTING 
Alexanderschool Basisonderwijs Bennekom (aantal lessen: 2) 
De Nijenoord Basisonderwijs Wageningen  (aantal lessen: 2) 
Jozefschool Basisonderwijs Wageningen (aantal lessen: 2) 
OBS de Tarthorst Basisonderwijs Wageningen (aantal lessen: 1) 
Kardinaal Alfrinkschool Basisonderwijs Wageningen(aantal lessen: 2) 
OBS de Wereld Basisonderwijs Wageningen (aantal lessen: 1) 
Helicon Voortg. onderwijs Kesteren april (aantal lessen: 4) 
Montessori Basisonderwijs Wageningen mei (aantal lessen: 3) 
H. Pierson College  Voortg. onderwijs Zetten juni (aantal lessen: 5) 
Het Streek Voortg. onderwijs Ede december (aantal lessen: 10) 
H. Pierson College Voortg. onderwijs Zetten december (aantal lessen: 4) 
27 feb. voorlichtingsteam naar bijscholingsdag MOVISIE “ Doing right” 
 
LHBT VLUCHTELINGEN 
Gesprekken met vluchtelingen: 30 
 
OUTNOW GESPREKSGROEP 
Januari en februari 10 bijeenkomsten (7 deelnemers) 
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Juni 5 bijeenkomsten (5 deelnemers) 
 

TOELICHTING De feesten zijn een plek waar lokale LHBT’ers samen kunnen komen en in een 
veilige omgeving kunnen uitgaan (80 tot 120 bezoekers per feest) 
Tijdens de Winter AID hebben wij de nieuwe lichting studenten die instromen in het 
tweede semester op de markt laten weten dat wij bestaan. 
Samen met ISOW hebben wij een karaoke avond georganiseerd. Door de krachten 
te bundelen was het mogelijk een bredere doelgroep aan te spreken. 
De verenigingsavonden zijn voor leden om gezellig bij elkaar te zijn. De avonden 
zijn in 2018 gestart en trekken gemiddeld 8 tot 15 bezoekers per avond. 
 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
voorlichting scholen  12   
outnow 
gespreksgroepen 

 4   

lhbt+ vluchtelingen  6   
opbouw feesten en PR  12   
barcie  10   
Totaal  44   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

● De gesprekken met LHBT-vluchtelingen lopen terug vanwege een controverse met het COA. B&W 
van Wageningen gaan proberen te bemiddelen. Wij wachten dit af. 

 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

[17022018] 2018 
 

1.3 
3.3 

Verbinding en Ontmoeting 
Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Samen Ouder en Goed leven 
met dementie 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGEN 
(%) aanvullende informatie 

2,3, 
 

Heb ik het gevoel dat ik 'erbij' hoor in mijn 
omgeving 

89.4 % ja 
4.4 nee 
6.2 n.v.t. 

n = 113  

6 / 40 
 

Heb ik beter/meer contact met andere 
mensen 

82.9 % ja 
8.1 % nee 
9.0 % nvt 

binnen Odensehuis 
wel er buiten niet. 
Sommigen vullen dan 
nvt in en plaatsen 
bovenstaande opm 
erbij.Wordt veel nvt 
ingevuld 

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

65.5 % 
14.2 % nee 
20.4 % nvt 

Hulp krijgen loopt via 
sociale netwerk en 
Odensehuis. 
Instanties zijn een 
abstract begrip voor 
veel deelnemers 
Odh.Wordt veel nvt 
ingevuld  

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

87.6 % ja 
4.4 % nee8. 
0 % nvt 

in Odh wel niet er 
buiten 

19 / 39 Heb ik controle over mijn leven 67.6 % ja 
4.5 % nee 
27.9 % nvt 

controle is juist iets 
wat je kwijtraakt als je 
dementie hebt. 

37 
 

Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind 

64.0 % ja 
3.6 % nee 
32.4 % nvt 

voor Odh veelal nvt 

2 / 3 / 18 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 
verwachtte 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

gem. cijfer: 9,3 
 
gem. cijfer: 8,4 
 

rapportcijfer 1 t/m 10 

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 
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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 GEDAAN? om te werken aan de doelen richten we ons op:  
● het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen, activiteiten 

en sociale eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties  
● faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen 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 veel vragen en signalen waar we op inspelen 

Om werkzaamheden af te stemmen, ontwikkelingen te delen,elkaar te kennen en 
elkaar te vinden wordt waar nodig deelgenomen aan andere ontwikkeltafels buiten 
de ontwikkeltafel van dit deelplan. 
Daarnaast is er een structureel overleg met de ouderenwerkers van solidez, de 
vrijwillige ouderenadviseurs, het startpunt, en het steunpunt mantelzorg, tijdens dit 
overleg worden lopende zaken besproken (geplande activiteiten, nieuwtjes, 
ontwikkelingen en casuïstiek). Doel van het overleg is elkaar op de hoogte houden 
en uitwisselen van belangrijke zaken. Dit overleg is in 2018 gestart en wordt door 
alle partijen als zeer waardevol ervaren en besloten is dit voort te zetten (6x per 
jaar). Ook is de WMO betrokken in de opgezette overlegstructuur. 
 

 

TOELICHTING Het is intensief, maar zeer waardevol om de contacten met de 
ouderengroepen/initiatieven te blijven onderhouden. Deze groepen vormen 
netwerken van onderlinge betrokkenheid en onderlinge hulp en fungeren als 
zodanig als ‘buurtnetwerken’. Steeds proberen we nieuwe initiatieven op te sporen 
en te stimuleren. Elk jaar komen er weer nieuwe initiatieven bij: 
Zo zijn we onder andere met ouderen bezig om een inloop in de Tarthorst te 
realiseren (a la groep 9 in NoordWest). Deze groep is inmiddels van start: 1 x per 
maand is er een inloop, deze loopt goed. 
In de Akeleihof komen 9 extra plekken beschermd wonen van het RIBW voor 
ouderen. Hier werken we aan integratie van RIBW bewoners en ouderen, oa door 
een inloop en themabijeenkomsten.  
De samenwerking met studenten van stichting Durf is verder uitgebouwd: naast het 
kerstdiner is er nu ook een festival bij de Junushof georganiseerd. 
Er is gestart met diverse zingeving groepen ism zingesprek en met subsidie van het 
perspectief fonds en de provincie. 
ook is onlangs een wandelgroep gestart voor mensen die moeilijk in beweging 
komen (door bv diabetes of etalagebenen) dit soort wandelgroepen willen we op 
meer plekken olv vrijwilligers vorm gaan geven. 

 

 
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. Subdoelen:  

● Stimuleren tot het ondernemen van activiteiten en leggen van contacten;  
● Bieden van dagstructuur en zinvolle dagbesteding;  
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze de zorg langer en beter kunnen 

volhouden. Creëren van een ondersteunende sociale omgeving  door het 
vroegtijdig kennen en herkennen van mensen met dementieen hun 
naasten en het leren omgaan met dementie door naasten  partners/ 
kinderen vrienden, familie en buurtgenoten. 

 

WAT IS GEDAAN? Algemeen: 
Het Odensehuis is vanaf mei 2018  5 dagen per week van 9.00-17.00 uur open en 
richt zich op: het realiseren van inloop, ontmoetingen, informatie en ondersteuning 
van  kwetsbare burgers (waaronder mensen met dementie) en hun naasten. Met 
inzet van een team van getrainde vrijwilligers en vaste beroepskrachten 

 



 

Pagina 20 - Jaarverslag Welsaam 2018 

organiseren we een maandelijks activiteitenprogramma, geven we informatie over 
omgaan met dementie en bieden we hulp en ondersteuning op locatie en verwijzen 
door. We bevorderen participatie, delen kennis, bieden werkleerplekken aan 
stagiaires en ondersteunen burgerinitiatieven die aansluiten bij de doelstelling van 
Odensehuis en Welsaam.  
 
Samen in de buurt/ zelfstandig blijven: 
Ontmoeting en/of informatiefunctie: 
● Inloopfunctie: bieden van laagdrempelige ontmoeting en ondersteuning voor 

kwetsbare burgers en hun naasten. Per dag bezoeken 1-2 inloop deelnemers 
(pers. zonder WMO indicatie) op frequente basis het Odensehuis en nemen 
een tweetal mensen met dementie deel als vrijwilliger. Voor hun deelname 
wordt geen beroep op het WMO budget gedaan te worden. Dit betekent een 
besparing in kosten. Naast deze vaste deelnemers bezoeken mensen het 
Odensehuis om kennis te maken met de werkwijze, hun familieleden te 
bezoeken of om deel te nemen aan de activiteiten. 

● Werken aan taboe doorbreken en positieve beeldvorming zie ook 3.3 
● Met het Project “Mijn Verhaal”en initiatief ‘Wageningen Dementievriendelijk’ 

werken we aan positieve beeldvorming en bewustwording:  
○ Werkconferentie Goed leven met dementie doe je samen, met  80 

bezoekers (mensen met dementie,naasten, vrijwilligers en professionals)  
en presentatie van wethouder Lara Brito. 

○ Tentoonstelling Goed leven met dementie doe je samen in de bibliotheek 
○ realisatie en verspreiding publicatie ‘’Goed leven met dementie doe je 

samen’’ die breed is verspreid 
○ Oriëntatie tbv Wageningen Dementievriendelijk: in samenwerking met een 

aantal actieve inwoners van Wageningen is een verkenning uitgevoerd en 
start gemaakt voor de opzet van het project Wageningen 
Dementievriendelijk 

○ om in 2019 te starten met een Doorstart en deelname werkgroep voor het 
maandelijkse Alzheimer Café Wageningen’’ en bijdrage aan organisatie 
van het Alzheimer café in het Odensehuis  (10 x aantal deelnemers varieert 
van 20-30 pers). 

○ Vrijwilligerswerk/netwerken stimuleren mensen binnen en buiten 
Odensehuis bij elkaar brengen en van betekenis laten zijn voor elkaar 

● Samenwerking met koorleden Echo  voor houden van wekelijkse repetities in 
het Odensehuis in ruil voor vrijwillige inzet en ambassadeurschap (tnt 3 
personen die vrijw. doen op het Odensehuis) 

● Samenwerking met  de proefvak tuinders en werven van maatjes (3) voor 
ondersteunen tuinactiviteiten met en door deelnemers Odensehuis 

 
TOELICHTING Reguliere inzet ter ondersteuning van activiteiten Odensehuis door studenten blijkt 

veel tijd te vergen. Er is een groot verloop en wisselende roosters zorgen voor 
moeilijk planbare inzet. Flexibele inzet door een groep met vaste verbinding met 
Odensehuis (koorgroep) blijkt meer kansen te bieden. 
Betrekken van vrijwilligers gebeurt nu door ambassadeurs en op basis van 
wederkerigheid.  
Goed leven met Dementie en het realiseren van een praktische vertaalslag naar de 
haarvaten van de samenleving vraagt gerichte inzet vanuit WELSAAM. Hoe 
dementievriendelijk is Welsaam? Voorstel om daar op ontwikkeltafel bijeenkomst 
aandacht aan te besteden. 
Begin 2019 wordt voor de thema een Ontwikkeltafel georganiseerd om meer inzicht 
in thema en mogelijkheden voor Wageningen in beeld te krijgen en op te kunnen 
pakken in gezamenlijkheid.   

 

 
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. 
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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 GEDAAN? Dagelijks wordt in de huizen van de wijk en op andere ontmoetingsplekken 
antwoord gegeven op vragen van zeer diverse aard, signalen worden opgepikt en 
de vraag achter de vraag wordt geprobeerd te achterhalen. ouderen worden op 
deze manier op weg geholpen en ondersteund bij al hun vragen. 
Ook zijn huisbezoeken afgelegd: door inzet van kortdurende oplossingsgerichte 
(individuele) ondersteuning, na een signaal uit het (buurt)netwerk of het 
professionele netwerk, zorgen we 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) 

 

TOELICHTING Het aantal huisbezoeken en het aantal doorverwijzingen van derden vertoont al 
tijden een stijgende lijn. signalen/vragen weten ons goed te bereiken. Het is soms 
wel zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samen met het 
startpunt, de WMO, de informele en de formele zorg. Stappen die hierin gezet zijn 
is een ontwikkeling met de POH-ers van medisch centrum Kortenoord en de 
overlegstructuur met het startpunt, WMO en vrijwillig ouderenadviseurs. 
ook blijft dit een thema wat blijvend aandacht behoeft op de ontwikkeltafel. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.2 

 
BUURTNETWERKEN (Buurtkring) 

 

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. 
Een sociaal werker, buurtnetwerk coach ondersteunt en begeleidt de buurtkracht 
kring.  

 

WAT IS GEDAAN? Sociale MEE-eettafels: 
● Start project Mee-eettafel bedoeld voor inwoners van Wageningen (o.a. 

deelnemers Odensehuis) die het fijn vinden om samen te eten. Activiteit vindt 
plaats met inzet van van vrijwilligers. Verse maaltijden worden door 
Kookateliers geleverd. De wekelijkse Mee-eettafel brengt mensen binnen en 
buiten Odensehuis bij elkaar. Aantal deelnemers varieert van 10-20 max pers. 
In 2019 wordt initiatief voortgezet en uitgebreid bij voldoende belangstelling. 

● Maandelijkse lunch met THUIS en organisatie van gezamenlijke activiteiten 
(dans, wandelen, spel etc.) Aantal deelnemers van buiten Odensehuis varieert 
tussen de 2 - 15 pers per keer.  

● Organisatie Familiedag/ open dag voor de buurt Deelname 40 personen 
● Deelname Muziek bij de Buren Deelname 85 pers. 

● Buurt kringen 
Deskresearch is uitgevoerden en er heeft overleg plaatsgevonden met 
landelijke en lokale  kennispartners. Op basis van de verkenning is 
besloten dementievriendelijke gemeente als start te kiezen en de de scope 
te verkleinen naar een concrete buurt en concrete praktijkvoorbeelden 
(casuïstiek: de persoonsgerichte sociale benadering van dementie). Daarbij 
blijft het dus niet beperkt tot een initiatief van professionals maar start de 
ontwikkeling van onderop. Voor uitwerking is stevige Welsaam inzet en 
samenwerking vanuit diverse partijen binnen en buiten Welsaam nodig. 
Onderwerp staat  op de agenda voor Ontwikkeltafel in febr. 2019.  

 

 

TOELICHTING Zie ook toelichting onder voorgaande activiteiten opsomming. 
Voor realisatie van deze ambitie wordt een specifieke insteek en een bredere 
samenwerking  gekozen onder motto werken aan een Dementievriendelijk 
Wageningen ing gezocht worden vanuit deelplan Samen Ouder met VCW, 
Buurtmaatschappelijk Werk, Thuiszorg, POHers, Ouderen adviseurs, 
Woningstichting e.a die voor netwerk van persoon en zijn/haar kwaliteit van leven 
relevant is. Hierbij beperken we ons in 1e instantie op de wijk Zuid-Oost.  
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ACTIVITEIT 3.3.3 

 
GOED LEVEN MET DEMENTIE, MEERDAAGSE ZORGPAUZE 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 GEDAAN? Nieuwe initiatieven voor ontmoeten en  verbinden ... 
● Opzet en organisatie van de tentoonstelling ‘’Kunst van Leven”’  in Belmonte 

Arboretum. ‘’Een onverwachte positieve ontmoeting  met de andere kant van 
dementie” (citaten gastenboek). Bijdrage positieve beeldvorming(citaten 
gastenboek) 

● Kunstproject in samenwerking met kunstcoach, Odensehuis en Panterijn 
leerlingen en  uitmondend in Tentoonstelling ‘’For Ever Young”(,onderdeel van 
Beelden op de Berg) en bijbehorende publicatie. 

 
Mantelzorgondersteuning 
Medio 2018 is gestart met een Maandelijkse  mantelzorgontmoeting in het 
Odensehuis o.l.v een ervaringsdeskundige (mantelzorger en tevens vrijwilliger):  
Er zijn in totaal  3  verwenmiddagen georganiseerd voor mantelzorgers. 
  
Pilot Meerdaagse zorgpauze:  
Meerdaagse zorgpauze is een nieuwe vorm van respijtzorg die mantelzorgers de 
mogelijkheid geeft de zorg voor 4 dagen en drie nachten over te dragen aan 
anderen en de tijd te besteden aan zichzelf. 
Medio 2018 is een start gemaakt met de pilot Meerdaagse Zorgpauze om als vorm 
van respijtzorg. Eind november vond de eerste zorgpauze plaats. Op een mooie 
locatie op de Veluwe niet ver van huis bracht een groep van  4 deelnemers van het 
Odensehuis het weekend door o..l.v. van een beroepskracht en ondersteund door 
een drietal vrijwilligers  De pilot Meerdaagse zorgpauze wordt in 2019 voortgezet. 
 

 

TOELICHTING Voor het opdoen van ervaring starten we met de meerdaagse zorgpauze vanuit 
een groep van deelnemers en bezoekers Odensehuis. In fase 2 is de wens  deze 
mogelijkheid ook  in te zetten voor anderen en in samenwerking met partners 
Welsaam onderdeel van de ondersteuning te maken. 
 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
reguliere en incidentele 
vrijwilligers en 
bestuursleden 

odensehuis 12 + 5 ja  

tuinmaatjes idem 3   
vrijwilliger met 
dementie(dement talent)  

idem 4   

werkervaringsplaats/ 
re-integratie 

idem 3   

stagiaires idem 6   
ouderenwerk Solidez 40   

TOTAAL  73   
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BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

● Er zijn voor diverse ouderen netwerken informatiebijeenkomsten georganiseerd ouderengroep groep 9 
in de Nijenoord, Akeleihof div. Probus afd. en Rotary groepen. 

● Op 23 april is er een startbijeenkomst voor de ontwikkeltafel ouderen georganiseerd. Deze was deels 
informatief: waar staan we nu (Welsaam, doelen, deelplan ouderen) en deels doorontwikkeling: hoe 
gaan we verder met het deelplan, wat zijn concrete vervolgstappen.  
De 2 belangrijkste acties die hieruit zijn voortgekomen: 
1. Organisatie van bijeenkomst om door te praten over langdurige inzet, vrijwillige hulp en waarde 

van buurtnetwerken. Deze bijeenkomst staat gepland voor 2019 en zal worden ingebed in inzet 
op dementievriendelijke samenleving. 

2. Bijeenkomst Casusbespreking op 3 juli 2018 gericht op beter inzicht  in  elkaars werkwijze en 
onderlinge samenhang van wat een ieders rol is en doet op terrein van samen ouder en goed 
leven met dementie.  Het gaat dan om afstemming tussen startpunt, informele zorg, 
ouderenadviseurs, sociaal werk, WMO enz. Deelnemers aan bijeenkomst waren: vcw, 
mantelzorg, ouderenwerk, ketenzorg, startpunt, buurtzorg, icare, opella…). Er bestaat behoefte 
om dit meerdere keren per jaar per jaar te herhalen.  

● Odensehuis, Solidez mantelzorg e.a. hebben een werkgroep opgericht voor de doorstart van het 
Alzheimer Café op locatie van het Odensehuis. De werkgroep waarin ook het Odensehuis als 
inhoudelijk lid participeert ende gespreksleider(s), werkgroep inhoudelijk en organisatorisch 
ondersteunt.  

● Enkele inwoners van Wageningen hebben VCW, Solidez en Odensehuis benaderd  om een  mee te 
werken aan de Nationale Ouderendag op 5 oktober : Vervul een wens in het kader van de Nationale 
Ouderendag. Er werden tal van wensen (groot en klein) Groot en klein gematcht aan mensen die de 
wensen in vervulling kunnen laten gaan. Op 5 oktober vond een feestelijke  bijeenkomst plaats in het 
Ons Huis  om aan deze actie aandacht te besteden. 

● Er is een samenwerking gestart met de studentengroep Locus van Enactus. Deze groep heeft als 
doel: enerzijds eenzaamheid onder ouderen verminderen en anderzijds huisvestingsproblematiek van 
studenten oplossen. In het najaar gaan we dit verder vormgeven. 

● Als vervolg op de werkconferentie Goed leven met dementie doe je samen  is er contact gelegd met 
landelijke kennisinstituut Movisie en vonden er meerdere overleggen met de medewerkers van het 
programma ‘’Dementiezorg Voor Elkaar’’ plaats. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ biedt 
ondersteuning aan gemeenten en samenwerkende professionals die werken aan verbetering van 
dementiezorg en -ondersteuning. Het Odensehuis heeft hen benaderd met een ondersteuningsvraag 
om proces sociale benadering dementie een impuls te geven. 

● In 2018 heeft hiervoor een verkenning plaatsgevonden. Ook zijn er nauwe contacten met Spectrum 
om kennis te delen rond het werken aan dementievriendelijke gemeenten.  

● Aanvraag ZONMW ‘Gewoon Anders Wageningen’ in  kader van project Meldpunt verwarde personen 
is na afwijzing in maart 2019 opnieuw ingediend ( Welsaam: Mee. Solidez, Odensehuis ,VCW).  

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

“‘Wat heerlijk voor mij om samen met m’n zoontje zo aan te kunnen schuiven aan de wekelijkse Mee eettafel van 
het Odensehuis. Niet koken, niet afwassen en toch gezellig lekker samen te kunnen eten, nieuwe mensen leren 
kennen, helemaal goed!’” 
 
‘’Het project For ever Young betekent voor mij een waardevolle ontmoeting en warme creatieve samenwerking 
tussen jongeren  van het Pantarijn en  oudere deelnemers van het Odensehuis, waarbij de ziekte nog de leeftijd 
ertoe doet. Enkel het plezier van samen werken aan iets moois telt” 
 
In gesprek met Vluchtelingen Werk om te bekijken of we na de zomer kunnen starten met begeleid 
vrijwilligerswerk en inzet om de taal te leren. Taalcafe deelnemers schuiven enkele keer aan bij mee-eettafel als 
iemand hen introduceert. 
 
overige opmerkingen:  

● de pomhorst is een hele belangrijke factor geworden in mijn vrije tijd 
● vooral voor het functioneren van mijn eigen lichaam is het goed 
● vooral zo doorgaan! 
● de hulp die ik heb gekregen is echt super 



 

Pagina 24 - Jaarverslag Welsaam 2018 

● door de activiteiten kom ik meer onder de mensen 
● op dit moment vind ik het heel fijn 
● ik zou wat meer creativiteit willen 
● het is altijd gezellig voel me hier enorm gewaardeerd en waardevol heeft mijn leven verrijkt 
● Iedere dag is hier een goede dag ook al heb ik dementie 
● altijd een luisterend oor praktische ondersteuning en door  deelname van mijn partner en de 

ondersteuning die hij krijgt kan ik het beter volhouden 
Odensehuis 

● Het is heel belangrijk voor de mensen die hier (odensehuis) komen, je kent elkaar en het 
Odensehuis laat mensen in hun waarde. Zij zien niet de ziekte maar jou als persoon. Ik ben er nu 
vrijwilliger en blij dat ik iets kan betekenen voor anderen. 

● Het Odensehuis geeft mij een goed gevoel omdat de sfeer goed is en ik goed met deze groep op 
kan schieten. 

● Mijn man vindt het fijn om te komen en voor mij als partner betekent het een enorme verlichting: 
een paar dagen zonder gedoe en ruimte en rust voor mijzelf 

● Ook al voel ik me niet goed, als ik hier ben voel ik me fijn en kom ik tot activiteiten waar ik thuis  
niet aan zou denken te doen. Ik doe meer en voel me beter. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

31-12-2018 14 Verbinden en Ontmoeten Buurtbemiddeling 
Leefbare buurten 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECT- 
METINGEN (%) aanvullende informatie 

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarhei
d 

Voel ik mij veiliger 
 

36 % ja 
9% nee 
55% nvt 

n=11 

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarhei
d 

Ben ik meer tevreden over waar ik woon 
en met wie 
 

36% ja 
36% nee 
27 % n.v.t. 

 

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarhei
d 

Heb ik beter/meer contact met andere 
mensen 

55% ja 
18% nee 
27 % n.v.t. 

 

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

- geslaagde bemiddeling (6x) 
- niet geslaagde bemiddeling (5x) 

 
 
9,3 
2,4 

Het spreek voor zich dat 
clienten minder te spreken 
zijn over een bemiddeling 
die geen verbetering brengt. 
Lukt dat wel dan levert dat 
wel mooie cijfers op. 

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 
- geslaagde bemiddeling (7x) 
- niet geslaagde bemiddeling (4x) 

 

 
8,4 
3 

Daarom zijn de 
gemiddelden uitgesplitst. 
Ruim driekwart van de 
interventies leidt tot 
verbetering van de situatie 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 14 LEEFBAARHEID EN (SOCIALE) VEILIGHEID  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL Leefbare en ( sociaal) veilige buurten en wijken  
Wat is er gedaan Er is een verbinding gemaakt tussen wijkgericht werken en Welsaam. De 

stedelijke werkgroep wijkgericht werken is de ontwikkeltafel leefbaarheid en ( 
sociale) veiligheid binnen Welsaam. De stedelijke werkgroep ( tactisch niveau) van 
wijkgericht werken heeft zijn in 2018 meer en meer ontwikkelt als een 
scharnierfunctie tussen het sociale en fysieke domein. Naast Solidez, politie, de 
Woningstichting en de wijkmanager van de gemeente zijn er nu ook de afdeling. 
Stadsbeheer en Veiligheid aangesloten. Voor 2018 zijn de volgende speerpunten 
voor gezamenlijke ( stedelijke) aanpak gekozen: personen met verward gedrag, 
ondermijning, inclusieve wijk , verschillende leefstijlen ( b.v.studenten 
geluidsoverlast. Gebied Midden, deel van gebied West en deel van gebied Oost 
zijn als focusgebieden gekozen om de leefbaarheid en cohesie te bevorderen. Er 
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is vanuit de ontwikkeltafel een studiedag georganiseerd voor alle wijkteams en 
hulpverleners die  betrokken zijn zijn uitvoering van o.a. personen met verward 
gedrag, overlastzaken, enz. Er zijn aanzetten gedaan voor betere verbindingen 
tussen professionals en verstreken van buurtnetwerken waar nodig. Werkgroep 
Ireneplan ( buurtintitiatrief) heeft in dit jaar fase 1 ( inbreiding nieuwbouw van de 
school Bijenkorf) bijna afgerond en bereidt zich voor op fase 2. De werkgroep 
heeft zich ontwikkeld tot volwaardige burgerparticipatie en de raad en college 
volgden dit proces nauwgezet. De werkgroep heeft voorlichting gegeven aan de 
bewonersvereniging Harnas inzake de ontwikkeling  Olympiaplein en hun 
samenwerking met de gemeente.  
Buurtbemiddeling valt ‘onder’  de verantwoording van stedelijke werkgroep / 
ontwikkeltafel Leefbare buurten en wijken. Vanuit deze groep is het convenant 
ontwikkelt wat Solidez uitvoert.  
 
Er is een toename in het aantal mensen dat in het fysieke domein actief zijn, zoals 
buurtbeheer projecten, moestuinen en andere projecten  in de openbare ruimte. 
Als het gaat om sociaal afwijkend gedrag dan vinden mensen het moeilijk om de 
regie hier in te nemen. Vanuit de wijkteam wordt er meer samengewerkt met ‘t 
Startpunt. Er worden meer buurtnetwerken opgezet rondom mensen die langdurig 
thuis wonen. Zodra het gaat om GGZ problematiek vraagt dit om deskundige 
begeleiding en is er samenwerking met professionals nodig. Het project ‘Gewoon 
Anders’ waarin met name aandacht is voor personen met dementie, autisme en 
licht verstandelijke beperkten, waar nu een aanvraag voor is ingediend bij ZonMW 
kan hierin ondersteunen. 
 
In het project Patrimonium  wordt verder gewerkt aan de inclusieve wijk en er is 
een projectaanvraag gedaan om in samenwerking met het Odensehuis de 
ontwikkeling van een dementievriendelijke wijk te starten. De start zal dan in de 
wijk Veluvia Hamelakker zijn. 
 
De gemeente en de Woningstichting hebben een taskforce in het leven geroepen 
waarin de verschillende partners van de ontwikkeltafel deelnemen en een 
vertegenwoordiging van huurders. Er ontstaat nl.een spanningsveld in veilig en 
prettig voelen/wonen en werken aan een inclusieve samenleving. Immers waar 
mensen afwijkend gedrag vertonen gaat het ‘ schuren’. Hier willen we preventief 
op anticiperen. We blijven ons inzetten samen met de burgers voor een integrale 
ontwikkelingen die als resultaat heeft  leefbare en veilige buurten en wijken, op 
kennen en gekend zijn. 
 

ACTIVITEIT BUURTBEMIDDELING  
ORGANISATIE Solidez  
Doel  oplossen van burenconflicten   
WAT IS GEDAAN? ● 35 meldingen zijn in behandeling genomen, waarvan per 31/12/2018 32 zijn 

afgerond en 2 ongeschikt bleken.  
● 25 meldingen zijn verwezen door Gemeente, de Woningstichting, de Politie 

en Solidez. 10 partijen hebben rechtstreeks contact gezocht met 
Buurtbemiddeling. Slagingspercentage 78%.  

● 11 bemiddelaars hebben een verdiepingstraining gehad en zijn vijfmaal voor 
intervisie samengekomen.  

● Er is samen met de Gemeente een concept convenant/format voor 
studentenverenigingen en hun omwonenden opgesteld.  

● Binnen de Stedelijke Werkgroep Wijkgericht Werken / Ontwikkeltafel 
Buurtbemiddeling (inmiddels omgedoopt tot Ontwikkeltafel Leefbare Buurten) 
Welsaam is gewerkt aan het herijken van het convenant buurtbemiddeling uit 
2005. Op een feestelijke bijeenkomst op 18 oktober is het 
samenwerkingsconvenant 2018 ondertekend door de Woningstichting, de 
Gemeente, de Politie en Solidez.  

● De ondertekening werd voorafgegaan door een workshop rond casuïstiek, 
waaraan vrijwillige bemiddelaars, woonconsulenten, wijkagenten, ambtenaren 
en medewerkers van Solidez meededen.  
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● In het verlengde hiervan zijn ook afspraken gemaakt over het AVG proof 
uitwisselen van persoonsgegevens.  

● Buurtbemiddeling ziet een stijging in het aantal casussen, waarbij een partij 
gevormd wordt door studenten of door bewoners met onbegrepen gedrag. De 
uiteenlopende woonwensen, dagritmes en leefpatronen tussen de buren, 
leiden tot onderlinge overlast en bemiddeling biedt de mogelijkheid, niet 
alleen om elkaar beter te leren kennen, maar ook om werkzame afspraken te 
maken. Is er hulpverlening, dan wordt deze bij de bemiddeling betrokken. 

TOELICHTING   
EXTRA ACTIVITEIT  
1.4.1 

PILOT INCLUSIEVE WIJK PATRIMONIUM  

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Werken aan leefbaarheid en sociale samenhang - met expliciete aandacht voor de 

kwetsbare burgers. 
Polarisatie voorkomen in een nieuwe wijk tussen ‘ oude’ en nieuwe bewoners.  

 

WAT IS ER GEDAAN? Er is een projectgroep samengesteld van burgers en professionals.  
Er is een projectleider aangesteld voor 4 uur per week - financiering door de 
Woningstichting voor 2018. 
De projectgroep bestaat bewoners uit de wijk - Leden van EKC - 
Buurtmaatschappelijk werk - sportbuurtwerkers - sociaal werk Solidez 

● nieuwsbrief voor de wijk gemaakt -  
● specifiek kinderwerk gestart  
● verbinding naar huis van de wijk Oost / Stadsatelier 
● er is een beknopte monitor gemaakt - kwetsbare gezinnen / personen zijn 

in beeld gekomen en worden waar nodig begeleidt 
● een aparte groep bewoners zitten om tafel met de gemeente om de 

knelpunten in de openbare ruimte op te pakken. 
 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
bemiddeling vrijwilligers 11 ja het betreft vrijwilligers 

die een training hebben 
gehad van vijf dagdelen 

project inclusieve wijk vrijwilligers 15 ja zoeken naar 
continuering na 2018 

TOTAAL  26   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Buurtbemiddeling: 
Mede dankzij de samenwerking met de afdeling Veiligheid en Crisisbeheersing van de Gemeente is 
Buurtbemiddeling betrokken geraakt bij het oplossen van problemen die rijzen waar studenten en niet-
studenten, ieder met een eigen leefstijl en leefpatroon, dicht bij elkaar wonen of, ingeval met verenigingen, 
recreëren. Dit is ook terug te zien in een aantal bemiddelingen tussen studentenhuizen en buren. 
 
Inclusieve Wijk: 
In het project inclusieve wijk hebben we geleerd dat samenlevingsopbouw in een nieuwe wijk echte 
aandacht vraagt - daar waar er verschillende leefstijlen samen komen te wonen. Door een uitvoerend 
projectleider aan te stellen komt er structuur en kan er gewerkt worden aan de structuur van een inclusieve 
wijk, stigmatisering voorkomen - kwetsbaarheid ontdekken en talent aanspreken.  
Inmiddels hebben we het project verder in ontwikkeling gezet en wordt 1 van de woningen verhuurd aan 
studenten - studeren voor de wijk - studenten kunnen met reductie wonen in een woning van de 
Woningstichting en zetten zich in voor de wijk Patrimonium. 
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UITSPRAKEN VAN INWONERS 

Buurtbemiddeling 
- “ Het project was erg fijn om aan mee te doen en goed opgezet om conflicten op te lossen!”  
- zeer goed initiatief 

 
Project Patrimonium. 
“ Ik wil hier nooit meer weg “  
 “ Ik mis mijn oude wijk, maar dan lees ik het boekje over het oude Patrimonium weer en denk ik : “ dit 
wordt ook weer gezellig hoor .”  
“ Door dit project leren we iedereen goed kennen en weten we straks ook beter de weg naar instanties”  
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

na 31-12- 2018 1.5 
4.4 

Verbinding en Ontmoeting 
Meedoen en initiatieven 

Vluchtelingen 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

44 Kan ik beter zien, horen , praten en lezen 64,3 % ja 
17,9 % nee 
17,9 % nvt 

31 reacties 

45 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind. 

60,7 % ja 
25 % nee 
14,3 % nvt 

 

46 Weet ik beter wat ik wel kan en wat ik niet 
kan 

67,9 % ja 
21,4 % nee 
10,7 % nvt 

 

47 Heb ik beter contact met andere mensen 67,9 % ja 
25 % nee 
7,1 % nvt 

 

47 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

71,4 % ja 
21,4 % nvt 

 

48 Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig 
is 

82,1 % ja 
17,9 % nee 
0 % nvt 

 

Aanvullend 
resultaat 7.4 

geen vragen   

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

Tevredenheid: 8,4 
 
Kwaliteit: 8,9 

gemiddeld 
rapportcijfer 
 

overige opmerkingen: 1 persoon voelt zich gediscrimineerd 

OVERZICHT 

activiteit 4.4.1 

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

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk  
DOEL Vanwege de gebroken levenslijn en grote kloof naar de Wageningse samenleving 

voor de statushouders, wordt er een ”welkomst-portaal” gevormd voordat mensen 
gebruik kunnen maken van de reguliere voorzieningen en diensten. Ze worden 
persoonlijk begeleid op gebied van vestiging, taal en integratie - op weg naar 
zelfstandigheid. Daarnaast  wordt individuele juridische ondersteuning geboden. 
Betere afstemming en samenwerking tussen alle verschillende organisaties, 
vrijwilligers en loketten is extra onder de aandacht, evenals kwetsbare groepen als 
alleenstaande jongeren en vrouwen. 
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Doelen:        
● Statushouders zijn ondersteund om goede keuze te maken voor formele 

taalverwerving en indien gewenst aanvullend gekoppeld aan een maatje 
(informele taalverwerving).      

● Statushouders vinden een plek op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, stage 
of volgt een opleiding of cursus om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten. 
  

● Statushouders zijn in staat praktische zaken in hun leefomgeving te regelen, 
vinden zelfstandig de weg naar relevante instellingen in de gemeente. Ze 
kennen de wetten, regels en gewoonten. Ze kennen de cultuur en taal 
voldoende om zich te redden. Ze zijn actief en zelfredzaam na 1,5 tot 2 jaar of 
hebben daar voldoende (reguliere) ondersteuning bij. 

● Statushouders maken gebruik van faciliteiten in de buurt voor vrijwilligerswerk 
en vrijetijdsbesteding; medeburgers hebben meer kennis en begrip over de 
achtergrond/situatie van vluchtelingen waardoor meer verbindingen kunnen 
worden gemaakt. 

        
Door de 1 op 1 begeleiding en maatjes / koppelingen worden vluchtelingen 
geïnformeerd over de Nederlandse normen en waarden, waarbij ook aandacht 
wordt besteed aan opvoedingsondersteunende activiteiten en waar nodig 
doorverwezen. Daarnaast wordt de wettelijke participatieverklaring getekend. 
        

WAT IS GEDAAN? Alle nieuwkomers krijgen allereerst een contactpersoon: 
vestigingscoach/maatschappelijke begeleider die alles uitlegt en gezinnen tevens 
extra verwijst naar b.v. Kind aan Huis (voorheen: Homestart) of Welkom in 
Wageningen. Per januari 2018 lopen deze trajecten maximaal 2 jaar - op weg naar 
volledige zelfredzaamheid. 
Voorlichting inburgering loopt. Extra taalverwerving heeft aandacht gekregen. Zo 
zijn Digitaalhuis en taalcafe extra gaan aanbieden. In nauw overleg met gemeente, 
Compleet Mensenwerk of de school helpen vrijwilligers (participatie coaches) van 
VWON met vinden van juiste scholing en/of participatie-plekken. 
VWON is bezig met diverse organisaties en sportclubs: kleinschalige initiatieven 
voor duurzamer integratie bij b.v. voetbal(werkplaats), SKV, de Bongerd dmv 
vrijwilligerswerk en samen sporten. 
 
● Huisvestingsoverleg 3 wekelijks ivm taakstelling 2018: 54 
● 13 gezinsherenigingen succesvol afgerond; eritrees en syrisch. Er lopen eind 

van het jaar nog 18 juridische aanvragen. 
● Voorjaarsnotitie en vergadering Eritrese jongeren 
● Brief van Eritrese jongeren aan de gemeente: "Waar lopen wij tegenaan" 
● Jongerenavonden in Ons Huis met voorlichting ism Solidez en Lindenhout 
● Individuele bemiddelingen naar vrijwilligerswerk, activiteiten en bijbaantjes 
● Overleg met Welkom in Wageningen: integratieactiviteiten en koppelen met 

burgers/gastgezinnen als sociale maatjes 
● Vluchtverhaal analyse ivm verblijfsvergunningen bepaalde tijd 
● Participatie activiteit van beginnend ondernemers in Vreemde Streken 
● Extra nieuwkomers uit andere gemeenten zijn begeleid bij vestiging (8); zgn 

zelfvestigers 
● Dialoogbijeenkomst in Hotel de Wageningse Berg (zie filmpje) 
● Koningsdag, 4&5 mei  (kranslegging en stand) 
● Klankbord vluchtelingen (6 deelnemers) gestart; 4 bijeenkomsten 
● Drie keer per week; druk bezocht spreekuur. Veel vragen over aanvraag 

verblijfsvergunning en nieuwe inburgeringsvereisten. Verder steeds meer 
verwijzing naar Startpunt, Sociale raadslieden en Homestart.. 
● Inburgering Arrangement; bezoek aan Openluchtmuseum in herfstvakantie 
● “Bekend maakt bemind” programma op 2 scholen en bij Rotary 
● Voorbereiding Internationale Vrouwendag 2019 

 

TOELICHTING In 2018 kwamen er voornamelijk nog Eritrese jongeren als nieuwe aankomsten, 
vanuit de Nidos huizen. Hiervoor is veel samengewerkt met Lindenhout. 
Voor deze jongeren wordt dus nu een langere, bredere begeleiding ingezet. Er is 
veel schooluitval, schuldenproblematiek en weinig aansluiting. Persoonlijke 

 



 

Pagina 31 - Jaarverslag Welsaam 2018 

begeleiding wordt aangevuld met groepsvoorlichting en eventuele projecten. We 
zochten support van andere organisaties/burgers zoals de jongerenwerker van 
Solidez. 
 
Alle jongeren zijn met Gezinshereniging bezig en een aantal jongeren werden met 
hun familie ontkoppeld. Veel zorgen ontstaan bij vroegtijdig schooluitval, verlies 
van werk en zijn een extra zorg; overstap andere opleiding en warme overdracht 
naar de nieuwe gemeente. We zoeken naar meer support voor de jongeren. 
 
De vragen in het spreekuur lijken wat complexer te worden. En leiden dan ook 
steeds meer tot afspraken om zaken nog uit te zoeken. Het gaat om financiële 
problemen en aanmeldingen bij school. Maar ook ivm aanvraag nieuwe 
vergunningen, de inburgeringsvereisten etc. 

 
ACTIVITEIT 4.4.2 

 
INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1) 

 

ORGANISATIE Markt 17  
DOEL Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met  

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

 

WAT IS GEDAAN? 12 vluchtelingen actief als vrijwilligers; 10 statushouders en 3 
ongedocumenteerden. Een van de ongedocumenteerden was opgevangen in de 
POL en werd helaas verplaatst voor hij kon beginnen. Via samenwerking met VOD 
hangt er in dit triaal een expositie van een talentvolle Armeense 
ongedocumenteerde. Zij ontwierp met haar mooie schilderijen ook ansichtkaarten. 

 

TOELICHTING We zien dat Markt 17 vooral in beeld komt bij mensen die al wat langer (dan een 
jaar) in Nederland zijn. De taal verder leren, autochtonen leren kennen, een 
bijdrage leveren in de samenleving, dit zijn motieven om mee te doen. Zij zijn in 
2018 22.6% van de vrijwilligers geweest.  Mee eten doen slechts 2 van hen: dit 
gaan dan om 34 maaltijden. 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.3 

 
RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE de bblthk   
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal   
WAT IS GEDAAN? Er staat een totaaloverzicht van onze activiteiten bij deelplan 3.6 Sinds de 

oprichting van het Digitaalhuis, houden we (de bblthk én het Digitaalhuis) geen 
aparte cijfers meer bij over vluchtelingen. 
Er kan altijd op gerekend worden dat vluchtelingen gebruik kunnen maken van alle 
voorzieningen die bestemd zijn voor mensen die basisvaardigheden (taal, rekenen, 
digitale vaardigheden) willen leren. 

 

TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.4.4 TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij 

activiteit 4.2.3 ontwikkelen) 
 

ORGANISATIE VCW  
DOEL Bieden van (taal)stages en werkervaringsplekken voor migranten en statushouders 

Wegnemen van cultureel bepaalde belemmeringen die participatie in de weg staan; 
interculturele communicatie / leven tussen 2 culturen, bijeenkomsten en 
begeleiding indiv. /groep. Toeleiding naar en begeleiding bij passend 
vrijwilligerswerk 

 

WAT IS GEDAAN? ● VCW heeft in maart/april 3 gastlessen gegeven over vrijwilligerswerk bij 
inburgeringscursus van Nieuwland en van Vluchtelingenwerk.  

● VCW heeft in november een presentatie gegeven bij de vrouwengroep in 
THUIS. 

● VCW startte met 34 migranten een traject voor het vinden van vrijwilligerswerk. 
Met de invoering van de AVG registreren wij niet wat de achtergrond is van 
mensen. Het is voor ons werk (het vinden van passend vrijwilligerswerk) niet 
relevant.  In gesprekken komt dit wel naar voren. De migrantengroep is zeer 
divers: statushouders, ongedocumenteerden, partners van inwoners van 
Wageningen, (oud)studenten van de Wageningen Universiteit of partners 
daarvan. (nb deze 34 trajecten zijn  onderdeel van de 77 trajecten genoemd bij 
4.2.3) 
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● VCW heeft met de klantmanagers afspraken gemaakt om de afstemming te 
verbeteren inzake de ingezette trajecten van verschillende partijen. Dit liep niet 
goed waardoor betrokkenen gedemotiveerd werden. 

● Een groep die dit jaar voor het eerst een beroep dit op VCW zijn de bewoners 
van de beide POL-locaties. Asielzoekers verblijven veel langer op deze locaties 
en komen zo bij ons. Dit vraagt meer: zijn kortdurend inzetbaar (of niet duidelijk 
hoe lang) , en spreken geen Nederlands , soms beetje Engels. Daarnaast 
dienen organisaties een Vrijwilligersverklaring van UWV te hebben. VCW 
informeert en ondersteunt organisaties 

(zie ook toelichting bij activiteit 4.2.3) 
 

TOELICHTING Deze activiteit draagt direct bij aan resultaten 23 en 24: Er zijn 
ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk is toegankelijk 
voor iedereen. Daarnaast draagt dit bij resultaat 41: bedrijven en organisaties 
creëren passende functies voor mensen met een beperking, en 45: iedere 
statushouder/migrant wordt ondersteund/uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen, 
46: statushouders/vluchtelingen worden ondersteund bij het opbouwen van een 
eigen netwerk. Als laatste draagt het bij aan resultaten 1 en 2: inwoners ervaren 
dat ze mee kunnen doen en ervaren kwaliteit van leven als goed. 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.5 

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

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL deelname aan activiteiten in de wijk, en in Huizen van de Wijk  
WAT IS GEDAAN? ● Vluchtelingen nemen deel aan de taalondersteuning (twee maal per week 

Nederlandse les voor beginners en gevorderden). Na de les is er 
ondersteuning in een  kleine groep en kan de les nogmaals herhaald worden. 
Een aantal van de cursisten zijn als vrijwilliger actief bij bijvoorbeeld 
kookactiviteiten en onderhoud van locaties.  

● Zing Nederlands met me is gestopt, er waren te weinig deelnemers. 
● In de Nude wordt aan een nieuw netwerk gebouwd voor vier schoolgaande 

Eritrese jongeren die in de wijk komen wonen. De gemeente heeft voor 
huisvesting gezorgd en in samenwerking met Compleet mensenwerk, politie, 
Vluchtelingenwerk en Solidez wordt hier verder vorm aangegeven. 

● Vanuit het COA komen er iedere week 5 deelnemers meewerken in de Nude; 
zij helpen bij het onderhoud van het pand. Inmiddels mogen deze groep 
mensen aan het werk als vrijwilliger. 

● Jongerenwerker ondersteunt Vluchtelingenwerk en Lindenhout bij 3 
voorlichtingsavonden vluchteling jongeren in Ons Huis. 

 

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 4.4.6 

 
MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk  
WAT IS GEDAAN? In 2e helft van 2018 is gestart met plaatsing van 2 jongens in de tuin bij het 

Odensehuis.  
 

TOELICHTING Een van de vaste medewerkers van Odensehuis is werkzaam als vrijw. bij VW. Er 
is dus een korte lijn tussen VW en Odensehuis.  
 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.7 

 
TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL   
WAT IS GEDAAN? SamenSpraak heeft vijftien nieuwe migranten die sinds 1 januari aan een 

jaartraject begonnen zijn, waarvan vier vluchtelingen: twee uit Syrië 
en één uit Iran. 

 

TOELICHTING   
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
4.4.1 Maatschappelijke 
en juridische 
ondersteuning VWON 

Vrijwilligers, 
stagiaires 

27 
6 

ja 1 stagiair Soc Juridisch  
toegevoegd voor 
onderzoek / 1 stagiair 
Toegepaste Psychologie 
voor Brede Intake 

TOTAAL  33   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Privacy: 
Sinds de oprichting van het Digitaalhuis en met de invoering van de AVG registreert de VWC en Bblthk niet 
meer de achtergrond van de cliënten; dus is het niet mogelijk om aantallen vluchtelingen te noemen die 
geholpen zijn. Het is wel duidelijk dat vluchtelingen nog steeds erg welkom zijn. 
Eritrese jongeren:  
Doordat oudkomers zelf in gesprek zijn gegaan met de grote groep jongeren (ong. 30) die als minderjarige 
alleenstaande vluchtelingen waren gekomen; krijgen we meer zicht op de uitdagingen waar de Eritrese 
jongeren voor staan en kunnen we ook beter gaan afstemmen. 
Het hele idee hiervoor ontstond vanuit de  Ontwikkeltafel en alle partners zijn erg betrokken. Ook de 
gemeente neemt de signalen serieus en heeft de brief die door de statushouders is opgesteld gelezen. Dit 
leidde tot extra aandacht wat ook in 2019 nog door zal lopen. Verschillende Welsaam partners zullen hier 
ook bij betrokken worden. 
Vrouwen:  
Klantmanagers gaven aan dat vrouwen achtergebleven waren in de ondersteuning naar werk en 
zelfstandigheid;en hebben Welsaam partners gevraagd wat zij hierin kunnen bieden. Hier bleken al langer 
en meerdere ideeën over. We gaan nu de initiatieven verbinden van o.a. een informele vrouwengroep, VIP 
training tot Wereldvrouwendag-organisatie in 2019. 
Ongeplande nieuwkomers:  
Soms komen statushouders op eigen initiatief vanuit een andere gemeente naar Wageningen. Dit gaat 
buiten het huisvestingsoverleg om en daar zijn geen afspraken over gemaakt. Het is vaak een te grote 
belasting voor het spreekuur van VWON wat betekent dat de capaciteit van coaches extra en ongepland 
wordt belast (vangnet). 
Aandachtspunt blijft de afstemming van helpers rondom een statushouder: mensen vertellen vaak zelf niet 
wie hen allemaal helpt of hebben dit zelf ook niet zo helder in beeld. Met meer kortsluiting kunnen we 
efficiënter begeleiden en elkaar versterken. Het best op individueel niveau steeds helder krijgen. 
Belangrijke termijnen: 
Extra ondersteuning is nodig voor oud-komers die de inburgeringstermijn van 3 jaar naderen en/of een 
nieuwe verblijfsvergunning moeten aanvragen en er zelf niet uitkomen. Zij komen soms via spreekuur bij 
VWON of bij gemeente binnen; hoe helpen we de mensen (op tijd!) tot de wijziging van het 
inburgeringsbeleid. Er dreigen problemen voor mensen die geen hulp vragen en niet op tijd hun examens 
gehaald hebben of uitstel/ontheffing hebben aangevraagd. Dit speelt voorlopig nog door de ‘oude’ wet. 
 
Wageningen krijgt ook meer te maken met de asielzoekers uit de POL die nog in de asielprocedure zijn en 
slechts tijdelijk in Wageningen wonen. Mensen blijven langer. Er worden diverse activiteiten georganiseerd 
door Welkom in Wageningen en Thuis waar ze aan mee kunnen doen. De VCW probeert ook te 
bemiddelen in vrijwilligerswerk. Vanwege de bijzondere juridische positie en beperkte beheersing van de 
taal zijn het vinden van (vrijwillige)werk- en stage plekken gecompliceerder, maar juist soms erg wenselijk 
(verveling en wel ambitie).  

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

Een van de inwoners die bij VWON coaching ontvangt merkte op dat hij merkte dat hij na instructie van een 
van onze vrijwilligers zelfstandig een bankrekening heeft kunnen openen. Hij vond het fijn dat de vrijwilliger 
niets voor hem had gedaan maar hem alleen de tools in handen gaf om deze zaak zelfstandig op te lossen. 
We focussen zsm op eigen regie, zelfredzaamheid.  
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Een tweede generatie vluchteling heeft stage gelopen bij Vluchtelingenwerk en snapt nu pas wat er 
allemaal nodig is om mensen te helpen bij integreren. Hij hielp als sportliefhebber enthousiast mee aan de 
Wereldse Sportdag die spontaan georganiseerd werd om statushouders kennis te laten maken met diverse 
sporten in Wageningen.. Hij is enorm verbaasd over de grote betrokkenheid en hulp van Wageningers en 
wil zich in de toekomst ook nog graag inzetten. 
Statushouders  zeggen dat ze heel lastig werk kunnen vinden op hun niveau en van hun interesse. Daar 
kunnen ze nog alle hulp bij gebruiken en daar voelen ze zich niet altijd bij geholpen door klantmanagers. 
Motivatie en ambitie is het probleem niet. 
Het is belangrijk mensen te helpen om bruggen te slaan; in contact te komen met Nederlanders, 
organisaties en bedrijven.. In de “Nederlandse stroom”  komen helpt enorm. Als dat lukt, dan gaat de 
integratie meer vanzelf. 

 

 



 

   
 

CATEGORIE 2 – informeren, signaleren en uitwisselen 
 
Samenvatting   
Over het algemeen kunnen we vaststellen dat we in Categorie 2 realiseren wat we beoogd hebben. Er 
is in 2018 veel voorbereidend werk verricht met name in signaleren zodat er een stadskaart signaleren 
is, er training gegeven kan worden en ontvangende partijen zijn voorgelicht. Maar ook is er voorbereid 
op een nieuwe vacaturebank en de lancering van de buurt informatiepunten. Er is hard gewerkt samen 
met vele mensen (vrijwilligers, inwoners) om vrijwillige inzet in Wageningen onder het voetlicht te 
brengen. Er zijn minder preventieve voorlichting en cursussen gegeven dan in 2017, dit heeft met 
name te maken met de focus op vraaggestuurd werken en de organisatie op het Pantarijn MHV die niet 
van de grond lijkt te komen. 
 
Inleiding 
Signaleren, informeren en uitwisselen gebeurt op de plekken waar bewoners (samen) komen, waar we elkaar 
opzoeken en waar we in contact zijn met elkaar: de natuurlijke vindplaatsen, formele en informele 
ontmoetingsplekken zoals de kapper, het café, scholen, de Huizen van de wijk, enz. Daarnaast is het van 
belang dat er een centraal punt is waar mensen, die niet op deze plekken komen of de mensen die er de 
voorkeur geven zelf contact te zoeken, terecht kunnen. Tot slot is er een groep die zijn informatie digitaal 
zoekt.  
We zien meer van wat mensen nodig hebben als we informatie samen kunnen brengen van onze 
verschillende plekken en activiteiten. Daarvoor werken we aan deskundigheid in het signaleren en handelen 
en maken we afspraken met de plekken waar gesignaleerd wordt, zoals scholen, kinderdagverblijven, 
verenigingen, thuiszorg, woningstichting, politie, enz. Uiteraard worden bij deze werkafspraken altijd de 
privacy wetgeving en meldplicht in acht genomen.  
Ook het verbinden van vraag en aanbod maakt onderdeel uit van dit deelplan.  
 
Deze categorie bestaat uit de volgende deelplannen: 

1. Signaleren 
2. Mobiliseren vraag & aanbod 
3. Voorlichting en advies 
4. Informeren (ook digitaal) 

 
1. Signaleren:  

In dit deelplan zijn de betrokken partijen: VCW, het Startpunt, Solidez en THUIS. Het afgelopen jaar is er met 
name gewerkt aan de voorbereiding voor activiteiten in 2019. Er ligt nu, en dat is nieuw in Wageningen, een 
brede (niet pluis) signalenkaart in concept. Zodra deze definitief gemaakt is samen met Startpunt, zal deze 
tijdens een signalerings bijeenkomst of training uitgedeeld worden aan de deelnemers/bezoekers 
(mantelzorgers, inwoners, vrijwilligers). Dit om inwoners meer bewust te maken van wat mogelijke signalen 
kunnen zijn, hoe te handelen en waar ze terecht kunnen. Alle vrijwilligersorganisaties en 
samenwerkingspartners in de stad hebben de gratis online training in signaleren ontvangen. Deze werd 
speciaal voor vrijwilligers ontworpen. De verschillende signalerings trainingen zullen volgend jaar 
georganiseerd worden.  
 
2. Mobiliseren:   
In dit deelplan zijn de betrokken partijen: VCW, Present en THUIS.Samen met een klankbordgroep van 
inwoners, vrijwilligers, organisaties, is onderzocht en besloten dat we gaan aansluiten bij een vernieuwde 
vacaturebank via een coöperatie van 16 vrijwilligerscentrales in Gelderland. Deze zal tweede helft 2019 in 
werking gaan. Op het Pantarijn werd er bewerkstelligd dat leerlingen door het hele jaar heen stages kunnen 
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doen, De leerlingen werken zelf mee aan de vormgeving van het promoten van vrijwilligerswerk via school. 
Daarnaast werden vrijwilligersorganisaties actiever ondersteund bij het werven van vrijwilligers en de 
samenwerking daarin. Middels allerhande activiteiten en PR op avonden, markten, lunch pop-up desk bij de 
WUR, nationale dagen en op de Wageningse markt zelf wordt er doorlopend gewerkt aan het mobiliseren van 
vrijwilligers.  
 
3. Voorlichting en Cursussen:  
In dit deelplan zijn de betrokken partijen: Startpunt, Solidez jongeren informatiepunt, Solidez ambulant 
jongerenwerk en de Bakermat. Dit deelplan gaat over preventie en ook aan het werken aan meer samenhang 
en bekendheid hierin. Aan de meeste resultaten zijn voldaan. Met name op het Pantarijn Vmbo en PRO zijn 
er vele gastlessen verzorgd om via bewustwording problemen bij jongeren te voorkomen. Praktijkschool en 
Vmbo lopen goed, daarentegen blijkt het nog steeds niet mogelijk om voorlichting op Pantarijn MHV te 
organiseren. Men zegt geïnteresseerd te zijn in de psychische gezondheid van de leerlingen (drank, drugs, 
suïcide), maar de praktische vertaalslag lukt niet. Door vele partijen is hier energie in gestoken er lijkt nu een 
impasse. De voorlichtingsavonden voor ouders op school georganiseerd door Iriszorg werken wel omdat deze 
niet door school geregeld worden. Via het JIP en ambulant jongerenwerk werden jongeren ook bijgestaan.  
Tevens werd er doorlopend gezorgd voor groepstraining in voorbereiding bevalling en ouderschap met de 
nadruk op sociaal netwerk opbouwen dan wel te vergroten met mensen van verschillende achtergronden in 
dezelfde levensfase. Al met al zijn er minder preventieve voorlichtingsactiviteiten gegeven dan bijv. vorig jaar 
en dan gepland. Dit komt met name omdat we nu vraaggestuurd zijn gaan werken i.p.v. aanbod gestuurd. 
Partijen die al jaren aanbod leverden hebben er moeite mee om vraaggestuurd te werken en lijken niet meer 
in te passen. Er wordt gewerkt naar een nieuwe balans hierin. Ook Startpunt organiseert minder eigen 
voorlichtingsactiviteiten, dit loopt nu allemaal via het Perspectief fonds of wat gezamenlijk met gesloten beurs 
kan worden georganiseerd. Voorlichting en advies aan vluchtelingen loopt goed via het informatie en 
adviespunt van VWON en VOD. Er lijkt voldoende on en offline informatie voor ouderen zodat ze zo lang 
mogelijk thuis kunnen wonen.  
Er zijn er een paar aandachtspunten:  
● we vragen ons hierbij af of de onafhankelijke cliëntondersteuning voldoende bekend is  
● wat is er gebeurt met het woonwensen rapport voor senioren 2018.  
● hoe bereiken we de jongeren van het MHV met de voorlichtingen van het JIP, ofwel hoe zorgen we 

ervoor dat het Pantarijn hier voldoende prioriteit aan geeft?   
(check perspectieffonds goedgekeurde aanvragen voor deze categorie!) 
 
4. Informeren:  
Het afgelopen half jaar is gebruikt om een pilot van buurt informatiepunten voor te bereiden ook in nauwe 
samenwerking met het Startpunt. Bij deze buurt infopunten kan iedere bezoeker dezelfde informatie vinden en 
doorverwijzing krijgen naar een samenwerkingspartner van Welsaam of men nu in de bblthk komt of in een 
huis van de wijk. Deze actie zorgde voor meer bewustwording op de punten en men zal vervolgens zelf 
besluiten hoe men verder vorm wil geven aan het infopunt. In deze pilot is ook meegenomen de samenhang 
met bestaande digitale buurtplatforms. Eind van het jaar is de rol van de informatiemakelaar tijdens een 
ontwikkeltafel geëvalueerd. Hierin besloten de partners gezamenlijk om de rol te versmallen tot resultaat nr. 5: 
er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid. De reden is omdat de rol tot nu toe te breed was 
geformuleerd, en eigenlijk uit alle inwoners avonden naar voren kwam dat het meest belangrijk wordt 
gevonden om te weten wat er in Wageningen leeft aan initiatieven. De taken die niet meer door de 
informatiemakelaar worden opgepakt, zoals het schrijven van de Welsaam nieuwsbrief of het informeren van 
inwoners, gebeurt vanaf 2019 binnen de communicatietafel afhankelijk of het voorstel door de gemeente 
goedgekeurd wordt..  
 
 
Citaten:  

Stadsherberg opening 7 mei: “Het werkt tot nu toe super, de oproep! Vandaag al vier mensen aan de lijn 
gehad, waarvan morgen gelijk 3 afspraken!!! Hartelijk dank voor het delen…”       Blauwe kamer: “Het werkt 
dankzij extra PR door vcw hebben we twee vrijwilligers! Ik heb er expliciet naar gevraagd”.  Vrijwilliger:  “Elke 
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week verheug ik me erop om aan de slag te gaan. De structuur van één keer per week vrijwilligerswerk doen 
in een sociale omgeving, betekent veel voor mij. Hierdoor is het ook makkelijker om structuur in de rest van 
de week te brengen. Deze wekelijkse activiteit maakt voor mij het verschil tussen me regelmatig eenzaam 
voelen of bijna niet meer eenzaam voelen. Ik ben een gelukkiger mens.” 

De intercultureel bemiddelaar van VCW regelde dat Abdul bij het Solidez Welzijn Kookatelier aan de slag kon: 
“'Een echte inspiratie plaats' zegt Adul ik raad elke vluchteling aan om niet thuis te blijven!". In Syrië was hij 
onderwijzer en directeur van een onderwijsinstituut. Abdul: "Als ik tijdens mijn werk nieuwe woorden hoor zet 
ik ze meteen in de telefoon. Ik leer nu meer Nederlands (en over Nederlanders) dan in de jaren daarvoor! 
Samen leven en elkaar respecteren daar gaat het om". 
 
 
In het kader van SROI zijn er in deze categorie 6 stageplaatsen en/of beschut werk plaatsen 
gerealiseerd 

 
  

https://www.facebook.com/solidezwelzijn/?fref=mentions
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

juli 2018 21 Informeren en signaleren Signaleren 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

2 (geen vragen maar via kwalitatief 
onderzoek) 

  

3    
4    
14    
17    
33    
40    

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 2.1.1 TRAINING SIGNALEREN EN VERBINDEN  
ORGANISATIE VCW  
DOEL (pagina 6-7 van 
uitvoeringsplan) 

mensen die achter de voordeur komen (buren, vrijwilligers, verenigingen, 
onderhoudsmensen Woningstichting, thuiszorg, politie, huisarts) weten hoe ze 
kunnen signaleren, wat ze zelf kunnen doen, en waar ze terecht kunnen met 
signalen.  
door vroegtijdige signalering weten we veel problemen en verergering te 
voorkomen. Koppeling leggen met signalerende functies zoals thuiszorg en 
huisarts.  

 

WAT IS GEDAAN? Tijdens de ontwikkeltafel signaleren zijn de volgende activiteiten voorgesteld: 
activiteit 1: training signaleren voor vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers 
Solidez zorgde voor overeenkomst met Augeo Academy. Deze stichting 
ontwierp speciaal voor vrijwilligers een gratis online cursus signaleren 'zorg 
kinderen' Veilig thuis/Meldcode. 400 vrijwilligersorganisaties zijn van deze 
cursus op de hoogte gebracht  (met het verzoek als het niet direct relevant is 
voor hen het te delen), is verspreid via social media & website scholing VCW. 
Deze actie zal worden herhaald ook omdat mensen al met vakantie waren. 
derde kwartaal 2018: training signaleren kun je leren (wat kun je als vrijwilliger 
doen als je iets opvangt dat een onbehaaglijk, een niet-pluis gevoel geeft?)  
 
activiteit 2:  bewustwordingscampagne 2019 en signaleringskaart 
-Concept signaleringskaart voor Wageningen (=nieuw) ontworpen en gedeeld 
met Solidez Welzijn, gemeente en kinderopvang ter correctie. 
-mogelijkheid gezamenlijke aanpak bewustwording signalering besproken met 
omringende gemeenten (Renkum, Rhenen, Ede) 
-betrokken bij ‘project’ verward gedrag. 
 
activiteit 3: verfrissen hoe je feedback geeft aan signaleerder als ontvanger 
bijv. woningstichting, politie, huisarts enz. derde kwartaal 2018 
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TOELICHTING Tijdens de ontwikkeltafel kwam naar voren dat als je een gezonde/duurzame 
cirkel wilt hebben in Wageningen van signaleren, dat er dan meer bij komt 
kijken dan alleen het trainen van vrijwilligers en het opstellen van een 
protocol/signalenkaart. Er zal zeker ook tijd gestoken moeten worden in het 
opfrissen, bij de signaal ontvangende partijen, hoe ze feedback geven op de 
signaleerder. Hier gaat het regelmatig mis: een inwoner/ondernemer meldt 
een signaal, en krijgt de indruk dat het niet ‘ontvangen’ wordt (gewaardeerd, 
geluisterd, actie wordt ondernomen).  
Er bleken vele mensen bezig te zijn met ‘signaleren’ in Wageningen, hier is 
voor zover dat mogelijk was bij aangesloten. 

 

 
ACTIVITEIT 2.1.2. 

 
INFORMATIEMAKELAAR (zie deelplan 24) 

 

ORGANISATIE THUIS  
DOEL er zijn voldoende toegankelijke passende inloop plekken waar men terecht 

kan met vragen op allerlei gebied. Iedere bestaande ontmoetingsplek is 
uitgerust met een buurt info punt. Bij overige vindplaatsen (politie, 
kinderdagverblijf, WUR, scholen, enz.) kan men goed doorverwijzen naar 
Startpunt en de buurt infopunten. 

 

WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 2.1.3. 

 
DIGITALE PLATFORMS OP BUURTNIVEAU (zie deelplan 24) 

 

ORGANISATIE   
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
nvt     
     
     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

VCW: Citaat van Wageningse onderneemster: “ik heb een jongen met autisme in dienst. We hebben veel 
aan elkaar en ik neem het invullen van alle paperassen voor lief. Laatst echter was er een noodsituatie. Ik 
belde de coach van de gemeente en kreeg een secretaresse. Ik gaf de naam en het adres van de jongen 
door, maar ze wilde me alleen doorverbinden met de coach als ik een BSN? nummer aan haar gaf. Dit had 
ik niet bij de hand, dan moest ik naar huis toe, en er waren klanten in de winkel. Ik heb de coach niet te 
pakken gekregen”.    
VCW Machteld is hier achter aan gegaan en kwam na 3 contactpersonen bij de juiste terecht. Deze heeft 
inmiddels contact opgenomen met de onderneemster. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum NUMMER  
(cat. deelplan) 

CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

juli 2018 22 Informeren en signaleren Mobiliseren van vraag en 
aanbod 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… UITKOMST 
EFFECTMETINGEN 
(%) 

aanvullende 
informatie 

2  (geen vragen maar via kwalitatief 
onderzoek of men kan vinden wat men 
zoekt) 

  

3    
4,     
5    
25    
33    
40    
46    

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 2.2.1 MOBILISEREN MAATSCHAPPELIJK POTENTIEEL  
ORGANISATIE VCW  

DOEL Vrijwilligersaanbod mobiliseren. Meer mensen doen vrijwilligerswerk in eigen stad 
of buurt. 

 

WAT IS GEDAAN? activiteit 1: VCW denkt mee met vrijwilligersorganisaties - werven 
van 1 op 1 vrijwilligers 
-we organiseerden een bijeenkomst waar met 17 vrijwilligersorganisaties ideeën 
verzamelden over hoe we al dan niet gezamenlijk kunnen werven. Hier kwamen 93 
ideeën uit. een aantal werden ter plekke uitgewerkt. derde kwartaal 
vervolgbijeenkomst met terugkoppeling van de bevindingen en resultaten.  
-advies op maat VOD werving voor bestuur en coaching vrijwilligers 
-advies op maat Belmonte arboretum werving horeca vrijwilligers 
-wervingsplan gemaakt voor Stichting de Helpende Hand 
-Actief werving oproepen vrijwilligersorganisaties gedeeld via FB, website en 
Twitter 
-1 keer per maand een artikel in Stad Wageningen waarbij een bevlogen vrijwilliger 
wordt geïnterviewd van een Wageningse vrijwilligersorganisatie 
vrijwilligersbeleid, waarderen, scholing wordt beschreven in 4.1.5 
 
activiteit 2: Digitale tools 
innovatie stedelijke vacaturebank wordt beschreven onder 2.2.2. 
buurtplatforms wordt beschreven onder 2.4.3 
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activiteit 3: verjonging vrijwilligerspotentieel 
Er lijkt een doorbraak op het Pantarijn. Leerlingen kunnen voor het eerst het hele 
jaar door stage lopen bij vrijwilligersorganisaties in Wageningen. Alle leerlingen 
kunnen meedoen, onder en bovenbouw dit is ook nieuw. De leerlingen werken zelf 
mee aan de vormgeving van het promoten van vrijwilligerswerk binnen school, is 
ook nieuw. start in derde kwartaal.  
 
activiteit 4: Buurthulp 
VCW geeft hier dit jaar invulling aan door ‘burenhulp’ te promoten op diverse 
markten. Zo stonden we dit jaar voor het eerst op de Juliana-markt in de Rode 
buurt, in het derde kwartaal in Noordwest op de Hooilandplein-markt, en op de 
Molenmarkt. Op deze laatste markt werken we samen met Thuis, Spectrum en de 
Wij Wageningen om de verschillende buurtinitiatieven onder de aandacht te 
brengen, te promoten en hulp daarin te bieden. Waar het kan promoten we ook de 
site van wageningendoet.nu  vlog actie met Woningstichting bedacht met kleine 
ondernemers in buurtjes. 
 
activiteit 5: Direct vragen van mensen 
Samen met Thuis hebben we een wekelijkse actie op de markt bedacht. Thuis 
kwam met de originele naam ‘marktpraat’. Elke week gaan we in gesprek met 
marktbezoekers. De omringende horeca zorgt voor kopje koffie/thee (Buurman en 
Buurman vond het een leuk idee).  
 
activiteit 6: Banenmarkt 
gepland in 2019 (tweejaarlijks evenement). 
 
Andere activiteiten om vrijwilligers te mobiliseren: 
-Landelijke acties in Wageningen om vrijwilligerswerk te promoten: 

● NL Doet-51 klussen van 31 organisaties en 319 aanmeldingen van 
vrijwilligers 

● Nationale Ouderendag pilot voor het eerst in Wageningen samen met het 
ouderenfonds-vervul een wens van een oudere bij u in de buurt, i.s.m. 
Solidez, Odensehuis en de Wageningse Uitdaging. 

● week van bevlogenheid in de bblthk, hier gaven diverse bevlogen 
vrijwilligers een pitch op een zeepkist 

-er is een 2min. filmpje gemaakt om vrijwilligerswerk onweerstaanbaar te maken 
voor Wageningse inwoners. Zal in derde kwartaal bekend gemaakt worden. 
-via de pop up lunch desk bij de WUR samen met St. Present kwam er een student 
uit Zimbabwe naar VCW die bemiddelt en begeleid werd naar Vilente. In derde 
kwartaal komt er een nieuwe opzet. 
-op Koningsdag een actie uitgevoerd met de Oranjestichting, prijsvraag op FB, het 
werd door de aanwezige vrijwilligers iig gewaardeerd 
-een Facebook facelift gedaan, nu op bijna 600 likes, wordt nog vervolgd.  
 

TOELICHTING Met uitzondering van onze jaarcijfers van de vacaturebank is het doorgaans veel 
werk of lastig om te meten óf er met een bepaalde actie méér vrijwilligers zijn 
gerealiseerd. De afzonderlijke activiteiten (avonden, markten enz.) worden wel 
geëvalueerd en we weten of iets goed bezocht/gewaardeerd is geweest.   
 
Onze basis strategie om meer vrijwilligers te mobiliseren is om vrijwilligerswerk op 
zoveel mogelijk manieren en op zoveel mogelijk plekken op een vriendelijke manier 
bij de Wageningers onder de aandacht te brengen. Wat deze manieren dan zijn is 
hierboven beschreven. Heel soms vragen we, of krijgen we spontaan een reactie 
terug van een tevreden klant/organisatie. Een aantal citaten zijn terug te vinden 
onderaan deze rapportage bij: Uitspraken van inwoners. 

 

 
ACTIVITEIT 2.2.2. 

 
INNOVATIE STEDELIJKE VRIJWILLIGERSVACATUREBANK 

 

ORGANISATIE VCW  



 

Pagina 8 - Jaarverslag Welsaam 2018 

DOEL Kiezen, ontwikkelen en implementeren van een nieuwe vacature & talentenbank bij 
het Vrijwilligers Centrum Wageningen. 

 

WAT IS GEDAAN? ● Er is een opdracht geformuleerd voor een klankbordgroep 
● De klankbordgroep heeft wensen doorgegeven: input van 7 organisaties; 13 

vrijwilligers en drie gesprekken met andere vrijwilligerscentrales 
● er is besloten het systeem voor de hulpverlening en vrijwilligers te scheiden 
● er is een systeem gevonden voor hulpverlening, dezelfde die mantelzorg 

Wageningen ook gebruikt met oog op verdergaand samengaan in 1 informeel 
punt. Onze baliemedewerkers zijn hierbij betrokken en zijn hier inmiddels allen 
in getraind.  

● Op basis van die wensenlijst en herijking van de functionaliteiten wordt nu de 
keuze gemaakt voor welk bestaand systeem we kiezen of dat we een 
standaardmodule aanpassen aan onze wensen. 

 

TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Activiteit 2.2.1.     
Pr en communicatie vrijwilliger 2 ja totaal 19 uur per week 
Activiteit 2.2.2.     
Vernieuwing 
vacaturebank 

vrijwilliger 2 ja totaal 4 uur per week 

TOTAAL  4   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS EN TEVREDEN KLANTEN 

VCW: Stadsherberg opening 7 mei: “Het werkt tot nu toe super, de oproep! Vandaag al vier mensen aan de 
lijn gehad, waarvan morgen gelijk 3 afspraken!!! Hartelijk dank voor het delen…” 
 
VCW: Blauwe kamer: “Het werkt dankzij extra PR door vcw hebben we twee vrijwilligers! Ik heb er expliciet 
naar gevraagd” 
 
VCW: vrijwilliger:  “Elke week verheug ik me erop om aan de slag te gaan. De structuur van één keer per 
week vrijwilligerswerk doen in een sociale omgeving, betekent veel voor mij. Hierdoor is het ook 
makkelijker om structuur in de rest van de week te brengen. Deze wekelijkse activiteit maakt voor mij het 
verschil tussen me regelmatig eenzaam voelen of bijna niet meer eenzaam voelen. Ik ben een gelukkiger 
mens.” 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum NUMMER  
(cat. deelplan) 

CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

juli 2018 23 Informeren en signaleren Voorlichting en cursussen 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… UITKOMST 
EFFECTMETINGEN 
(%) 

aanvullende informatie 

2 Heb ik meer vertrouwen in mijn eigen 
toekomst. 

58.3 % ja 
8,3% nee 
33,3 % nvt 

n=13 

3 Voel ik mij gezonder 33.3 % ja 
16,6 % nee 
50% nvt 

 

4, 14, 33, 34 Weet ik hoe ik zo nodig hulp kan krijgen van 
officiële instanties 

83.3 % ja 
8,3 % nee 
8.3% nvt 

 

17 Kan ik beter omgaan met het geld dat ik 
iedere maand krijg 

45.5 % ja 
27,3 % nee 
27,3% nvt 

 

40 Heb ik beter/meer contact met andere 
mensen. 

33.3 % ja 
16,7% nee 
50 % nvt 

 

46 Weet ik beter wat ik wel kan en wat ik niet 
kan 

50 % ja 
16,7% nee 
33,3 % nvt 

 

5, 18, 25, 29 (Geen vragen)   
 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 

verwachtte 
tevredenheid: 7,3 gemiddeld 

rapportcijfer 
 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 7,9  
 *Resultaten afhankelijk van het soort 

cursus* 
  

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 2.3.1 GEZONDHEIDSVOORLICHTING OP VINDPLAATSEN  

ORGANISATIE   
DOEL   

WAT IS GEDAAN? VGGM, Iriszorg, Indigo hebben aanvragen bij perspectief fonds ingediend. 
Perspectief fonds stelde vervolgens verhelderende vragen, deze zijn ook 
besproken met Pantarijn en de partijen zelf. Uiteindelijk reageert Pantarijn en alle 
partijen niet meer.  
Iriszorg blijkt al jaren mail te sturen naar basisscholen met gratis gastlessen. 
School beseft niet dat het niet gratis is. Als leraren horen dat het 800€ kost zeggen 
ze dat ze het ook makkelijk zelf kunnen geven (De Wereld). Contacturen met 
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leerlingen waren veel minder dan gerekende voorbereidingsuren, terwijl men 
gastles al jaren geeft.   
Indigo had vraag gekregen over waarom ze tegen meer dan commercieel tarief 
reisuren rekenen, 89€ per uur. Geen reactie. 
WAC: mail aanvraag gestuurd, daarna geen reactie op vragen. 
Startpunt voorlichtingsactiviteiten: gaat nu via perspectief fonds, of via een 
medewerker met gesloten beurs.  
 

TOELICHTING Conclusie: er wordt minder voorlichting gegeven vraag: is dit erg? er zijn ook nog 
geen vragen van Startpunt binnengekomen bij het perspectief fonds. Is er dan 
geen vraag? Vorig jaar gaf Startpunt (i.s.m. bijv. Indigo en VGGM)  nog voorlichting 
aan honderden mensen.  

 

 
ACTIVITEIT 2.3.2. 

 
CENTERING PREGNANCY 

 

ORGANISATIE De Bakermat  

DOEL in het groepsgerichte aanbod wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen 
(groepsgericht o.a. ter bevordering van netwerkversterking zoals in Centering 
Pregnancy) 

 

WAT IS GEDAAN? Centering Pregnancy. Voorbereiding bevalling en ouderschap. Groepsconsulten 
met de nadruk op sociaal netwerk opbouwen dan wel te vergroten met mensen van 
verschillende achtergronden in dezelfde levensfase. 
Samenwerking en aansluiting met met name Buro Nij en de VGGM (zijn Centered 
Parenting aan het ontwikkelen) De Bakermat is tevens één van de partners binnen 
Kind Centraal. 
Activiteit in cijfers: 
Aantal groepen:       5 Nederlandstalig en 2 Engelstalig (daarnaast nog 2x2 info-

avonden kort. Voor hen die niet aan CP-groepen deel 
kunnen/wensen te nemen. Die worden niet meegerekend in 
de kosten vanuit Welsaam. Toch handig om te benoemen 
omdat verkort toch geprobeerd wordt hier informatie voor 
resultaat 34 in te passen ) 

Aantal deelnemers:  gemiddeld 8 per groep 
Kosten half jaar:       7 groepen x 10 bijeenkomsten x 2 begeleiders x €30,=  
€ 4200,= 

 

TOELICHTING Centering Pregnancy kent een eigen monitoring die opnieuw in ontwikkeling is. Dat 
gaat veel breder dan de monitoring die Welsaam vraagt. Komend halfjaar zal de 
monitoring vraag van Welsaam ( ‘’ik weet hoe ik zo nodig hulp kan krijgen van 
officiële instanties’’) ingepast gaan worden dan wel apart gesteld gaan worden 
binnen de groepen. Alle informatie komt in ieder geval aan bod binnen de groepen 
om inderdaad de officiële instanties te kennen/te weten vinden. 
Volgende rapportage hopen we dat we dus exacte aantallen en percentages aan 
kunnen geven. 
(ter info: monitoring is landelijk en  past weer in een digitaal systeem om eigen 
gegevens te kunnen monitoren. Inpassen van een extra vraag gaat niet zomaar….) 

 

 
ACTIVITEIT 2.3.3. 

 
JIP 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Scholen, jongerenwerk/JIP en partners, bieden jongeren voorlichting over 

verslaving, seksualiteit, discriminatie en radicalisering. 
Informatie, maar ook de voorlichting of de cursus zelf moet aangeboden worden in 
een voor de doelgroep begrijpelijke taal. 
Digitale bekendheid van het JIP wordt vergroot door aanwezigheid op 
evenementen, scholen en andere Wageningse activiteiten waar veel jongeren op af 
komen. 
Het JIP zal maandelijks op het Pantarijn staan met een infostand,daarnaast is het 
JIP aanwezig bij minimaal 4 evenementen in de stad 

 

WAT IS GEDAAN? Het JIP:  
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Vanuit het JIP zijn er 2 casussen die samen met de jeugdconsulenten wordt 
opgepakt. Hierin is regelmatig overleg. Daarnaast is er overleg met het Startpunt 
om met de jongeren te kijken naar welke informatie er op de website van het 
Startpunt moet komen. Het Startpunt is samen met de Jongerenraad en het JIP 
hard aan het werk om een betere bekendheid te genereren bij de Wageningse 
jongeren. Hierin heeft het JIP een adviserende rol.  
Maandelijks staat het JIP met een infostand op het MHV om jongeren te informeren 
en reclame te maken. 
  
Qua voorlichtingen zijn de volgende lessen gegeven: 
● MHV: Geen, zie toelichting 
● VMBO: Financiën, budgetteren, groepsdruk, roken, alcohol en gameverslaving 

(2e klas) Druggebruik en groepsdruk (3e klas) Sexting, grooming, online 
pesten en gameverslaving (1e klas)Seksualiteit en relaties (3e klas) 

● Pro: Sexting, grooming en online pesten (alle 8 klassen) Budgetteren (alle 4 
de bovenbouw klassen) ook is er op de Pro ism MEE individuele begeleiding 
geboden aan 8 jongeren die 18 werden (zorgverzekering, -toeslag e.d..) 

Het JIP was daarnaast aanwezig op Koningsdag en op 5 mei. 
TOELICHTING Een punt waar het geven van de voorlichtingen op vast is gelopen, is het 

aanvragen van budgetten uit het perspectief fonds. Veel externe organisaties 
helpen bij de voorlichtingen en krijgen dit niet of moeilijk voor elkaar. Hierdoor 
hebben de voorlichtingen op de Pro en mhv heel veel vertraging opgelopen en is 
het niet meer mogelijk om binnen het resterende schooljaar aan de vraag van de 
school te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er wel lessen op de Praktijkschool 
gegeven, maar werd de school daar achteraf, onverwacht voor gefactureerd.  

 

 
ACTIVITEIT 2.3.4 

 
AMBULANT JONGERENWERK 

 

ORGANISATIE Solidez  

DOEL Het ambulant jongerenwerk signaleert wat er speelt onder de jongeren en geeft 
preventief informatie aan de jongeren (hier is een sterke relatie met het JIP). Ook 
bemiddelt het ambulant jongerenwerk bij overlast van (hang)jongeren. Het 
ambulant jongerenwerk werkt nauw samen met alle andere organisaties (Iriszorg, 
politie, buurtplatforms, MEE en dergelijke) om vroegtijdig signalen op te pakken en 
preventieve acties in te zetten (drugsvoorlichting op straat, psychische problemen, 
dakloosheid e.d.). 
 

 

WAT IS GEDAAN? Ambulant Jongerenwerk: 
Het eerste half jaar was er individuele begeleiding aan 3 jongeren op ambulante 
basis. 
Daarnaast wordt er 3 maal per week buiten rondgefietst en alle hangplekken 
worden bezocht. Het algemene beeld in Wageningen is dat het vrij rustig is buiten 
op straat. Wel is er rondom het 'Wallenpad en gemaal' overlast van zwerfvuil. Hier 
is ism de politie een project gestart, wat tot aan de zomervakantie loopt. De eerste 
resultaten zien er positief uit.  

 

TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
JIP Beschut werk 1 ja Dit vindt plaats in relatie 

met de investeringen in 
cluster 1 en 4 

JIP Stage 1 ja Dit vindt plaats in relatie 
met de investeringen in 
cluster 1 en 4 
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TOTAAL  2   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Momenteel zijn alle aanvragen voor subsidie voor het geven van een voorlichting, vanuit het fonds, 
geweigerd. Hierdoor zijn er een aantal organisaties die geen voorlichting meer kunnen geven. Ook zijn er 
een aantal organisaties die wel de voorlichting hebben gegeven, maar die achteraf geen geld hebben 
gekregen.  
Er wordt momenteel uitgezocht om hiervoor een oplossing te vinden. Er is met het Pantarijn overlegd om te 
kijken of zij een bijdrage kunnen en willen leveren. Hier staan zij welwillend tegenover. Wel is de 
kanttekening dat sommige uurtarieven als zeer hoog worden beschouwd.  
Doordat er in het eerste half jaar een aantal voorlichtingen niet zijn doorgegaan, hebben wij niet aan alle 
vragen van het Pantarijn kunnen voldoen. Pantarijn zelf reageert niet op het aanbod van het perspectief 
fonds om de helft te financieren! ook Indigo, Iriszorg reageren niet op vragen van het perspectief fonds over 
uurtarief, reiskostenvergoeding e.d. 
 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum NUMMER  
(cat. deelplan) 

CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

juli 2018 24 Informeren en signaleren Informeren 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende informatie 

4,  nvt   

5    
14    

25    

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 2.4.1 INNOVEREN STEDELIJKE VACATUREBANK (zie beschrijving in deelplan 2.2)  
ORGANISATIE VCW  

DOEL   
WAT IS GEDAAN?   

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 2.4.2 

 
INFORMATIEMAKELAAR (zie deelplan 24) 

 

ORGANISATIE THUIS  

DOEL De Informatiemakelaar is initiatiefnemer en aanjager om alle informatie te 
ontsluiten en innovatieve manieren te bedenken om informatie beter te ontsluiten. 
Deze vervult een voortrekkersrol in het verbinden, uitwisselen en mogelijk maken. 
 
Inwoners komen op verschillende plaatsen (sportscholen/ uni/ huisartsen/ huizen 
van de wijk). Op deze manier wordt het voor een brede doelgroep laagdrempelig 
informatie vinden. Werkprocessen: Zorgen voor korte lijntjes tussen Vindplaatsen 
en Startpunt. 
Op vindplaatsen is informatie beschikbaar over leefbaarheid en burgerinitiatieven. 

 

WAT IS GEDAAN? Algemeen 
Uitvoeringsplan Informatiemakelaar geschreven, eerste contacten gelegd met 
vindplaatsen basisinfrastructuur Welsaam en met belangengroepen in 
Wageningen.  
Communicatie uitingen geïnventariseerd. Uitgebreid onderzocht wat de huidige 
informatiekanalen communicatie uitingen zijn van alle betrokken partijen. 
 
Vanaf juni is Elena Johannsen ingehuurd om deze functie te delen. Omdat deze 
functie boven alle organisaties hangt, en - ondanks dat de functie gaat over 
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verbinden - had ik iemand nodig om mee te sparren en de dynamiek, het creatieve 
proces en de besluitvaardigheid meer op gang te brengen. Na een intensieve 
periode inwerken en extra uren draaien in eigen tijd, zal dit hopelijk effectief blijken. 
Na twee maanden ben ik erg positief over de resultaten tot nu toe. 
 
Pilot project: Buurtpunten 
Pilot ontworpen voor de vindplaatsen uit de basisinfrastructuur van Welsaam. 
Focus ligt op 1) bekendmaking bij het grote publiek dat de vindplaatsen dé plek zijn 
om met vragen te komen over leefbaarheid en welzijn; 2) elk buurtinfopunt geeft op 
zijn eigen manier invulling hieraan 3) interventies op maat zodat elk buurtinfopunt 
datgene kan ontwikkelen wat meest prioriteit heeft. 4) Verbetering van de digitale 
kanalen die het meest voor de hand liggen: de website van Startpunt en Welsaam 
en eigen websites. 5) en op papieren informatie beschikbaar kunnen hebben voor 
de digibeten, waarvan er zich veel bevinden in het sociaal domein. 
 
2 vindplaatsen uitgekozen om de pilot te starten dit jaar: Huizen van de Wijk Ons 
Huis en de Pomhorst. Twee verschillende locaties die dat op een eigen manier 
kunnen invullen. Aantal gesprekken gehad met deze locaties om te zien wat de 
prioriteit heeft qua interne organisatie/kennisontwikkeling om een Buurtpunt te 
worden. Belangrijk is om vraaggericht te werken, dus niet lukraak alle eigen 
communicatie uitingen van de organisaties te gaan verbeteren, maar samen met 
de vrijwilligers/aanspreekpunten op de locaties. Lancering eerste Buurtpunt in 
september. 
 
Afstemming met Startpunt 
● Eerste verbeterpunten doorgegeven voor website van Startpunt. 
● Website onder de aandacht gebracht bij vindplaatsen en feedback vanuit hen 

stap voor stap integreren. 
● In overleg over vervolg verbeteringen website: welke informatie, hoe geordend, 

welke taal, zoekfunctie etc. 
 
Communicatie advies 
gekozen is om eigen communicatie uitingen niet in het de eerste helft van het jaar 
aan te pakken en te verbeteren, maar dat de vindplaatsen eerst meer bekend 
worden met alle informatiekanalen die er al zijn. Wanneer zij info missen, ontstaat 
een vraag die bij anderen motivatie zal zijn om informatievoorziening en 
afstemming te verbeteren.  
 
Overige werkzaamheden: 
Vraagbaak voor informatievoorziening uitdagingen in het sociaal domein 
Verschillende gesprekken gehad met allerlei partijen om mogelijkheden tot 
verbetreing van de samenwerking en informatievoorziening te identificeren: 
huisartsen, WUR, Schuldhulpverlening, Vrijwilligerscentrum, Financiele regelingen 
etc. 
 
Ondersteunen communicatie ontwikkeltafel Welsaam: 

● helpen interne communicatie verbeteren tussen welsaam partners dmv 
oppakken van versturen van regelmatige nieuwsbrief 

● meedenken over Welsaam website 
● ondersteunen in keuzes maken hoe interne/externe communicatie van 

Welsaam verder ontwikkeld wordt aankomende tijd 
TOELICHTING   

ACTIVITEIT 2.4.3 DIGITALE PLATFORMS OP BUURTNIVEAU   
ORGANISATIE Inwoners  

DOEL In kaart brengen van bestaande buurtplatforms, inventariseren waar de vraag ligt 
voor ondersteuning en een eerste interventie uitvoeren. 
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WAT IS GEDAAN? Overzicht leefbaarheidsinitiatieven burgers en link met buurtplatforms 
(Wageningen Doet, Wij Wageningen). 
Een eerste stap gezet in het kaart brengen van digitale platforms in Wageningen 
op het gebied van ondersteuning, leefbaarheid en activiteiten. Gekeken naar de 
samenhang met platforms op het gebied van culturele activiteiten. Wordt 
meegenomen in de pilot bij de vindplaatsen. Moet nog onderzocht worden welke 
kennis de vindplaatsen hebben over de buurtplatforms en welke vorm van 
samenwerking/samenhang nuttig is. 
 
Ondersteunen van bewonersinitiatieven bij het gebruik van digitale platforms 
In gesprek hoe we de website Wageningendoet.nu kunnen gebruiken en welke rol 
voor de vindplaatsen kunnen spelen om bewonersinitiatieven te ondersteunen met 
bekend maken van hun initiatief dmv digitale platforms. 
 

 

TOELICHTING Zal in het tweede half jaar meer stappen in gezet worden  

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
nvt nvt nvt nvt nvt 
     
     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

De informatiemakelaar heeft het eerste contact met SSC van de WUR en Welsaam op gang gebracht. Zij 
kunnen hulp bieden bij vertalingen naar het Engels. Is voor hen heel belangrijk dat info in het sociale 
domein beschikbaar is in het Engels, anders is dat een grote barrière. Zij kunnen regelen dat 
Welzijnsorganisaties niet hoeven te betalen voor AID activiteiten, om het voor hen makkelijker te maken om 
zichzelf te promoten onder studenten. Zij hebben nog handvatten nodig om te weten wat in het sociale 
domein is 
Het wordt langzaam voor iedereen duidelijk wat het nieuwe samenwerkingsverband Welsaam inhoudt en 
we zoeken nog naar een nieuwe routine om alle nieuwe manieren van (samen)werken en rapportage eigen 
te maken. De functie neemt veel tijd in beslag, er is budget beschikbaar voor een aantal uur per week. Het 
is een uitdaging om binnen deze tijd iets compleets nieuws op te zetten. Er zijn weinig voorbeelden uit de 
praktijk waar we naar kunnen kijken binnen andere steden, het is dus pionieren. Er zijn veel verschillende 
partijen bij betrokken met andere perspectieven. Dus ideeën over de aanpak verschillen soms. Structurele 
veranderingen doorvoeren zijn niet direct zichtbaar, maar er wordt wel degelijk achter de schermen veel op 
gang gebracht. 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

nog geen verzameld. 
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CATEGORIE 3 – vraaggerichte hulp en ondersteuning 
 
Samenvatting 
Alle deelplannen zijn actief en werken aan verdere synergie binnen het thema en uitbreiding 
van samenwerkingen. Een voorbeeld binnen het deelplan Jeugd en Gezin is Home-Start 
omgezet in Kind aan Huis en gaat nog meer samenwerken met Buurtgezinnen en 
Voorleesexpress. Het ziet er naar uit dat alle doelen en resultaten in deze categorie gehaald zijn 
of worden. 
 
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 fasen 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 
Vanuit het Mantelzorg expertisecentrum zijn er meerdere activiteiten georganiseerd voor 
mantelzorgers. Nieuw was dit jaar de Week van de Mantelzorg waarin aandacht was voor alle 
leeftijdsgroepen, op verschillende dagdelen met zeer diverse activiteiten. Het deelnemersaantal ten 
opzichte van andere jaren was verdubbeld. 
Diverse cursussen van Indigo werden goed ontvangen en leverden nieuwe mantelzorgers op. 
De expert informeel, zowel van mantelzorg als van informele hulp (VCW) wordt steeds vaker 
geconsulteerd door zowel startpunt, mo consulenten maar ook andere organisaties zoals bijvoorbeeld: 
thuiszorg, kerken, Solidez, MEE. De aanwezigheid bij casuïstiek overleg door de expert informeel 
helpt om inzicht te krijgen in elkaars werk en verantwoordelijkheden. 
Mantelzorg Wageningen bundelt vragen rondom respijtzorg zodat er meer inzicht komt in de behoefte, 
de knelpunten, het aanbod en de eventuele wachtlijsten. In 2019 zal er een start gemaakt worden met 
een ontwikkeltafel respijtzorg. Mantelzorgers vragen vaak te laat om hulp. 
De vraag naar vrijwillige respijtzorg neemt toe, het aantal beschikbare vrijwilligers is zeer klein, 
langdurige inzet vraagt om een grote poule van vrijwilligers, er is weinig verloop bij de zorgvragers. 
De langdurige Thuisadministratie is een “nieuwe” partner bij de informele hulp.  
VCW kreeg minder concrete hulpvragen bij de balie als in 2017, deels door een andere werkwijze van 
de Helpende Hand waarnaar werd doorverwezen. De Helpende Hand doet klusjes bij mensen thuis en 
hebben in 2018 meer gedaan dan in 2017.  
Stichting Present heeft met ruim 500 vrijwilligers, veelal studenten een enorme hoeveelheid projecten 
(hulp aan huis) geboden in samenwerking en afstemming met diverse zorgorganisaties. Daarnaast 
wordt gewerkt aan vernieuwing. Ze bestonden het afgelopen jaar 5 jaar. 



 
 
Succes/uitdagingen:  
De expert informeel wordt zowel op mantelzorg vraagstukken als informele hulp vraagstukken 
geconsulteerd. We ontdekken dat we elkaar (formeel en informeel) nodig hebben. Informele zorg is 
vaak aanvullend van betekenis. Ook het startpunt is tevreden over de samenwerking. 
De Expert Informeel zouden hun rol graag nog meer inhoud willen geven door te adviseren bij blinde 
vlekken (uitdaging). Gezocht wordt naar een nieuwe werkwijze waarin deze blinde vlekken beter 
zichtbaar worden en waarin de Expert Informeel haar rol krachtiger kan uitvoeren. Afspraak is 
gemaakt om in 2019 ook mee te gaan op huisbezoeken. 
 
2. Preventieve Basis- en specialistische ondersteuning 
Er is inzet geleverd t.b.v. het Startpunt en plan regie voor bijzondere doelgroepen (zoals de Roma). 
Op ’t Pantarijn is een dag in de week schoolmaatschappelijk werk geleverd waar vele leerlingen 
geholpen worden. 
In de school aanwezig zijn betekent zichtbaarheid in de school,  betere aansluiting naar de leerling, de 
mentor en het zorgteam maar ook een goede brug naar het gezin, het Startpunt, de jeugdconsulenten 
en andere samenwerkingspartners (bv Siza, PC-Wageningen, POH-jeugd). 
Mee heeft het specialistisch maatschappelijk werk opgepakt en helpt mensen met een (psychische) 
beperking. 
Ook bemoeizorg loopt goed en er is aandacht voor nog betere afstemming met de wijkagenten en  
woningstichting. Aanmeldingen lopen inmiddels bijna altijd via het Startpunt. 
Het Autismecafé van IBASS is enthousiast ontvangen en voorziet in een behoefte, al is de doelgroep 
nog lastig te bereiken. De bekendheid neemt langzaam toe en er komen nog steeds nieuwe 
deelnemers bij. 
 
Succes/uitdaging: Met elkaar proberen we tijdig erbij te zijn en problemen op te pakken of erger te 
voorkomen. Dat doen we door korte lijnen, goede afspraken (met school, politie, woningstichting, etc), 
present en nabij te zijn. En dat werpt zijn vruchten af. Uitdaging zit in het tijdig in beeld krijgen en 
bereiken van ‘zorgwekkende zorgmijders’, het in goede banen leiden van de begeleiding van mensen 
met verward gedrag, inclusief hun omgeving/buurt en het daarin samen optrekken met de 
(geïndiceerde) zorg/GGZ.  
Een andere uitdaging is de begeleiding te blijven garanderen voor kinderen, jongeren en ouders met 
een verstandelijke beperking via specialistisch schoolmaatschappelijk werk omdat de middelen 
hiervoor vanuit Welsaam zeer beperkt zijn. (nu deels via Perspectieffonds en via sbo De Dijk 
gefinancierd). De vraag hiernaar lijkt wel toe te nemen. 
 
3. Samen ouder 
Door het Odensehuis en Solidez worden diverse activiteiten ontplooid voor en door ouderen in 
Wageningen. We staan in verbinding met ruim 35 ouderengroepen/initiatieven. Daarnaast wordt 
ontmoeting gestimuleerd door op diverse plekken de mogelijkheid tot laagdrempelige inloop te bieden 
en vraaggericht voor door en met ouderen activiteiten te organiseren. Ook worden er verbindingen 
gelegd tussen ouderen en niet-ouderen, bijv. door een gezamenlijke lunch met Thuis en inzet vanuit 
studenten in de tuin van het Odensehuis en de Mee-eettafel. Het aantal doorverwijzingen naar en 
huisbezoeken van de ouderenwerkers (Solidez) neemt toe. Diverse projecten en nieuwe initiatieven 
zijn gestart: de mee-eettafel in het Odensehuis, een groep 9 in de kardinaal Alfrinkschool, een 
wandelgroep voor mensen die moeilijk bewegen, diverse tentoonstellingen, verwenmiddagen voor 
mantelzorgers, Wageningen Dementievriendelijk. Om te komen tot goede afstemming tussen 
ouderenwerkers, ouderenadviseurs, Startpunt en anderen zijn er structurele overleggen. De 
ontwikkeling van buurtcirkels vraagt zijn tijd. Het er gekozen voor een koppeling met de pilot 
‘Wageningen Dementievriendelijk’ een initiatief waar in 2019 volop samen met actieve inwoners van 
Wageningen en Welsaam collega’s  anderen op wordt ingezet. Door MEE is in samenwerking met 
Odensehuis, Solidez, gemeente een projectaanvraag Gewoon Anders Wageningen ingediend bij 
ZONMW gericht op thema onbegrepen gedrag.  
 
4. Jeugd in gezin 
De jeugdarts heeft deelgenomen aan de overleggen van het vroeghulp team. 
De gelden voor trajectbegeleiding van ‘s Heerenloo zijn niet besteed, maar zullen worden 
doorgeschoven voor het innovatiegeldenproject passende kinderopvang. 
Jonge moeders worden preventief voor de bevalling begeleid door het project Voorzorg van de 
VGGM. 



 
Bureau Nij richt zich op de vaders met het programma Baby, bier en bitterballen en heeft ook een 
partnerprogramma, de CP groep met een relatieavond. 
Home Start gaat verder onder de naam Kind aan Huis en heeft in 2018 veel gezinnen begeleid met 
vrijwillige opvoedondersteuning. Samen met Buurtgezinnen en de Voorleesexpres wordt ingezet op 
verdere integratie van de drie programma’s. Hiervoor is een aanvullende subsidie van het Oranjefonds 
ontvangen. 
 
Succes/uitdaging:  
De ontwikkeltafel Jeugd in Gezin bestaat uit een grote groep deelnemers die verschillende 
programma’s uitvoeren. Er zijn deelnemers die niet binnen Welsaam rapporteren, maar uit 
betrokkenheid en belangstelling aanschuiven. En er zijn deelnemers die wel binnen Welsaam 
rapporteren maar die niet deelnemen aan de overleggen. In 2018 was het een uitdaging om met 
elkaar onszelf als ontwikkeltafel uit te vinden en vorm te geven. Ons grootste succes is, dat we met 
elkaar daar een vorm voor hebben gevonden en we met elkaar richting hebben gegeven aan de 
manier waarop ons inziens de innovatiegelden zouden kunnen worden besteed. 
De ontwikkeltafel Jeugd in Gezin heeft met elkaar samengewerkt om zich meer te profileren bij het 
Startpunt en om te onderzoeken wat er nog mist in Wageningen. Vanuit de innovatiegelden zal VVE 
en ’s Heerenloo samen een passende kinderopvang gaan realiseren. 
 
 
5. Voorkomen van schulden en armoede 
De ontwikkeltafel van voorkomen van armoede en schulden loopt goed. Recent zijn ook de 
consulenten van schulddienstverlening van de gemeente uitgenodigd en wordt casuïstiek besproken. 
Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de doelgroep van Langdurige Thuisadministratie en 
Humanitas heeft geconstateerd dat de doelgroep niet bij hen past. Solidez heeft dit overgenomen, 
zodat deze kwetsbare klanten wel geholpen worden 
Over Vroegsignalering van schulden bracht de werkgroep in september een notitie uit, die zij wil 
bespreken met de gemeente Wageningen. Helaas kon de notitie Vroegsignalering nog niet worden 
besproken met de gemeente. 
Er zijn groepsgerichte en laagdrempelige Workshops Grip op Geld en Budgettrainingen Slim met Geld 
gehouden. 
  
6. Taalontwikkeling 
De Voorleesexpres onderzoekt Home-Start en Buurtgezinnen hoe de drie diensten elkaar kunnen 
versterken en hoe beter beantwoord kan worden aan de vraag van het gezin. Hiervoor is een bijdrage 
van het Oranjefonds ontvangen. Het Digitaalhuis heeft door samenwerking met Solidez meer 
laaggeletterden bereikt. Ook zijn nieuwe initiatieven zoals het taalcafé en een samenwerking met het 
zwembad gestart. Het Gilde Samenspraak heeft veel nieuwe koppelingen tot stand gebracht, met 
name met vluchtelingen. 
 
7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers 
De begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers verloopt zoals afgesproken. Er is leefgeld 
verstrekt, huisvesting geboden, buddy’s gekoppeld en hulp geboden bij gezondheidsproblemen, etc. 
Samenwerking is gezocht met Changemakers, een organisatie die zich richt op jong volwassenen. Het 
resultaat daarvan is dat er meerdere malen mensen zijn gevonden die zich willen inzetten als buddy of 
voor andere taken binnen VOD. 
De VOD vervult een actieve rol aan de ontwikkeltafel vluchtelingen (categorie1 en 4) 
 
 
SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 3 in totaal 705 plaatsen voor vrijwilligers 
gerealiseerd. 
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DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
nUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

april 2019 3.1 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Mantelzorg en informele 
hulp 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

1 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind  
 

46,2% ja 
16,7% nee 
37,2 % nvt 

n = 98 

 Ervaar ik meer dat ik erbij hoor 64,3 % ja 
11,2 % nee 
18,4 % nvt 

 

2 Heb ik vertrouwen in mijn eigen toekomst 52% ja 
11,2 % nee 
36,7 % nvt 

 

3 Voel ik mij gezonder 40,8% ja 
22,4% nee 
36,7% nvt 

 

19/22 Heb ik meer controle over mijn leven 42,9% ja 
16,3% nee 
40,8% nvt 

 

20 Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig 
is 

66,3 % ja 
9,2% nee 
24,5% nvt 

 

21 Nemen andere mensen mij serieus 61,2% ja 
5,1% nee 
33,7 % nvt 

 

18/30 mate van tevredenheid gem 7,3 rapportcijfer 7,4 

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 
30 Er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning door 
professionals vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk. 

 

WAT IS GEDAAN? ● Er zijn per 31-12-2018 447 mantelzorgers geregistreerd en 78 zorgvragers.  
● In 2018 zijn er 88 nieuwe mantelzorgers geregistreerd.  
● De meeste nieuwe mantelzorgers zijn gevonden door het 

mantelzorgcompliment.  
● Diverse trajecten (8) uitgezet bij  individuele mantelzorgers, doel van het 

traject,overbelasting reduceren. Afstemming met formele zorg was vooral met 

 



 
wmo , startpunt, thuiszorg, poh en vrijwilligerscentrum.  Naast trajecten 
huisbezoeken afgelegd op aanvraag.  

● Voorlichtingsactiviteiten bij Johannes gemeente,en aan verzorgenden binnen 
Pieter Pauw 

Huisbezoeken 
Redenen om op huisbezoek te gaan waren vooral het organiseren van respijtzorg, 
toeleiding naar respijtzorg, overbelaste mantelzorgers een luisterend oor 
aanbieden en verbinden met bijvoorbeeld een cliëntondersteuner van MEE, zowel 
voor WMO als WLZ.  
 
Cursussen 
Tweede halfjaar 

● Cursus Voluit leven gestart samen met Indigo  financiering via Perspectief 
Fonds, 

 
Successen:  

● Er zijn meer mantelzorgers gevonden, bereikt en ondersteund.Mantelzorg 
Wageningen is zichtbaarder voor zowel de mantelzorger als de 
professional 

● De week van de mantelzorg heeft een verdubbeling aan deelnemers 
opgeleverd in diverse leeftijdsgroepen. 

● de preventieve huisbezoeken gaven inzicht in behoeften van 
mantelzorgers, o.a. regelzaken is een terugkerend iets waar 
mantelzorgers tegenaan lopen. 

● Langdurige thuisadministratie (nieuw informeel product) wordt ingezet als 
respijtzorg. 

Vrijwilligersprojecten Respijtzorg 
Succes:  
      Er is een grote behoefte aan langdurige vrijwillige respijtzorg, er zijn meer 

aanvragen dan beschikbare en competente vrijwilligers. 
      Uitdaging: het vinden van beschikbare vrijwilligers en kunnen anticiperen op 

vraaggerichte respijtzorg. Komend jaar wordt dit vraagstuk aan de orde 
gesteld bij de ontwikkeltafel respijtzorg. 

 
Respijtzorg: 
Succes:Zowel Startpunt als Mantelzorg Wageningen ontvangen steeds meer 

complexe respijt vragen. deze worden vaak gezamenlijk opgepakt. 
Uitdaging: Het vinden van het juiste aanbod, Hiaten worden gebundeld en 

meegenomen naar de ontwikkeltafel respijtzorg. 
Bereikt: Diverse mantelzorgers een creatieve oplossing kunnen bieden voor hun 

respijtvraag:Voorbeeld: flex verpleeghuisbed. Mantelzorger heeft 2 nachten 
waarin zij ongestoord kan slapen. 

 
 
Inzet Expert informeel 
Succes: De expert informeel wordt zowel op mantelzorg vraagstukken als 

informele hulp vraagstukken geconsulteerd. We ontdekken dat we elkaar 
(formeel en informeel) nodig hebben. Informele zorg is vaak aanvullend van 
betekenis. 

Praktijkvoorbeeld/Resultaat: Vraag voor toeleiding naar dagbesteding voor 
echtgenote met GGZ problematiek (via startpunt) 

      Netwerkcoach (informeel) gaat mw begeleiden om samen de mogelijkheden 
te ontdekken zodat mw in de toekomst zelfstandig kan gaan.Mantelzorger is 
gedeelte van de week ontlast. 
 

         . 
   
TOELICHTING Uitdaging: De samenwerking tussen formeel en informeel verbeterd maar gaat in 

kleine stapjes.op het moment van evaluatie december 2018 was er nog geen 
draagvlak voor integratie van informele zorg binnen het startpunt. Het tempo 

 



 
waarin er sprake is van samenspel formeel-informeel zou sneller er meer mogen 
zijn volgens experts informeel. 
Het startpunt geeft aan tevreden te zijn met hoe zij nu werken. Het blijft een 
uitdaging om de beweging door te zetten en deze kost tijd. 

 
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 GEDAAN? Hulpvragen VCW  
In 2018 hebben vele inwoners en organisaties ons bereikt. VCW heeft deze 
mensen advies gegeven en/of geholpen door concreet hun hulpvraag te verwijzen 
of op te lossen middels inzet van het *VCW oproep team.  
In totaliteit zijn er concreet 295 hulpvragen binnengekomen (excl. hulp & info 
vragen van het Startpunt via de Expert Informeel). Een opmerkelijk verschil ten 
opzichte van dat jaar ervoor. Een sterke daling ten opzichte van 2017 waarbij we 
504 hulpvragen aannamen. Waar komt deze daling door? 

1. Deze sterke daling komt door een aanpassing in procedure van 
aanmelding bij Stichting de Helpende Hand, waarbij zij structurele hulp 
aan hulpvragers zijn gaan bieden. Deze aanvragen liepen voorheen nog 
via het VCW. In 2017 liepen er nog 276 vragen via ons naar de Helpende 
Hand. In 2018 zijn dit er 115 geweest. We hebben t.o.v. 2017 dit jaar 161 
vragen minder bemiddeld richting de Helpende Hand. 

2. Vragen die voorheen (na advies van de expert informeel) van het 
Startpunt via het VCW liepen worden nu ook rechtstreeks naar 
vrijwilligersorganisaties verwezen zonder tussenkomst van het VCW. Dit is 
helaas nog niet meetbaar in het systeem dat het Startpunt gebruikt. VCW 
heeft meerdere malen aangegeven bij het Startpunt dat het belangrijk is dit 
wel op te nemen in het registratiesysteem.  

3. Verwijzingen vanuit het VCW naar andere belangrijke 
samenwerkingspartners zoals Humanitas zijn minder: in 2017 bemiddelde 
we 25 hulpvragen van inwoners naar hen. Dit jaar zijn dit er 16.  

4. Wellicht zijn we nog te weinig zichtbaar voor inwoners en organisaties. We 
gaan de informele zorg in 2019 bij inwoners en organisaties onder de 
aandacht brengen door PR acties en presentaties te geven bij de 
organisaties, het Handboek Vrijwillige Hulp 2019 goed te promoten en  te 
netwerken.  

5. Complexiteit van de hulpvragen. Deze vragen kosten tijd en vragen 
creativiteit en vaak een op maat oplossing. Het succes van informele hulp 
is dat oplossing op deze manier dan ook geboden kunnen worden.  

* Een mooi succesvoorbeeld die opgelost is door het VCW oproep team was een 
dagje uit te realiseren van een meneer in rolstoel, zonder eigen netwerk. Zijn wens 
was om naar het strand van Scheveningen te gaan en de route te nemen langs 
zijn oude woonplaatsen. Meneer heeft genoten van zijn dagje uit en vrijwilliger van 
het oproep team voelde zich voldaan dit mogelijk te maken voor meneer. Het VCW 
oproep team zet zich naast deze vraag regelmatig  in voor vervoersvragen waarbij 
eigen netwerk er niet is de oproepkracht kan ondersteunen bij bijvoorbeeld een 
gesprek met de specialist in het ziekenhuis. De hulpvrager kan op deze wijze het 
gesprek nog eens reflecteren.  

Balie VCW 
Elk jaar krijgen de vrijwillige baliemedewerkers van het VCW trainingen om hun 
werkzaamheden goed uit te voeren. De vrijwillige baliemedewerkers voelen zich 

 



 
op deze manier ook betrokken bij het VCW en leren hun kwaliteiten te ontdekken 
en in te zetten bij hun werkzaamheden. In het tweede gedeelte van het jaar 
hebben zij deelgenomen aan: 

a. een dagdeel basistraining op maat om mantelzorgvragers en mantelzorg 
vraagstukken beter te herkennen en hierop in te kunnen spelen. Ook waren 
de baliemedewerkers bij het theaterstuk aanwezig tijdens de Mantelzorgweek. 
Doel was om mantelzorg vraagstukken scherper op het netvlies te krijgen. Het 
theaterstuk maakte diepe indruk op de baliemedewerkers.  

b. de voor hen georganiseerde AVG training. Op dit dag hebben zij kennis 
gemaakt met de AVG door uitleg over de AVG en hoe deze AVG procedures 
toe te passen in de praktijk aan de hand van casuïstiek. Onze 
baliemedewerkers kunnen tevens nu AVG-proef rapporteren.  

c. in 2018 heeft de balie diverse werkbezoeken afgelegd bij Hospice, het 
Odensehuis, Markt 17, het Startpunt. In het vrijwilligersoverleg hebben is de 
Stadsherberg en Humanitas Tandem/Contact Houden te gast geweest om 
informatie te delen over hun project/werkzaamheden. De baliemedewerkers 
kunnen hierdoor hulpvragers beter informeren en verwijzen naar deze 
instanties. 

 
Inmiddels kunnen alle baliemedewerkers goed uit de voeten met het nieuwe 
registratiesysteem SW Office (geïntroduceerd begin 2018). 
Uiteraard kunnen baliemedewerkers tijdens hun dienst afstemmen over de 
hulpvragen met de coördinator van het VCW. Op deze wijze worden hulpvragen 
zorgvuldig onder de loep genomen en gekeken naar passende oplossingen. Doel 
is een hulpvraag efficiënt door te verwijzen. Dit vraagt korte goede 
communicatielijnen met de verwijzende organisaties, inzicht in de sociale kaart,  
actief nieuwe partners betrekken en signalen uit het werkveld actief oppakken (zie 
ook kopje samenwerking).  
 
Samenwerking 
We hebben dit jaar in de keten praktische hulp een nieuwe 
samenwerkingspartner vanuit Ede. Dit is de Klussendienst van Humanitas. Zij 
hebben 4 aanvragen voor inwoners uit Wageningen uitgevoerd in de tuin. De 
samenwerking met Pauropus (voor praktische hulp in huis en tuin) is ten einde 
gekomen omdat deze organisatie zich heeft teruggetrokken in Wageningen.  

Het project Fietsmaatjes in Wageningen is wel actief in Wageningen. Zij worden 
ook in ons Handboek Vrijwillige Hulp in Wageningen 2019 opgenomen.  

In 2018 is er tussen Humanitas & het Rode Kruis Studentendesk een pilot 
gestart. Voor het VCW is hier helaas niets concreets uitgekomen omdat de pilot 
niet goed van de grond kwam omdat de vrijwillige inzet van minimaal één jaar voor 
studenten een knelpunt blijkt te zijn.  

Het VCW was actief betrokken bij het wegvallen van het project van Langdurige 
Thuisadministratie van de SWOA. Het VCW heeft een oud vrijwilliger van de 
SWOA tijdelijk onderdak geboden zodat deze vrijwilliger zijn bestaande inwoners 
trajecten kon blijven doen. Deze inwoners zouden zonder de inzet van deze 
vrijwilliger dan terugvallen op de WMO. Hiermee is uitsparing van een dure 
voorziening dan ook bespaart gebleven. Ook met het actief zoeken naar een 
oplossing naar een organisatie die de taak van Langdurige Thuisadministratie over 
kon nemen heeft het VCW zich ingezet door organisaties te informeren en actief te 
zijn tijdens overleggen.  

Samenwerking met Mantelzorg 
Het afgelopen jaar zijn we bij elkaar in de keuken gaan kijken om een beter beeld 
te krijgen van elkaars werk en hulpvragen. Dit heeft opgeleverd dat het VCW een 
mantelzorg vraag eerder herkent en deze kan verwijzen of zelf kan oppakken.  



 
Door een beter beeld van elkaar, konden we gezamenlijk een SWOT maken van 
het werken naar 1 informeel punt. Vooralsnog lijkt het er op dat we meer baat zien 
in beter naar elkaar kunnen doorverwijzen, door een intensievere samenwerking, 
dan om elk dezelfde kennis op te doen. Begin volgend jaar zal de knoop 
doorgehakt worden.  
 
Expert Informeel  
De Expert Informeel met aandachtsgebied informele zorg vanuit het VCW werd in 
2018 regelmatig geconsulteerd door de Startpunt medewerkers. De expert 
Informeel met aandachtsgebied Mantelzorg is minder geconsulteerd.   
Eind 2018 is er een evaluatiegesprek geweest met de gemeente, senior Startpunt 
medewerker & de expert informeel werkers. Conclusie is dat het Startpunt 
tevreden is over de inzet en resultaten van de Expert Informeel. De Expert 
Informeel zouden hun rol graag nog meer inhoud willen geven door te adviseren 
bij blinde vlekken (uitdaging). Gezocht wordt naar een nieuwe werkwijze waarin 
deze blinde vlekken beter zichtbaar worden en waarin de Expert Informeel haar rol 
krachtiger kan uitvoeren. Afspraak is gemaakt om in 2019 ook mee te gaan op 
huisbezoeken. 
 
Daarnaast is de integratie van de informele zorg in het Startpunt besproken. Hier 
lijkt vooralsnog onvoldoende draagvlak voor te zijn vanwege de uitgebreide 
generalistische functie van de Startpunt medewerker en de korte lijnen met de 
experts informeel. Het tempo waarin er voorliggend gewerkt wordt kan volgens de 
Expert Informeel sneller en meer, het Startpunt geeft aan tevreden te zijn met hoe 
zij nu werken.  
 
Voorbeeld 1 van samenwerking Expert Informeel met het Startpunt is dat 
huishoudelijke hulp werd toegekend nadat het VCW oproep team de inwoner had 
geholpen met het opruimen van zijn verwaarloosde woning.  
Voorbeeld 2 is van een hulpvrager die de Expert Informeel vanuit het VCW 
spreekt. Meneer blijkt een probleem te hebben met vervoer. Bij doorvraag blijkt dat 
de Valleihopper hem niet toelaat met de rolstoel. Door korte lijnen met Startpunt is 
de vraag snel opgepakt kan meneer weer mee met de Valleihopper.  

TOELICHTING   
 
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 GEDAAN? Het eerste half jaar van 2018 
● We hebben in het halfjaar van 2018 129 keer boodschappen gehaald.. 
● We hebben 49 klussen gedaan. 
● We hebben 89 tuinen gedaan. 
● We hebben 21 vrijwilligers die klusjes bij de mensen doen.Een vrijwilliger is 

gestopt. 
● Er is een klussen ketenoverleg met Present, VCW en met Compleet 

mensenwerk en we denken en werken samen om de klussen zo goed 
mogelijk te laten slagen. 

● Er is in het eerste kwartaal 1 keer een samenwerking geweest met Compleet 
mensenwerk, we hadden een te grote tuin voor 1 vrijwilliger en hebben 
daarom hulp gekregen van 1 cliënt van Compleet Mensenwerk en dit is goed 
bevallen. 

● We hebben er 3 vrijwilligers bij gekregen die boodschappen halen voor de 
mensen die dat zelf niet kunnen. 

● We hebben vrijdag 29 juni een borrel gehad met de vrijwilligers bij cafe 
Loburg, erg gezellig om elkaar weer te zien en te spreken en de vrijwilligers 
op deze manier te bedanken wat ze kosteloos voor de medemens in 
Wageningen hebben gedaan. 

● We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. 

 



 
● We zijn dit jaar gestart met een proef in het tuinonderhoud: mensen die vorig 

jaar meer dan 2 tuin aanvragen hebben gedaan krijgen om de 4 tot 7 weken 
een vaste tuinman op bezoek. Ze hoeven zelf geen aanvraag te doen, dat 
regelen wij. Het idee erachter is dat er niet als vorig jaar zoveel tuinen er 
onverzorgt bij liggen en dat we de tuinen sneller achter elkaar netjes houden. 
Bij de ene tuinman loopt dit goed, bij de andere niet. 

 
Derde kwartaal van 2018 
● Van juli tot september zijn er 62 tuinen gedaan. 
● We hebben 30 klussen geklaard. 
● En er zijn 64 keer boodschappen gehaald. 
● Het was een warme zomer soms zelfs te warm om in de tuin te werken, ook 

was het vakantietijd en dan blijven er even tuinen of klussen liggen, de 
boodschappen gaan gewoon door omdat we daar voldoende invallers voor 
hebben. 

● We deden voor 6 mensen de boodschappen maar helaas is er nu iemand 
afgevallen omdat ze niet meer alleen thuis kan wonen. 

● We hebben regelmatig contact met het Vrijwilligers Centrum Wageningen, 
over hulp aanvragen, klanten maar ook over vrijwilligers. 

● We komen helaas nog steeds tuinmensen te kort. 
● Per 30 september nemen we geen tuin aanvragen meer aan maar werken de 

wachtlijst af, we willen het liefst alle aanvragen voordat het te koud wordt 
afgehandeld hebben. 

 
Het vierde kwartaal van 2018 
● We hebben 33 tuinen gedaan. 
● We hebben 33 klussen gedaan. 
● We hebben 72 keer boodschappen gehaald. 
● We hebben er 3 vrijwilligers bij gekregen dit waren vrijwilligers die op de flex 

lijst staan van het VCW. 
● We hebben op 14 december een gezellig kerst eten gehad met onze 

vrijwilligers bij Toledo, heerlijk gegeten en zo onze vrijwilligers bedankt voor 
hun inzet. 

● We hebben nu 23 vrijwilligers bij de HH. 
● We hebben 5 bestuursleden, waarvan de coördinator en secretaris een en 

dezelfde persoon is. 
● We hebben 5 tuinvrijwilligers. 
● We hebben 5 klusvrijwilligers. 
● We hebben 7 vrijwilligers die boodschappen halen. 
● We hebben 1 vrijwilligster voor kleine klusjes en ze doet wat administratie. 
● Helaas hebben we helaas een paar tuinen niet meer kunnen doen omdat het 

te laat in het jaar was en er niet meer gesnoeid kon worden in verband met 
het te koude weer. 

● We zijn in klant verloren om boodschappen bij te doen maar hebben daarvoor 
2 nieuwe klanten erbij gekregen, we doen nu voor 7 personen wekelijks de 
boodschappen. 

● We hebben elke week een paar keer contact met het VCW over nieuwe 
aanvragen of over klanten die we al langer hebben. 

● Aan het eind van het jaar zijn we 2 weken dicht geweest zodat onze klus 
mensen ook rust konden nemen. 

● We hadden eerst 2 klusmannen, maar helaas konden we er een van bijna niet 
inzetten omdat die ziek was maar de drie nieuwe vrijwilligers die we erbij 
hebben gekregen ook kunnen en willen klussen. 

● Onze vaste klusjesman is nu ook al een nieuwe vrijwilliger aan het inwerken 
zodat ze straks ook alleen naar een klus kan. 

 
Hoeveel klussen in 2018 en 2017 gedaan? 

● We hebben 290 keer boodschappen gehaald in 2018, 269 in 2017. 
● We hebben 126 klussen gedaan in 2018, 120 in 2017. 
● We hebben 181 tuinen gedaan in 2018, 148 in 2017. 



 
● We hebben 5 losse klussen gedaan in 2018, 24 in 2017 waarvan 21 keer 

honden uitlaten. 
● In totaal hebben we 602 klussen in 2018 en 561 in 2017 gedaan. 
● We hebben het in 2018 beter gedaan dan in 2017.  

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 3.1.4 

VRIJWILLIGERSGROEPEN VOOR PRAKTISCHE KLUSSEN EN SOCIALE ACTIVITEITEN BIJ 
KWETSBARE INWONERS 

 

ORGANISATIE Stichting Present  
DOEL Resultaat 2: inwoners ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed    

Resultaat 30: er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is 
ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk   

 

WAT IS GEDAAN? Cumulatief: 
● Present Wageningen heeft in de periode t/m dec 2018 77 projecten 

georganiseerd. Daarmee zijn 39 praktische hulpvragen bij de mensen thuis 
opgelost en zijn 38 activiteiten bij woon- zorginstellingen georganiseerd 

● 530 vrijwilligers zijn ingezet om andere mensen te helpen 
● Van de 77 groepen vrijwilligers waren er 49 groepen jongeren/studenten. 

 
1e kwartaal: jan-mrt 2018 
● De Baptistengemeente De Ontmoeting organiseerde een gemeentedag en 

leverde 3 groepen vrijwilligers 
● Bijzonder: Present heeft een lesmethode voor basisscholen “Mijn Klas is 

Present”. Present heeft een les verzorgd voor groep 8 van de HJ Piekschool 
en de klas is op bezoek geweest bij AZC De Leemkuil 

● Bij alle projecten werd samengewerkt met de 1e lijnszorg en andere 
instellingen en welzijnsorganisaties: ‘s Heeren loo, RIBW, Opella, Rumah 
Kita, COA, Siza, Solidez en Thomashuis 

● Er heeft een klussen keten overleg plaatsgevonden met VCW en De 
Helpende Hand om te kijken of de praktische hulpvragen goed worden 
opgepakt. Hierin zijn geen problemen geconstateerd. 

● Met de studentenverenigingen zijn we op zoek naar nieuwe vormen van 
samenwerking. Studenten zijn erg gemotiveerd iets voor een ander te doen 
maar zich aanmelden via een website blijkt een drempel te hoog. We zoeken 
naar andere manieren die het voor studenten gemakkelijker maken zich in te 
zetten. 

 
2e kwartaal april-juni 2018 
● Bij alle projecten werd samengewerkt met de 1e lijnszorg en andere 

instellingen en welzijnsorganisaties: ‘s Heeren loo, RIBW, Opella, 
Philadelphia, Siza, Solidez, COA/AZC, Gemeente Wageningen/WMO, 
Hospice, Mee Veluwe, en Thomashuis 

● Nonstop Present actie als onderdeel van 5 jarig jubileum van Present 
Wageningen. Team en bestuur van Present Wageningen heeft zich laten 
sponsoren en 24 uur lang nonstop klaar gestaan voor Wageningers dmv 
klussen en activiteiten. 

● Vrijwilligers van Present hebben samen met 2 mensen van Compleet 
Mensenwerk een klus gedaan voor een RIBW client. Erg leuk om dit samen te 
doen! 

● Thomashuis (mensen met verstandelijke beperking) heeft vrijwilligerswerk 
gedaan bij RIBW cliënt. Present organiseerde en begeleidde de klus. 

● Present was spreker tijdens avond crowdfunding (georganiseerd door VCW) 
● Er heeft een klussen keten overleg plaatsgevonden met VCW en De 

Helpende Hand om te kijken of de praktische hulpvragen goed worden 
opgepakt. Hierin zijn geen problemen geconstateerd. 

● Kennismaking met Pauropus Wageningen  
● Evaluatie met de studentenverenigingen, nieuwe plannen voor volgend 

collegejaar 
● Nieuwe samenwerking aangegaan met SSR-W 

 
Terugblik naar de 2e helft 2018 

 

https://stichtingpresent.nl/wageningen/2018/06/20/nonstop-present-wageningen/


 
Wat hebben we afgelopen half jaar bereikt? We hebben veel nieuwe vrijwilligers 
bereikt, veel samengewerkt, we hebben ons 5-jarig bestaan gevierd en we zijn 
allerlei nieuwe projecten gestart. En we hebben heel veel mooie verhalen te 
vertellen! We zullen ze niet allemaal hier vertellen ;). 
 
Cumulatief: 
● Present Wageningen heeft in de periode jan t/m dec 2018 77 projecten 

georganiseerd. Daarmee zijn 39 praktische hulpvragen bij de mensen thuis 
opgelost en zijn 38 activiteiten bij woon- zorginstellingen georganiseerd 

● 530 vrijwilligers zijn ingezet om andere mensen te helpen 
● Van de 77 groepen vrijwilligers waren er 49 groepen jongeren/studenten. 

 
Nieuwe vrijwilligers bereikt 
● Present heeft een presentatie gegeven voor Engelstalige vrijwilligers van de 

kerk ICF. Vervolgens zijn de vrijwilligers 2x aan de slag gegaan. Ze hebben 
de tuin van een RIBW cliënten opgeknapt en een Solidez cliënt helpen 
verhuizen. Taal is hierbij geen barrière geweest. De vrijwilligers waren blij dat 
ze iets voor Wageningers konden betekenen! 

● We hebben ter promotie op de AID gestaan en waren aanwezig op de 
Molenmarkt. Op de Molenmarkt zijn meer dan 50 kaartjes geschreven voor 
eenzame ouderen die nauwelijks bezoek en post krijgen. 

● We hebben presentaties gegeven aan de studentenverenigingen, contact 
gelegd met de (nieuwe) besturen en veel eerstejaars studenten zijn via hun 
studentenvereniging (Navigators en CSFR) aan de slag gegaan. 

● Bijna alle 1e jaars studenten (+-60) van Navigators Wageningen deden mee 
met een Present project. 

● SSR-W (studentenvereniging) deed voor het eerst een Present project met 
hun maatschappelijke commissie (Komma). 

We zijn als Present voor veel mensen de eerste kennismaking met 
vrijwilligerswerk. Al deze mensen hebben een positieve ervaring met 
vrijwilligerswerk gehad, en iemand in Wageningen ontmoet. Ontmoeting, gezien 
worden was een ervaring voor veel Wageningers. Weten dat je iets te bieden hebt, 
en dat je in Wageningen iets kunt betekenen was een ervaring voor de vrijwilligers. 

 
Samengewerkt 
● Bij alle projecten werd samengewerkt met de 1e lijnszorg en andere instellingen 

en welzijnsorganisaties: Solidez, RIBW, COA (2 AZC’s), Wonen bij September, 
Philadelphia, Siza, ‘s-Heerenloo, Zinzia, Thomashuis, VCW, Helpende Hand en 
het Startpunt. 

● Er vond overleg plaats met het Startpunt over afstemming in de hulpvragen. 
Verder was er klussen keten overleg en een overleg met Netwerk 
Changemakers en het VCW over de inzet van jongeren in Wageningen. 

● Er is met VCW en de trainees van Present een gesprek geweest over hoe we 
vrijwilligerswerk meer onder de aandacht kunnen brengen op de universiteit. 

● We dronken koffie met Netwerk Change makers om samenwerking af te 
stemmen. Ook werkten we tijdens een project met hen samen. 

Samenwerking is essentieel voor Present. Eenmalige acties van groepen mensen 
kunnen een groep verschil maken in het leven van mensen, maar een continuïteit 
kan alleen gewaarborgd worden door andere organisaties. 

Gevierd 
● We bestonden 5 jaar in 2018. Op 18 oktober hadden we een feestje in 

stadsatelier Ons Huis. Aanwezig waren: allerlei partners van Present, 
vrijwilligers van Present, mensen bij wie we een project hebben gedaan en de 
wethouder. 

● We organiseerden in de zomer een gezellige BBQ voor onze vaste vrijwilligers. 



 
Innovatie 
● In september zijn 3 trainees (studenten van de WUR) gestart in het kader van 

de landelijke Maatschappelijke Diensttijd. Een vierde trainee begon in 
november. De trainees zetten zich in voor het begeleiden van projecten, en 
zetten soms hun eigen project op. 

● Pilot Zomerpakketten: Een uitje naar het zwembad of een ijsje eten in de stad: 
voor een aantal kwetsbare gezinnen in Wageningen betekende dat in de zomer 
van 2018 een onverwachte en aangename verrassing tijdens de vakantie. 
Present Wageningen bracht diverse ondernemers en personen bij elkaar die 
bereid waren om zomerpakketten samen te stellen voor 8 gezinnen. 

● We organiseerden Sint & Piet acties, waar studenten als piet verkleed naar 
gezinnen (die zelf niet zoveel hebben) gingen om cadeautjes te brengen. 

● We organiseerden Thanks & Giving Away: en koppelden groepjes mensen aan 
eenzame Wageningers, om december en januari wat te verlichten. 

● Op 18 december organiseerden we samen met studenten een Kerst Outreach, 
waar 120 studenten iets deden voor inwoners van Wageningen. Daarvan 
deden 60 studenten projecten van Present in Wageningen. 

Vernieuwing, blijven aansluiten, zoeken naar mogelijkheden past heel goed bij 
Present. Op deze manier kunnen we ook aanspraak maken op verschillende 
fondsen buiten WelSaam, en is er daarmee voor ons de mogelijkheid om te 
groeien, en meer te betekenen voor inwoners van Wageningen. 

  
Mooi verhaal 
Afgelopen september gingen voor de tweede keer bijna alle eerstejaars van een 
studentenvereniging in Wageningen weer via Present acties doen in Wageningen. 
Op een zelf gekozen moment een vrijwilligersactie die zelf konden kiezen. Een van 
de hulpvragen kwam van een man die cliënt bij het RIBW is. Na heel lang aan de 
drank verslaafd te zijn geweest, was hij nu al een paar jaar clean, maar hij heeft 
behoorlijk veel lichamelijke klachten. Zijn bovenverdieping lag vol troep. Dat mocht 
allemaal weg. Maar hij had al moeite met 1x per dag de trap op en af. Op de 
avond kwamen de meiden, en 2 uur later was de bovenverdieping netjes en was 
alle troep in de bus. Ruimte voor meneer om iets nieuws te beginnen. En het effect 
op de meiden? Die hebben een andere kant van Wageningen gezien. Maar vooral, 
die hebben iemand ontmoet die weer iets van zijn leven aan het maken is. En zij 
konden daar deel van zijn. 
 

TOELICHTING N.B. De (bovengenoemde) activiteiten van Present worden naast WelSaam ook 
gefinancierd door andere partijen, donateurs, giften, fondsen en subsidies. Met de 
bijdrage vanuit WelSaam wordt minder dan 50% van de activiteiten mogelijk 
gemaakt. 

 

 
ACTIVITEIT 5 

 
TANDEM EN CONTACT HOUDEN 

 

ORGANISATIE Humanitas  
DOEL Resultaten 1, 2, 3, 19/22, 20, 21  
WAT IS GEDAAN? Terugblik 2018 

 
● Er zijn voor Humanitas Tandem 26 nieuwe koppelingen gerealiseerd in 2018, 

lopende koppelingen uit 2017 werden afgerond. Nog 12 deelnemers wachten 
op een maatje. 

● Humanitas Contact Houden realiseerde 24 koppelingen, waarvan 12 nieuw, 7 
doorlopend uit 2017 en 5 doorlopend in 2018 uit jaren daarvoor. Nog 9 
deelnemers wachten op een maatje. 

● In 2018 hebben zich 95 vrijwilligers ingezet voor Humanitas Tandem en 
Contact Houden, waarvan 17 nieuw zijn. Vrijwilligers hebben zich ingezet als 
maatje, coördinator, administratief ondersteuner, bestuurslid, PR-medewerker 
en overige activiteiten. 

● Nieuwe Tandem-vrijwilligers volgden de in 2018 de vernieuwde Humanitas 
online training Maatjescontact met daarop in aansluiting de life Basistraining 
Maatjescontact. 

 



 
● Voor Contact Houden namen vrijwilligers naast de online training 

Maatjescontact deel aan de basistraining ontwikkeld door VC Wageningen in 
samenwerking met Humanitas. 

● Daarnaast deden vrijwilligers extra modules waaronder ‘Steun bij verlies’, 
‘Grenzen stellen’, ‘Vrijwillig coördinatorschap, ‘Versterken van netwerken’ en 
bezochte velen de thema-avond ‘Gelijkwaardigheid’. Ook namen vrijwilligers 
deel aan het programma van VCW. 

● Begeleiding: Vrijwilligers namen deel aan de periodieke 
terugkombijeenkomsten. Waar nodig werden vrijwilligers individueel 
ondersteund door de coördinatoren. 

● Humanitas Tandem biedt stage mogelijkheden voor mbo (BPV- erkenning) en 
hbo opleidingen 

● Waardering vrijwilligers: Middag met een geanimeerd  programma waaronder 
een heuse lachworkshop, crea-activiteiten en een Gilde stadswandelingen 
gevolg door een gezamenlijk maaltijd 

● Deelname aan (informele en formele netwerk) bijeenkomsten ter versterking 
van samenwerking, signalering van hiaten en optimalisering van het integrale 
ondersteuningsaanbod. 

● Uitbreiding Tandem Rhenen met specifieke mantelzorgondersteuning. 
● Bekendheid onder andere door medewerking aan televisieprogramma’s, via 

sociale media, persberichten, folders, flyers, Libelle, informatiemarkten. PR 
materialen werden vernieuwd aangepast met logo van Welsaam. 

●  Mede organisatie van Nationaal Eenzaamheid Congres ter ere van het 20 
jarig bestaan van Humanitas Tandem, te Enschede. 

● Werving vrijwilligers via diverse kanalen, waaronder pilot in samenwerking 
met het Rode Kruis Studentendesk. De vrijwillige inzet van minimaal een 
jaar blijkt voor veel studenten een knelpunt. 

● ‘Stad vol verhalen’: In samenwerking met de Maakfabriek en THUIS en met 
dank aan het Oranje Fonds werd  in de BBLTHK de ‘Stad vol verhalen” 
georganiseerd. Persoonlijke verhalen over wat het. betekent om bv. te leven 
met een angststoornis, PTSS of blindheid werd die dag 50 keer interactief met 
de verhalenvertellers “geleend”. Vooroordelen kregen de kans te verdwijnen. 

 
Waar gaan we voor in 2019 

●  De wachttijd voor maatjescontact minimaliseren door nog meer 
wervingskanalen voor nieuwe  vrijwilligers aan te boren. 

● De toegankelijkheid voor het aanvragen van maatjescontact verbreden opdat 
eenzaamheid minder kans krijgt. 

● Voortgang van de prettige en functionele samenwerking met onze  partners. 
Realiseren van  een werkwijze bij doorverwijzingen en gezamenlijke 
ondersteuning mbt deelnemers  die de AVG-toets kan doorstaan. 

● Met onze partners mogelijkheden blijven zoeken voor hen, die door 
ouderdom, ziekte of toenemende beperking niet meer buiten de deur komen, 
ook niet met een maatje van Humanitas Contact. 

  
We werken samen met 
Verschillende instanties zoals Startpunt Wageningen, Expert Informeel VCW, 
RIBW, MEE-Veluwe, Maatschappelijk werk, het Logeerhuis, Zinzia, 
Philadelphia, 
WoonZorgNet, Pro Persona, Vluchtelingenwerk, Praktijkondersteuners, 
Thuiszorgorganisaties, Menzis, vrijwilligerscentrales in de regio. 
  
Humanitas maakt deel uit van de kerngroep WELSAAM. 

TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 



 
BOS/Netwerkcoach/Ma
atje op Maat 

vrijwilligers maatje 28 nee , een 
tekort 

veel vraag naar maatje 
op maat (dementie-
maatjes ) te weinig 
vrijwilligers beschikbaar 

ACTIVITEIT 3.1.4     
Present Wageningen  vrijwilligers 530 ja  
Activiteit 3.1.2     
VCW Baliemedewerkers vrijwilligers 10 ja 24 uur per week totaal 
VCW Oproepkrachten vrijwilligers 13 ja  
TOTAAL  549   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

De expert informeel neemt actief deel aan de nieuw opgezette casuïstiek bespreking binnen Startpunt. 
Korte lijnen zijn prettig. De Expert Informeel VCW heeft een presentatie gegeven, waardoor nog concreter 
is geworden wat de rol is van de Expert Informeel, wat vrijwillige inzet kan betekenen voor het werk (breed) 
en de inwoner. Dat staat ook op de rol voor de Expert informeel Mantelzorg. Volgend evaluatiemoment is 
eind augustus. De wenselijkheid en haalbaarheid van een integratie in het startpunt en de rol van de Expert 
Informeel staat op de agenda voor de eindevaluatie. 

CASUSSEN EN QUOTES 

Humanitas 
1. Deelnemers Tandem en Contact Houden geven effect aan: 

● ‘Ik wilde mijn leven beëindigen, ben nu bezig het weer op te bouwen” 
● “Maatjescontact heeft mij ondersteund bij het verwerken van rouw en mede daardoor een 

mogelijke episode voorkomen” 
● “Al meer dan 40 jaar deed ik nooit iets met een ander, met B. ervaar ik het soms wel leuker dan 

alleen” 
● ‘Ik kom weer buiten!’  
● ‘Voor revalidatie is het noodzakelijk de straat op te gaan, alleen met mijn stevige maatje durf ik dat”  

2.     Vrijwilligers geven aan:  
● “Binnen het maatjescontact kom ik mensen tegen, die ik anders niet zou ontmoeten. Daardoor leer 

ik andere werelden kennen” 
● ‘Met mijn maat op pad ervaar ik als een gezamenlijk ontdekkingsreis, via hem leer ik enorm veel” 
● Effect: meer begrip, vaak ook bewondering en verbinding met mensen in een kwetsbare situatie  

 
PW18-05/17 Heel positief; ze was erg blij met de hulp. Ze had hierdoor een positieve ervaring dat er wel 
degelijk mensen zijn die iets over hebben voor een ander, belangeloos, gewoon om te helpen. Dit was nl. 
niet haar ervaring. Er werd snel gehandeld en gereageerd, wat prettig was vanwege de tijdsdruk die erop 
zat (door de verhuizing). Hartelijk dank en wat mooi dat jullie dit hebben gedaan voor een medebewoner 
die het vertrouwen in de mensheid was kwijt geraakt. 
PW18-07 De bewoners hebben erg genoten van het optreden. Het feit dat het jonge mensen waren die 
kwamen optreden maakte het voor de bewoners erg leuk, een nieuwe kijk op muziek. Ook de interactie 
tussen jong en oud was erg leuk. Bewoners die nog een goed geheugen hebben kwamen er een week 
later nog op terug dat ze het zo leuk hadden gevonden. Bewoners die een minder goed geheugen hebben 
waren na afloop in een zeer goede stemming en gaven aan een mooie avond te hebben gehad 
PW18-19 Alle cliënten zijn in ieder geval even aanwezig geweest. Er werd goed aangesloten bij de 
mogelijkheden van cliënten. Het feit dat er kinderen bij waren vonden de bewoners erg leuk. De activiteit 
hielp om herinneringen op te halen, in gesprek te gaan en bezig te zijn. Het project brengt levendigheid. 
Zelf bieden wij geen dagbesteding, maar de samenwerking met Present wordt vaak erg gewaardeerd. 
Deze ervaringen zijn voor sommigen prachtige herinneringen. 
VCW 



 
Bijzonder qua hulpvraag is dat het een oproepkracht van het VCW een fysiek beperkte inwoner op leeftijd 
geholpen heeft zijn wens in vervulling te laten gaan. Deze meneer wilde heel graag een dagje uit, terug 
naar zijn oude geboortestad aan zee. Het VCW heeft deze vraag gecoördineerd met een kennismaking 
tussen meneer en de inwoner en daarna een plan van aanpak te maken voor de dag zelf. Van te voren is 
er zelfs een testdag geweest door met de auto een ritje te maken (past de rolstoel in de auto, kan meneer 
makkelijk in de auto komen en hebben we samen een klik) en een kopje koffie te drinken in de omgeving 
van Wageningen. Meneer is heel blij geweest met zijn dagje uit en de vrijwilliger voldaan met de 
aangeboden hulp!  
 
Present: 
Een groep studenten gaat aan de slag bij een mevrouw begeleid door RIBW. Het gaat om het opruimen 
van de kelder: er staan spullen van haar kinderen die jaren geleden uit huis zijn geplaatst. Een heel 
gevoelige zaak voor mevr. Ze wilt in eerste instantie niet dat de studenten in huis komen maar halverwege 
de avond is ze zo blij met wat de studenten voor haar doen dat ze de studenten toch uitnodigt voor een 
kopje thee. Al het speelgoed uit de kelder wordt naar de speelgoedbank gebracht en herbruikbare dingen 
gaan naar de Emmaus. Het overige afval wordt door de studenten naar de stort gebracht. Een paar weken 
later krijgt mevr te horen dat ze met urgentie naar een andere woning mag. Het komt heel goed voor haar 
uit dat de kelder alvast is leeggeruimd. Tijdens de verhuizing komen nog 2x groepen van Present langs om 
de oude woning opleverklaar te maken en de nieuwe woning bewoonbaar te maken. Mevr heeft hierdoor 
een positieve ervaring dat er wel degelijk mensen zijn die iets over hebben voor een ander, belangeloos, 
gewoon om te helpen. 
 
Present: 
Een groep Engelstalige PhDers helpen een vraag verhuizen van Wageningen naar Ede. Lekker praktisch 
bezig zijn is fijn voor deze sterke mannen en vrouw. Vroeg in de ochtend arriveren de vrijwilligers, klaar om 
de handen uit de mouwen te steken en worden warm welkom geheten door de bewoonster en haar Solidez 
begeleider. Lusten jullie een plakje ontbijtkoek? Nee, eerst maar even aan de slag en dan pauze met koffie 
en koek. De bewoonster vertelt dat ze borderline heeft en geen mensen om zich heen heeft om haar te 
helpen. Vanwege burenoverlast is haar woonsituatie onhoudbaar geworden en heeft ze een woning in Ede 
geaccepteerd. In 1 ochtend werd alles met behulp van de Present bus ingepakt en verhuisd. De spierballen 
kwamen in de 2 appartementen zonder lift goed van pas. Gelukkig stond er lunch klaar in Ede en waren de 
vrijwilligers bereid om ook in de middag te helpen. Mevrouw was ontzettend dankbaar. Zonder de hulp van 
de vrijwilligers was deze verhuizing onmogelijk. En tijdens het sjouwen blijkt de taal geen barrière. Nu is het 
tijd om van haar nieuwe huis een thuis te maken. 

 

  



 

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER 
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

geheel 2018 3.2 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Preventieve basis- en 
specialistische ondersteuning 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT DOOR DE ACTIVITEITEN… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGE
N (%) AANVULLENDE INFORMATIE 

2 Heb ik meer vertrouwen in mijn 
eigen toekomst. 

92,4 % ja 
  4,5 % nee 
  3,0 % n.v.t 

66 reacties grotendeels in mei, april en 
okt t/m dec ingevuld 
Buurtmaatschappelijk Werk (inclusief 
het Groepswerk) gebruikt deze 
vragenlijst omdat deze het best passend 
is bij deze dienst. 

3 Voel ik mij gezonder 54,5 % ja 
19,7 % nee 
25,8 % n.v.t. 

bij deelname aan een activiteit wordt het 
effect niet direct ervaren als gezonder 

22 Heb ik meer controle over mijn 
leven 

78,5 % ja 
15,4 % nee 
  6,2 % n.v.t 

 

36 Zoek ik naar oplossingen om 
moeilijke situaties te 
veranderen 

94,7 % ja 
  1,8 % nee 
  3,5 % n.v.t 

 

37 Heb ik werk of andere 
bezigheden die ik zinvol vind 

37,5 % ja 
21,9 % nee 
40,6 % n.v.t. 

 

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

gem 7,5 78,4 % geeft een 7 of hoger  
27,7 % geeft een 8 

 Kwaliteit van de activiteit 
(rapportcijfer) 

gem cijfer 7,9 35,4 % geeft een 7 
33,8 % geeft een 8 

 Ik ben geholpen om weer 
zelfstandig verder te gaan 

93,8 % ja  
6,3 % nee 

De vraag insinueert een beetje dat het 
pas goed is als je weer zelfstandig 
(alleen?) verder gaat, terwijl het blijven 
meedoen aan de activiteit door mensen 
soms juist wordt ervaren als zelfstandig 
verder kunnen (mbv steun van 
lotgenoten) 
Een deel van de “nee” antwoorden is te 
verklaren doordat mensen van een 
andere organisatie vervolghulp kregen. 
In die gevallen is de activiteit wel 
afgerond maar kregen ze elders verdere 
begeleiding (bv tweedelijns of op 
indicatie van de WMO). 

Een aantal overige opmerkingen van deelnemers: 
● Ik kreeg meer inzicht hoe ver mijn proces gevorderd is als ik het afzet naar mijn nivo waarop ik 

functioneerde voor mijn verlieservaringen. 



 
● De eerste vier vragen: dit zijn te grote woorden voor een bijeenkomst van 2 uren 
● Gesprekken heb ik prettig ervaren en hebben zeker geholpen. Bedankt! 
● Heel warm en persoonlijk! 
● Het is fijn en belangrijk dat er een inloopochtend verlies is in Wageningen 
● Ik blijf meedoen aan de activiteit 
● Ik vond de cursus budgetteren erg nuttig, de sfeer in de groep was heel vertrouwd en daardoor 

was het ook fijne om open te durven praten over dingen waar je tegenaan loopt met geld. 
● Ik ben heel blij dat ik aan de slim met geld cursus heb meegedaan, je krijgt veel tips en leert hoe 

je een maandbegroting kunt maken, ik had nog een 6e les gewild om te leren hoe je een 
jaarbegroting kunt maken, bedankt. 

● Dit is een steuntje om om te gaan met mijn chronische ziekte 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 3.2.1 MAATSCHAPPELIJK WERK BIJZONDERE DOELGROEPEN EN INZET STARTPUNT  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL De maatschappelijk werker zorgt dat de eigen kracht van mensen wordt versterkt en 

verbindt hen aan netwerken in zijn leefomgeving en vice versa. Vanwege de 
preventieve en integrale werkwijze van de maatschappelijk werkers kan veelal 
zwaardere, specialistische hulp worden voorkomen en andersom kan er ook vanuit 
specialistische zorg worden afgeschaald. 

 

WAT IS GEDAAN? Startpunt:  
● 3 inwoners hebben kortdurende coaching gehad. 1. om uitval uit werksituatie te 

voorkomen. 2. Ter overbrugging van toeleiding start hulptraject/ 
maatwerkvoorziening en 3. eigen regie van de clt. te stimuleren. 

● Workshop Administratie en geldzaken.  
● Maandelijks gezamenlijk casuïstiekoverleg met Startpunt consulenten, WMO, 

Team Bemoeizorg, Kernteam. 2 dagdelen per week frontoffice Startpunt,  
● 2 dagdelen per week midoffice: brede vraagverheldering en casusregie. 
● Er heeft frequent uitwisseling plaatsgevonden in kader van consultatie en 

kennisoverdracht sociale kaart door medewerker Startpunt.  
Maatschappelijk Werk Bijzondere doelgroepen 
● plan regisseurschap uitgevoerd 

○ 7 volwassen en  9 minderjarige kinderen ( Roma gezinnen) 
○ 6 volwassenen en 4 minderjarige kinderen. Het betreft langdurige trajecten, 

doelstelling is van stutten naar steunen naar zelfredzaam. Samenwerking en 
afstemming met Kernteam, VH Ede, wijkteams, OOV gemeente Wageningen 
en Ede, Bewindvoerders,huisartsen, alle gezondheidszorg zoals CB, 
Bakermat enz. en de uitvoerende hulpverlening zoals Siza.. 

● Daarnaast voorlichting en advies naar gemeente - collega instellingen - plan 
regisseurs over deze bijzondere doelgroepen. 

● Participatie in een werkgroep bestaande uit de Woningstichting, gemeente 
(OOV), politie en Solidez om leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten te 
versterken. 

Hulp op school (School Maatschappelijk Werk VO Pantarijn) 
● 1 Buurtmaatschappelijk werker is voor één dagdeel werkzaam op de VMBO 

locatie van Pantarijn en één dagdeel werkzaam op de MHV locatie van 
Pantarijn. Totaal 8 uur aanwezig in de school.  Deze uren worden ingezet vanuit 
de uren van het Buurt Maatschappelijk Werk gefinancierd vanuit deelplan 1.1. 

● Deze neemt deel aan het interne IZAT van het VMBO eenmaal per vier weken.  
● Neemt op afroep deel aan het ZAT op de MHV locatie. 
● Krijgt verwijzingen via de zorgcoördinatoren van het VMBO en de MHV locatie. 
● In 2018 werden op de VMBO locatie 6 nieuwe hulpvragen opgestart en 4 

afgesloten. 5 lopende trajecten werden meegenomen uit 2017. 
● Op de MHV locatie werden in 2018, 5 begeleidingen opgestart en 10 afgesloten.  
● Er is een terugloop van nieuwe aanmeldingen zowel voor MHV als VMBO wat 

deels te verklaren is omdat alleen Wageningse leerlingen aangemeld kunnen 
worden terwijl ook hulpvragen zijn voor leerlingen buiten Wageningen. Om 

 



 
verwijzingen en contacten binnen andere Gemeenten soepeler te laten verlopen 
is er de ambitie om in 2019 contacten te verbeteren met de Sociale Teams, 
Wijkteams gemeente Renkum en Ede en Startpunt. 

● Op 16 april en 10 september heeft er een evaluatie voor het 
schoolmaatschappelijk werk plaatsgevonden met Pantarijn. Ontwikkelingen 
m.b.t. Welsaam werden besproken, terugloop van aanmeldingen en 
vervolgafspraken voor het komende kwartaal gemaak vwb het SMW en de 
voorlichtingsprogramma's voor de leerlingen. Begin 2019 zal er nieuwe evaluatie 
SMW plaatsvinden met de nieuwe interim manager van de VMBO Locatie  

● In de school aanwezig zijn betekent zichtbaarheid in de school,  betere 
aansluiting naar de leerling, de mentor en het zorgteam maar ook een goede 
brug naar het gezin, het Startpunt, de jeugdconsulenten en andere 
samenwerkingspartners (bv Siza, PC-Wageningen, POH-jeugd). 

 
TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 3.2.2 

SPECIALISTISCH ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING  

ORGANISATIE MEE Veluwe  
DOEL Het versterken 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 GEDAAN? Ondersteunen van inwoners 
● Eenentwintig (unieke) inwoners zijn door MEE als cliënt ingeschreven en 

ondersteund bij de hulpvragen die zij hadden.  
● Vrijwel alle cliënten hadden  meerdere hulpvragen, veelal op het gebied van 

wonen, financiën  en juridische zaken. In enkele gevallen, bij zeer complexe 
casuïstiek, heeft de maatschappelijk werker ervoor gekozen om voor een 
cliënt meerdere casussen aan te maken hetgeen betekent dat er meerdere 
door MEE zijn geregistreerd.  

● Alle inwoners die ondersteund zijn hebben één of meer  beperking(en). In 
ruim 40% van de gevallen was een verstandelijke beperking bovenliggend, 
bij 30% een psychische beperking (incl. ASS).  

● Inwoners dan wel het hun (niet professionele) netwerk melden zich over het 
algemeen zelf aan. Een kwart van de aanmeldingen vindt plaats via het 
Startpunt. 

● Bij (zeer) kortdurende ondersteuning dan wel bij een korte informatievraag 
zijn inwoners die een beroep deden op MEE niet als cliënt geregistreerd. Het 
aantal inwoners dat ondersteund is is dan ook groter dan de 21 
geregistreerde inwoners. In het kader van administratieve lastenverlichting 
registreert MEE (zeer) kortdurende ondersteuningen niet.  

 
Overige werkzaamheden   

● Over casuïstiek heeft er frequent contact  plaatsgevonden met medewerkers 
van het Startpunt. Afstemming maakte daar onderdeel van uit als ook 
consultatie. 

● Afstemming vindt ook plaats met andere netwerkpartners w.o. Welsaam 
partners en professionals van zorgorganisaties. 

● In samenwerking met het  jongerenwerk van Solidez zijn er budgetlessen 
verzorgd op het PRO en één op het VMBO (basis). 

● In samenwerking met het jongerenwerk van Solidez is groepsgewijze 
ondersteuning geboden aan leerlingen die 18 jaar worden. Ondersteuning  
op thema’s die samenhangen met het 18 jaar worden. Te denken valt aan 
een zorgverzekering zelf afsluiten, toeslagen aanvragen, een DigID 
aanvragen e.d.  

● Afstemming met SBO de Dijk om, binnen de schaarse middelen, 
ondersteuning te kunnen bieden aan (ouders van) leerlingen van de school 
(zie ook toelichting). 

● Deelname aan ontwikkeltafels. 

 



 
TOELICHTING MEE biedt naast specialistisch maatschappelijk werk zowel in het kader van de WMO 

(bekostiging gemeente) als de WLZ cliëntondersteuning (bekostiging Zorgkantoor) in 
de gemeente Wageningen. De reikwijdte van de te bieden ondersteuning in het kader 
van cliëntondersteuning WMO heeft de gemeente  t.o.v. voorgaande jaren 
aangepast.Met de gemeente is afgesproken lopende casuïstiek cliëntondersteuning 
(2017) af te maken in Q1 2018 op basis van oude afspraken en nieuwe casuïstiek op 
basis van de aangescherpte criteria uit te voeren. T.o.v. Q1 2018 zien we in de 
volgende kwartalen een toename van het beroep op specialistisch maatschappelijk 
werk voor mensen met een beperking. Na een jaar kan nog niet worden voorspelt 
wat de betekenis hiervan is voor de toekomst. 
 
Er hebben in 2018 zowel op uitvoerend- als managementniveau diverse gesprekken 
plaatsgevonden met SBO de Dijk. Dit omdat casuïstiek op de school hiertoe 
aanleiding gaf. Het was en is de wens van de school om structureel 
schoolmaatschappelijk werk (SMW) op de school in te kunnen zetten. Dit gezien de 
problematiek van de leerlingen als ook hun ouders en/of verzorgers nu maar ook in 
het kader van preventie voor later. Door de beperkte financiële middelen die 
Welsaam beschikbaar heeft gekregen is het (vooralsnog) niet gelukt SMW structureel 
te bekostigen.  
De gesprekken met de Dijk hebben geleid tot afspraken over in eerste instantie een 
pilotperiode voor de tweede helft van dit jaar. Afgesproken is de pilotperiode te 
verlengen tot aan het eind van het schooljaar 2018-2019.In de kern komen deze erop 
neer dat afhankelijk van de casus, deze actief door MEE wordt opgepakt dan wel 
ouders worden geattendeerd op de mogelijkheid zich bij te laten staan door een 
cliëntondersteuner. (Volgens de school is deze mogelijkheid bij de meeste ouders 
onbekend).  
 
Bij het actief oppakken wordt de ondersteuning geboden in het kader van het 
specialistisch maatschappelijk werk voor mensen met een beperking. De school 
heeft aanvullend op ‘de Welsaam- financiering’ een zeer klein bedrag beschikbaar 
kunnen stellen aan MEE.  
Aan het einde van de pilotperiode wordt de balans opgemaakt waarbij het de inzet is 
een duurzame passende oplossing te bieden aan de( leerlingen en hun ouders/ 
verzorgers van) school.   
 
Voor de uitvoering van de budgetlessen en de ondersteuning inzake 18 jaar worden 
op PRO Pantarijn en VMBO (basis) Pantarijn is in 2018 geen beroep gedaan op het 
Perspectieffonds  omdat de uren die beschikbaar waren voor het specialistisch werk 
voor 2018 voldoende waren. Of dit ook het geval zal zijn voor 2019 is vooralsnog een 
vraagteken. 

 

 
ACTIVITEIT 3.2.3 

 
BEMOEIZORG 

 

ORGANISATIE Solidez en RIBW  
DOEL Het doel van het TBW is het in beeld krijgen, begeleiden en ondersteunen van 

zorgwekkende zorgmijders en bemoeizorg cliënten en hun omgeving in de gemeente 
Wageningen. 
Het team zorgt ervoor dat burgers, die geen hulp willen, in beeld blijven (er een 
vinger aan de pols wordt gehouden ) en niet tussen wal en schip vallen, en worden 
toegeleid naar noodzakelijke begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ieders 
specifieke expertise. 
 

 

WAT IS GEDAAN? Jaarrapportage Team Bemoeizorg Wageningen (Solidez/RIBW) 
 

In 2018 zijn er bij Team Bemoeizorg totaal 42 casussen aangemeld 

Onderstaand overzicht geeft zicht op het aantal afgesloten dossiers, het aantal 
dossiers dat nog loopt en het aantal doorverwijzingen naar andere organisaties. 
  

 



 

Doorverwijzingen, lopende zaken 
en/of dossiers afgesloten 

Aantal 

Dossiers afgesloten 40 

Dossiers die nog lopen 25 

Dossiers waar een WMO indicatie aan 
toegekend is 

11 

Niet doorverwezen 7 

doorverwezen naar: RIBW                                               7 

doorverwezen naar: Solidez Thuisbegeleiding                    4    

doorverwezen naar: Zorgorganisatie in Leeuwarden           1   

doorverwezen naar: Compleet Mensenwerk                       3 

doorverwezen naar: Gemeente Rhenen                             1 

doorverwezen naar Solidez Buurt Maatschappelijk Werk    3 

doorverwezen naar: Huisarts                                            1 

doorverwezen naar: Startpunt                                           2 

 
Onderstaand overzicht geeft zicht op het aantal aanmeldingen welke rechtstreeks 
van het Startpunt zijn gekomen 

 Startpunt 18 

  
Onderstaand overzicht geeft zicht op welke organisaties bij het Startpunt aangeven 
dat zij Team Bemoeizorg Wageningen in willen zetten. 
  

Aanmelder Aantal 

de Woningstichting 10 

Gemeente klantmanagers 4 

Familie, familie, zelf aangemeld   

Fact Pro Persona   

Politie 4 

Kernteam 2 

Solidez 1 

RIBW   



 

Ontmoeten en Verbinden 1 

GGZ Wageningen   

WMO 2 

  
Probleemgebieden 
In onderstaand overzicht worden de voornaamste probleem gebieden benoemd waar 
inwoners die gebruik maken van bemoeizorg  tegenaan lopen en de ontwikkeling van 
de zelfredzaamheid vanaf de start tot en met de afsluiting van bemoeizorg. 
  

Probleemgebied Aantal keer acute 
problematiek 
gescoord in ZRM 
bij de start 

Aantal keer acute 
problematiek gescoord 
in ZRM bij de afsluiting 

 

 

1 Financiën 17 5  

2 Werk en opleiding      

3 Tijdsbesteding 9 8  

4 Huisvesting 20 4  

5 Huiselijke relaties 2    

6 Geestelijke gezondheid 9 6  

7 Lichamelijke gezondheid 4 2  

8 Middelengebruik 4 1  

9 Basale ADL 7 1  

10 Instrumentele ADL      

11 Sociaal Netwerk 6 5  

12 Maatschappelijke 
participatie 

11 8  

13 Justitie      

 
● Aanmeldingen:                                                             42 
● Aantal doorverwijzingen                                    33                                          
● Aantal afgesloten dossiers                                      40   
● Aantal lopende dossiers :                                       25 
● Aantal WMO indicaties begeleiding  individueel                  11     

  
Probleemgebieden ZRM bij de start en ontwikkeling zelfredzaamheid bij de afsluiting ,
                                                                   
●  Financiën 
●  Huisvesting 



 

● Geestelijke gezondheid 
● Tijdsbesteding 
●  Maatschappelijke participatie 

  
Hoe verloopt de bestaande samenwerking (kernteam/politie/startpunt etc) 
●  Aanmeldingen lopen inmiddels bijna altijd via het Startpunt. Als we een 

rechtstreekse aanmelding krijgen van een andere instantie, dan verwijzen of 
naar het Startpunt, of één van de TBW medewerkers stemt af met het Startpunt. 

●  We hebben meerdere keren per jaar gezamenlijke intervisie georganiseerd door 
Lilian Blanken. Hierbij zijn o.a. Startpunt medewerkers en WMO  consulenten 
aanwezig. 

●  We nemen deel aan de intervisies planregisseurs 
●  Samenwerking politie verloopt goed, samenwerking met de woningstichting 

verloopt wisselend 
  
● Dit jaar gestart met intervisiebijeenkomsten plan regisseurs 
● Daar waar mogelijk wordt het persoonlijk netwerk/ informele zorg/welzijn 

betrokken. 
● Door zo vroeg mogelijk pogingen te doen om in contact te komen en interventies 

te plegen wordt geïnvesteerd in preventie en zwaardere inzet voorkomen. 
  
Hiaten/knelpunten, wat loopt niet goed en hoe is dit opgepakt 
● Knelpunten waar we tegenaan lopen worden met de betreffende 

personen/organisaties opgepakt. Heeft vaak te maken met eigen eilandjes en 
grenzen van de organisaties. 

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 3.2.4 

 
AUTICAFÉ, 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 van 18 t/m 35 jaar.  

 

WAT IS GEDAAN? De eerste goedbezochte bijeenkomst was dinsdag 13 maart in Ons Huis. De 
deelnemers reageerden enthousiast. Met uitzondering van augustus is er iedere 2e 
dinsdag van de maand een bijeenkomst. 
In de loop van het jaar is er een vaste kerngroep ontstaan. Deelnemers zijn ook 
vaker zelf spellen mee gaan nemen en soms hebben deelnemers ook contact buiten 
het auticafe. Via de app groep auticafe Wageningen worden deelnemers een paar 
dagen voor de avond herinnert aan de auticafe avond. 
Het aantal deelnemers varieert sterk en ligt tussen de 8 en 25 mensen op een avond.    
In een ongedwongen sfeer kunnen deelnemers ervaren hoe contact te leggen en te 
onderhandelen over een spel en de spelregels. De aanwezige 
organisatoren/begeleiders bieden structuur door bij het begin van de avond een kort 
ronde tafelgesprek te initiëren om het gesprek op gang te brengen en vangen 
deelnemers op die even rust/steun nodig hebben.                

 

TOELICHTING Deze doelgroep is lastig te bereiken. Nogal wat potentiële deelnemers zijn door hun 
sociale terughoudendheid en minder goede ervaringen in het verleden geneigd 
groepsbijeenkomsten te mijden. We blijven daarom reclame maken en vragen een 
ieder die dit leest mensen met ASS in zijn/haar omgeving te wijzen op het bestaan 
van het Auticafé.  
Afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan het verspreiden van flyers, berichten 
op digitale agenda’s (buurthuizen, bibliotheek, startpunt etc.), IBASS website, 
facebook en linkedin berichten en andere websites w.o. SAG, NVA en een 
persbericht in stad Wageningen. De bekendheid neemt langzaam toe en er komen 
nog steeds nieuwe deelnemers bij.        

 

 
ACTIVITEIT (Extra) 

 
INLOOP EN WORKSHOP ROUW EN VERLIES (vanuit perspectief fonds) 

 

ORGANISATIE De Plek  



 
DOEL Burgers stimuleren zelf zorg te dragen voor hun rouw en gemis. Ter preventie van 

klachten en problemen die voort kunnen vloeien uit rouw (bijv. lichamelijke klachten, 
depressie, isolement, …) 

 

WAT IS GEDAAN? Maandelijkse open inloopochtend over verlies en gemis.  
Workshop lichaamsgericht werken met rouw. 

 

TOELICHTING In 2018 zijn 9 inloopochtenden georganiseerd. We houden de drempel zo laag 
mogelijk: mensen kunnen gewoon binnen en buiten lopen, zonder aanmelden. Ze 
kunnen in gesprek gaan met de begeleider en met elkaar, ze kunnen boeken 
inkijken, informatie krijgen, schrijven, een kaarsje aansteken, enz. We merken dat 
mensen veel hebben aan dit soort ontmoeting. Gesprekken ontstaan spontaan en er 
is veel herkenning bij elkaars verhaal. Op deze manier voelen zij zich gesteund om 
hun rouw te kunnen dragen. We zien dat sommige mensen meerdere keren 
terugkomen naar een inloopochtend, en er zijn ook telkens nieuwe gezichten. De 
opkomst is wisselend en schommelde in 2018 tussen 2 en 6 deelnemers per 
ochtend. Dit is een goede opkomst voor dit soort inloopochtenden. Het blijft belangrijk 
aandacht te besteden aan de bekendmaking van de inloopochtend in Wageningen. 
Daar kan het gehele netwerk van Welsaam aan bijdragen: Het is belangrijk dat alle 
partners en hulpverleners op de hoogte zijn zodat zij naar de inloopochtend kunnen 
verwijzen. In 2019 worden de inloopochtenden verdergezet, en wordt extra aandacht 
besteed aan bekendmaking.  
In maart heeft een workshop plaatsgevonden over lichaamsgericht werken met rouw, 
i.s.m. T. van der Wal. 
In de loop van het jaar waren er  nog meer  activiteiten ivm verlies en gemis, maar 
die werden niet gefinancierd door het fonds. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
     
     
     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 
● Auticafé: deelnemers worden in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de 

bijeenkomsten en voor de inhoud van de avond. 
● Solidez Buurtmaatschappelijk Werk en Solidez Thuisbegeleiding hebben in december 2018 

gezamenlijk een aanvraag ingediend bij het Perspectieffonds voor een proef met inzetten van 
Thuisbegeleidingsuren zonder indicatie. De aanvraag is toegekend en wordt in 2019 gestart met de 
uitvoering van deze proef en het monitoren van de opbrengsten van de inzet van deze uren. 

● RIBW en Coaching de Paardenblik hebben in 2018 een gezamenlijke aanvraag ingediend bij het 
Perspectieffonds, en toegekend gekregen. Het is een pilot waarbij RIBW cliënten mbv een gezamenlijk 
traject bij Coaching de Paardenblik gestimuleerd worden letterlijk meer in beweging te komen. Er 
wordt nu met vier cliënten gewerkt en dit loopt goed. 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

Schoolmaatschappelijk Werk: 
Quotes leerlingen: leerling E. “Ik heb veel uit ons gesprek kunnen halen en ik wil wel graag laten weten dat 
het op dit moment goed met mij gaat.” Leerling S. “Het gaat nu veel beter met mij hoor omdat mijn moeder 
ook naar Nederland is gekomen om mij te helpen. Nu ben ik wel ziek en daarom kan ik nu niet naar school. 
Maar verder gaat het rustig. Hartelijk bedankt dat u attentie heeft getoond om mij te willen helpen in de 
situatie waarin ik zat.” 



 

 

  



 

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

[17022018] 2018 
 

1.3 
3.3 

Verbinding en Ontmoeting 
Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Samen Ouder en Goed leven 
met dementie 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGEN 
(%) aanvullende informatie 

2,3, 
 

Heb ik het gevoel dat ik 'erbij' hoor in mijn 
omgeving 

89.4 % ja 
4.4 nee 
6.2 n.v.t. 

n = 113  

6 / 40 
 

Heb ik beter/meer contact met andere 
mensen 

82.9 % ja 
8.1 % nee 
9.0 % nvt 

binnen Odensehuis 
wel er buiten niet. 
Sommigen vullen dan 
nvt in en plaatsen 
bovenstaande opm 
erbij.Wordt veel nvt 
ingevuld 

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

65.5 % 
14.2 % nee 
20.4 % nvt 

Hulp krijgen loopt via 
sociale netwerk en 
Odensehuis. 
Instanties zijn een 
abstract begrip voor 
veel deelnemers 
Odh.Wordt veel nvt 
ingevuld  

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

87.6 % ja 
4.4 % nee8. 
0 % nvt 

in Odh wel niet er 
buiten 

19 / 39 Heb ik controle over mijn leven 67.6 % ja 
4.5 % nee 
27.9 % nvt 

controle is juist iets 
wat je kwijtraakt als je 
dementie hebt. 

37 
 

Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind 

64.0 % ja 
3.6 % nee 
32.4 % nvt 

voor Odh veelal nvt 

2 / 3 / 18 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 
verwachtte 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

gem. cijfer: 9,3 
 
gem. cijfer: 8,4 
 

rapportcijfer 1 t/m 10 

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 GEDAAN? om te werken aan de doelen richten we ons op:  
● het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen, activiteiten 

en sociale eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties  
● faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen 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 veel vragen en signalen waar we op inspelen 

Om werkzaamheden af te stemmen, ontwikkelingen te delen,elkaar te kennen en 
elkaar te vinden wordt waar nodig deelgenomen aan andere ontwikkeltafels buiten 
de ontwikkeltafel van dit deelplan. 
Daarnaast is er een structureel overleg met de ouderenwerkers van solidez, de 
vrijwillige ouderenadviseurs, het startpunt, en het steunpunt mantelzorg, tijdens dit 
overleg worden lopende zaken besproken (geplande activiteiten, nieuwtjes, 
ontwikkelingen en casuïstiek). Doel van het overleg is elkaar op de hoogte houden 
en uitwisselen van belangrijke zaken. Dit overleg is in 2018 gestart en wordt door 
alle partijen als zeer waardevol ervaren en besloten is dit voort te zetten (6x per 
jaar). Ook is de WMO betrokken in de opgezette overlegstructuur. 

 

TOELICHTING Het is intensief, maar zeer waardevol om de contacten met de 
ouderengroepen/initiatieven te blijven onderhouden. Deze groepen vormen 
netwerken van onderlinge betrokkenheid en onderlinge hulp en fungeren als 
zodanig als ‘buurtnetwerken’. Steeds proberen we nieuwe initiatieven op te sporen 
en te stimuleren. Elk jaar komen er weer nieuwe initiatieven bij: 
Zo zijn we onder andere met ouderen bezig om een inloop in de Tarthorst te 
realiseren (a la groep 9 in NoordWest). Deze groep is inmiddels van start: 1 x per 
maand is er een inloop, deze loopt goed. 
In de Akeleihof komen 9 extra plekken beschermd wonen van het RIBW voor 
ouderen. Hier werken we aan integratie van RIBW bewoners en ouderen, oa door 
een inloop en themabijeenkomsten.  
De samenwerking met studenten van stichting Durf is verder uitgebouwd: naast het 
kerstdiner is er nu ook een festival bij de Junushof georganiseerd. 
Er is gestart met diverse zingeving groepen ism zingesprek en met subsidie van het 
perspectief fonds en de provincie. 
ook is onlangs een wandelgroep gestart voor mensen die moeilijk in beweging 
komen (door bv diabetes of etalagebenen) dit soort wandelgroepen willen we op 
meer plekken olv vrijwilligers vorm gaan geven. 

 

 
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. Subdoelen:  

● Stimuleren tot het ondernemen van activiteiten en leggen van contacten;  
● Bieden van dagstructuur en zinvolle dagbesteding;  
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze de zorg langer en beter kunnen 

volhouden. Creëren van een ondersteunende sociale omgeving  door het 
vroegtijdig kennen en herkennen van mensen met dementieen hun naasten 
en het leren omgaan met dementie door naasten  partners/ kinderen 
vrienden, familie en buurtgenoten. 

 

WAT IS GEDAAN? Algemeen: 
Het Odensehuis is vanaf mei 2018  5 dagen per week van 9.00-17.00 uur open en 
richt zich op: het realiseren van inloop, ontmoetingen, informatie en ondersteuning 
van  kwetsbare burgers (waaronder mensen met dementie) en hun naasten. Met 
inzet van een team van getrainde vrijwilligers en vaste beroepskrachten 

 



 
organiseren we een maandelijks activiteitenprogramma, geven we informatie over 
omgaan met dementie en bieden we hulp en ondersteuning op locatie en verwijzen 
door. We bevorderen participatie, delen kennis, bieden werkleerplekken aan 
stagiaires en ondersteunen burgerinitiatieven die aansluiten bij de doelstelling van 
Odensehuis en Welsaam.  
 
Samen in de buurt/ zelfstandig blijven: 
Ontmoeting en/of informatiefunctie: 
● Inloopfunctie: bieden van laagdrempelige ontmoeting en ondersteuning voor 

kwetsbare burgers en hun naasten. Per dag bezoeken 1-2 inloop deelnemers 
(pers. zonder WMO indicatie) op frequente basis het Odensehuis en nemen 
een tweetal mensen met dementie deel als vrijwilliger. Voor hun deelname 
wordt geen beroep op het WMO budget gedaan te worden. Dit betekent een 
besparing in kosten. Naast deze vaste deelnemers bezoeken mensen het 
Odensehuis om kennis te maken met de werkwijze, hun familieleden te 
bezoeken of om deel te nemen aan de activiteiten. 

● Werken aan taboe doorbreken en positieve beeldvorming zie ook 3.3 
● Met het Project “Mijn Verhaal”en initiatief ‘Wageningen Dementievriendelijk’ 

werken we aan positieve beeldvorming en bewustwording:  
○ Werkconferentie Goed leven met dementie doe je samen, met  80 

bezoekers (mensen met dementie,naasten, vrijwilligers en professionals)  
en presentatie van wethouder Lara Brito. 

○ Tentoonstelling Goed leven met dementie doe je samen in de bibliotheek 
○ realisatie en verspreiding publicatie ‘’Goed leven met dementie doe je 

samen’’ die breed is verspreid 
○ Oriëntatie tbv Wageningen Dementievriendelijk: in samenwerking met een 

aantal actieve inwoners van Wageningen is een verkenning uitgevoerd en 
start gemaakt voor de opzet van het project Wageningen 
Dementievriendelijk 

○ om in 2019 te starten met een Doorstart en deelname werkgroep voor het 
maandelijkse Alzheimer Café Wageningen’’ en bijdrage aan organisatie van 
het Alzheimer café in het Odensehuis  (10 x aantal deelnemers varieert van 
20-30 pers). 

○ Vrijwilligerswerk/netwerken stimuleren mensen binnen en buiten 
Odensehuis bij elkaar brengen en van betekenis laten zijn voor elkaar 

● Samenwerking met koorleden Echo  voor houden van wekelijkse repetities in 
het Odensehuis in ruil voor vrijwillige inzet en ambassadeurschap (tnt 3 
personen die vrijw. doen op het Odensehuis) 

● Samenwerking met  de proefvak tuinders en werven van maatjes (3) voor 
ondersteunen tuinactiviteiten met en door deelnemers Odensehuis 

 
TOELICHTING Reguliere inzet ter ondersteuning van activiteiten Odensehuis door studenten blijkt 

veel tijd te vergen. Er is een groot verloop en wisselende roosters zorgen voor 
moeilijk planbare inzet. Flexibele inzet door een groep met vaste verbinding met 
Odensehuis (koorgroep) blijkt meer kansen te bieden. 
Betrekken van vrijwilligers gebeurt nu door ambassadeurs en op basis van 
wederkerigheid.  
Goed leven met Dementie en het realiseren van een praktische vertaalslag naar de 
haarvaten van de samenleving vraagt gerichte inzet vanuit WELSAAM. Hoe 
dementievriendelijk is Welsaam? Voorstel om daar op ontwikkeltafel bijeenkomst 
aandacht aan te besteden. 
Begin 2019 wordt voor de thema een Ontwikkeltafel georganiseerd om meer inzicht 
in thema en mogelijkheden voor Wageningen in beeld te krijgen en op te kunnen 
pakken in gezamenlijkheid.   

 

 
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 GEDAAN? Dagelijks wordt in de huizen van de wijk en op andere ontmoetingsplekken 
antwoord gegeven op vragen van zeer diverse aard, signalen worden opgepikt en 
de vraag achter de vraag wordt geprobeerd te achterhalen. ouderen worden op 
deze manier op weg geholpen en ondersteund bij al hun vragen. 
Ook zijn huisbezoeken afgelegd: door inzet van kortdurende oplossingsgerichte 
(individuele) ondersteuning, na een signaal uit het (buurt)netwerk of het 
professionele netwerk, zorgen we 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) 

 

TOELICHTING Het aantal huisbezoeken en het aantal doorverwijzingen van derden vertoont al 
tijden een stijgende lijn. signalen/vragen weten ons goed te bereiken. Het is soms 
wel zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samen met het 
startpunt, de WMO, de informele en de formele zorg. Stappen die hierin gezet zijn 
is een ontwikkeling met de POH-ers van medisch centrum Kortenoord en de 
overlegstructuur met het startpunt, WMO en vrijwillig ouderenadviseurs. 
ook blijft dit een thema wat blijvend aandacht behoeft op de ontwikkeltafel. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.2 

 
BUURTNETWERKEN (Buurtkring) 

 

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. 
Een sociaal werker, buurtnetwerk coach ondersteunt en begeleidt de buurtkracht 
kring.  

 

WAT IS GEDAAN? Sociale MEE-eettafels: 
● Start project Mee-eettafel bedoeld voor inwoners van Wageningen (o.a. 

deelnemers Odensehuis) die het fijn vinden om samen te eten. Activiteit vindt 
plaats met inzet van van vrijwilligers. Verse maaltijden worden door 
Kookateliers geleverd. De wekelijkse Mee-eettafel brengt mensen binnen en 
buiten Odensehuis bij elkaar. Aantal deelnemers varieert van 10-20 max pers. 
In 2019 wordt initiatief voortgezet en uitgebreid bij voldoende belangstelling. 

● Maandelijkse lunch met THUIS en organisatie van gezamenlijke activiteiten 
(dans, wandelen, spel etc.) Aantal deelnemers van buiten Odensehuis varieert 
tussen de 2 - 15 pers per keer.  

● Organisatie Familiedag/ open dag voor de buurt Deelname 40 personen 
● Deelname Muziek bij de Buren Deelname 85 pers. 

Buurt kringen: Deskresearch is uitgevoerden en er heeft overleg plaatsgevonden 
met landelijke en lokale  kennispartners. Op basis van de verkenning is besloten 
dementievriendelijke gemeente als start te kiezen en de de scope te verkleinen 
naar een concrete buurt en concrete praktijkvoorbeelden (casuïstiek: de 
persoonsgerichte sociale benadering van dementie). Daarbij blijft het dus niet 
beperkt tot een initiatief van professionals maar start de ontwikkeling van onderop. 
Voor uitwerking is stevige Welsaam inzet en samenwerking vanuit diverse partijen 
binnen en buiten Welsaam nodig. Onderwerp staat  op de agenda voor 
Ontwikkeltafel in febr. 2019.  
 

 

TOELICHTING Zie ook toelichting onder voorgaande activiteiten opsomming. 
Voor realisatie van deze ambitie wordt een specifieke insteek en een bredere 
samenwerking  gekozen onder motto werken aan een Dementievriendelijk 
Wageningen ing gezocht worden vanuit deelplan Samen Ouder met VCW, 
Buurtmaatschappelijk Werk, Thuiszorg, POHers, Ouderen adviseurs, 

 



 
Woningstichting e.a die voor netwerk van persoon en zijn/haar kwaliteit van leven 
relevant is. Hierbij beperken we ons in 1e instantie op de wijk Zuid-Oost.  

 
ACTIVITEIT 3.3.3 

 
GOED LEVEN MET DEMENTIE, MEERDAAGSE ZORGPAUZE 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 GEDAAN? Nieuwe initiatieven voor ontmoeten en  verbinden ... 
● Opzet en organisatie van de tentoonstelling ‘’Kunst van Leven”’  in Belmonte 

Arboretum. ‘’Een onverwachte positieve ontmoeting  met de andere kant van 
dementie” (citaten gastenboek). Bijdrage positieve beeldvorming(citaten 
gastenboek) 

● Kunstproject in samenwerking met kunstcoach, Odensehuis en Panterijn 
leerlingen en  uitmondend in Tentoonstelling ‘’For Ever Young”(,onderdeel van 
Beelden op de Berg) en bijbehorende publicatie. 

 
Mantelzorgondersteuning 
Medio 2018 is gestart met een Maandelijkse  mantelzorgontmoeting in het 
Odensehuis o.l.v een ervaringsdeskundige (mantelzorger en tevens vrijwilliger):  
Er zijn in totaal  3  verwenmiddagen georganiseerd voor mantelzorgers. 
  
Pilot Meerdaagse zorgpauze:  
Meerdaagse zorgpauze is een nieuwe vorm van respijtzorg die mantelzorgers de 
mogelijkheid geeft de zorg voor 4 dagen en drie nachten over te dragen aan 
anderen en de tijd te besteden aan zichzelf. 
Medio 2018 is een start gemaakt met de pilot Meerdaagse Zorgpauze om als vorm 
van respijtzorg. Eind november vond de eerste zorgpauze plaats. Op een mooie 
locatie op de Veluwe niet ver van huis bracht een groep van  4 deelnemers van het 
Odensehuis het weekend door o..l.v. van een beroepskracht en ondersteund door 
een drietal vrijwilligers  De pilot Meerdaagse zorgpauze wordt in 2019 voortgezet. 
 

 

TOELICHTING Voor het opdoen van ervaring starten we met de meerdaagse zorgpauze vanuit een 
groep van deelnemers en bezoekers Odensehuis. In fase 2 is de wens  deze 
mogelijkheid ook  in te zetten voor anderen en in samenwerking met partners 
Welsaam onderdeel van de ondersteuning te maken. 
 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
reguliere en incidentele 
vrijwilligers en 
bestuursleden 

odensehuis 12 + 5 ja  

tuinmaatjes idem 3   
vrijwilliger met 
dementie(dement talent)  

idem 4   

werkervaringsplaats/ 
re-integratie 

idem 3   

stagiaires idem 6   
ouderenwerk Solidez 40   

TOTAAL  73   



 

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

● Er zijn voor diverse ouderen netwerken informatiebijeenkomsten georganiseerd ouderengroep groep 9 
in de Nijenoord, Akeleihof div. Probus afd. en Rotary groepen. 

● Op 23 april is er een startbijeenkomst voor de ontwikkeltafel ouderen georganiseerd. Deze was deels 
informatief: waar staan we nu (Welsaam, doelen, deelplan ouderen) en deels doorontwikkeling: hoe 
gaan we verder met het deelplan, wat zijn concrete vervolgstappen.  
De 2 belangrijkste acties die hieruit zijn voortgekomen: 
1. Organisatie van bijeenkomst om door te praten over langdurige inzet, vrijwillige hulp en waarde 

van buurtnetwerken. Deze bijeenkomst staat gepland voor 2019 en zal worden ingebed in inzet 
op dementievriendelijke samenleving. 

2. Bijeenkomst Casusbespreking op 3 juli 2018 gericht op beter inzicht  in  elkaars werkwijze en 
onderlinge samenhang van wat een ieders rol is en doet op terrein van samen ouder en goed 
leven met dementie.  Het gaat dan om afstemming tussen startpunt, informele zorg, 
ouderenadviseurs, sociaal werk, WMO enz. Deelnemers aan bijeenkomst waren: vcw, 
mantelzorg, ouderenwerk, ketenzorg, startpunt, buurtzorg, icare, opella…). Er bestaat behoefte 
om dit meerdere keren per jaar per jaar te herhalen.  

● Odensehuis, Solidez mantelzorg e.a. hebben een werkgroep opgericht voor de doorstart van het 
Alzheimer Café op locatie van het Odensehuis. De werkgroep waarin ook het Odensehuis als 
inhoudelijk lid participeert ende gespreksleider(s), werkgroep inhoudelijk en organisatorisch 
ondersteunt.  

● Enkele inwoners van Wageningen hebben VCW, Solidez en Odensehuis benaderd  om een  mee te 
werken aan de Nationale Ouderendag op 5 oktober : Vervul een wens in het kader van de Nationale 
Ouderendag. Er werden tal van wensen (groot en klein) Groot en klein gematcht aan mensen die de 
wensen in vervulling kunnen laten gaan. Op 5 oktober vond een feestelijke  bijeenkomst plaats in het 
Ons Huis  om aan deze actie aandacht te besteden. 

● Er is een samenwerking gestart met de studentengroep Locus van Enactus. Deze groep heeft als 
doel: enerzijds eenzaamheid onder ouderen verminderen en anderzijds huisvestingsproblematiek van 
studenten oplossen. In het najaar gaan we dit verder vormgeven. 

● Als vervolg op de werkconferentie Goed leven met dementie doe je samen  is er contact gelegd met 
landelijke kennisinstituut Movisie en vonden er meerdere overleggen met de medewerkers van het 
programma ‘’Dementiezorg Voor Elkaar’’ plaats. Het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ biedt 
ondersteuning aan gemeenten en samenwerkende professionals die werken aan verbetering van 
dementiezorg en -ondersteuning. Het Odensehuis heeft hen benaderd met een ondersteuningsvraag 
om proces sociale benadering dementie een impuls te geven. 

● In 2018 heeft hiervoor een verkenning plaatsgevonden. Ook zijn er nauwe contacten met Spectrum 
om kennis te delen rond het werken aan dementievriendelijke gemeenten.  

● Aanvraag ZONMW ‘Gewoon Anders Wageningen’ in  kader van project Meldpunt verwarde personen 
is na afwijzing in maart 2019 opnieuw ingediend ( Welsaam: Mee. Solidez, Odensehuis ,VCW).  

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

“‘Wat heerlijk voor mij om samen met m’n zoontje zo aan te kunnen schuiven aan de wekelijkse Mee eettafel van 
het Odensehuis. Niet koken, niet afwassen en toch gezellig lekker samen te kunnen eten, nieuwe mensen leren 
kennen, helemaal goed!’” 
 
‘’Het project For ever Young betekent voor mij een waardevolle ontmoeting en warme creatieve samenwerking 
tussen jongeren  van het Pantarijn en  oudere deelnemers van het Odensehuis, waarbij de ziekte nog de leeftijd 
ertoe doet. Enkel het plezier van samen werken aan iets moois telt” 
 
In gesprek met Vluchtelingen Werk om te bekijken of we na de zomer kunnen starten met begeleid 
vrijwilligerswerk en inzet om de taal te leren. Taalcafe deelnemers schuiven enkele keer aan bij mee-eettafel als 
iemand hen introduceert. 
 
overige opmerkingen:  

● de pomhorst is een hele belangrijke factor geworden in mijn vrije tijd 
● vooral voor het functioneren van mijn eigen lichaam is het goed 
● vooral zo doorgaan! 



 
● de hulp die ik heb gekregen is echt super 
● door de activiteiten kom ik meer onder de mensen 
● op dit moment vind ik het heel fijn 
● ik zou wat meer creativiteit willen 
● het is altijd gezellig voel me hier enorm gewaardeerd en waardevol heeft mijn leven verrijkt 
● Iedere dag is hier een goede dag ook al heb ik dementie 
● altijd een luisterend oor praktische ondersteuning en door  deelname van mijn partner en de 

ondersteuning die hij krijgt kan ik het beter volhouden 
Odensehuis 

● Het is heel belangrijk voor de mensen die hier (odensehuis) komen, je kent elkaar en het 
Odensehuis laat mensen in hun waarde. Zij zien niet de ziekte maar jou als persoon. Ik ben er nu 
vrijwilliger en blij dat ik iets kan betekenen voor anderen. 

● Het Odensehuis geeft mij een goed gevoel omdat de sfeer goed is en ik goed met deze groep op 
kan schieten. 

● Mijn man vindt het fijn om te komen en voor mij als partner betekent het een enorme verlichting: 
een paar dagen zonder gedoe en ruimte en rust voor mijzelf 

● Ook al voel ik me niet goed, als ik hier ben voel ik me fijn en kom ik tot activiteiten waar ik thuis  
niet aan zou denken te doen. Ik doe meer en voel me beter. 
 

 

  



 

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

15-01-2019 3.4 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Jeugd in Gezin 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAA
T Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGEN 
(%) 

aanvullende 
informatie 

3 
 

Voel ik mij gezonder. 
 

15% (47% nvt) N = 60 

36 
 

Zoek ik naar oplossingen om moeilijke 
situaties te veranderen 

98 %  

2 Heb ik meer vertrouwen in mijn eigen 
toekomst. 

92%  

22 Heb ik meer controle over mijn leven 88 %  
 Ik ben in staat zelfstandig verder te gaan 90 %  
30 / 1 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 

verwachtte 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

8,2 
 
8,1 

gemiddelde 
tevredenheid 

Overige opmerkingen: 
Thank you very much for the Home-start support. I didnt know about this project, it doesnt exist in 
Nepal. I am happy and more confident. Its like a family 
Vrijwilligster is goed, lief, vrolijk, goede vrouw 
She is a mother, she is caring, understanding, super lieve vrouw. Kinderen vinden haar heel leuk. 
Leuk dat jullie zoiets doen! 
leuke interactie en praktische tips 
de geboden hulp moet nog gecontinueerd worden 

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 GEDAAN? De jeugdarts heeft deelgenomen aan de overleggen van het vroeghulp team. de 
jeugdarts heeft 119 uur deelgenomen. 

 



 
TOELICHTING de jeugdarts is als sociaal-medicus en toeleider naar gespecialiseerde zorg en 

(para)medische zorg. Vanuit deze deskundigheid leveren zij hun input aan de 
multidisciplinaire teamoverleggen. 
 
 

 

ACTIVITEIT 3.4.1.b TEAM VROEGHULP (TRAJECT-BEGELEIDING)  
ORGANISATIE ‘s Heerenloo  
DOEL   
WAT IS GEDAAN? geen actie.   
TOELICHTING Besloten is om de middelen van deze activiteit door te sluizen naar 2019  
 
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 GEDAAN? In 2018 zijn er in Wageningen 3 lopende trajecten waarvan er 1 traject al liep vanuit 
2017 en 2 nieuwe trajecten zijn gestart.  Daarnaast zijn bestaande trajecten 
gecontinueerd. Er zijn 31  huisbezoeken gebracht, er is diverse malen contact 
geweest met ketenpartners, zijnde o.a de verloskundigen, daarnaast is er ook 
regelmatig telefonisch contact met cliënten geweest. 

 

TOELICHTING Voorzorg is in Nederland een evidence-based programma gebleken. Zo is het bijv. 
het enige programma waarvan is bewezen dat het effectief is in de preventie van 
kindermishandeling. In de VS, waar het programma al langer ingezet wordt, zijn 
meer onderzoeksresultaten (bijv. in de preventie van criminaliteit en overlast op 
latere leeftijd). Bovendien is het programma bewezen kosteneffectief; de baten van 
het programma wegen ruim op tegen de kosten.  

 

 
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 GEDAAN? Het programma ‘Je relatie babyproof’ is gestart. Inmiddels is er voor elke lopende 
CP (centering pregnancy groep) in 2018 bij de Bakermat voor de mannen een 
(workshop)avond BBB (Baby, Bier en Bitterballen) geweest over het vaderschap en 
voorbereiding op de komst van de baby.  
Voor alle zwangeren en hun partners van de CP is er een relatieavond geweest.  
 
Elke CP groep bestaat uit gemiddeld 10 zwangeren en hun eventuele partner. Het 
programma is tussentijds geëvalueerd en aangepast en verbeterd.  
 
Er is een start gemaakt met een vervolg avond voor de vaders, nadat hun kindje is 
geboren. Deze derde bijeenkomst is op aanvraag van de vaders zelf.    

 

TOELICHTING Het programma ‘je relatie babyproof’ bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste 
BBB (Baby, Bier en Bitterballen) bijeenkomst is voor de (aanstaande) vaders en 
gericht op vaderschap. De tweede relatiebijeenkomst is voor beide ouders/partners 
en gericht op sterk ouderschap/ de relatie babyproof maken.  
Het programma sluit aan bij de CP (Centering Pregnancy) groepen van 
verloskundigenpraktijk de Bakermat. 

 



 
Vanuit de vaders is de vraag gekomen voor een vervolgbijeenkomst gericht op ‘wat 
voor vader wil ik zijn’. 

 
ACTIVITEIT 3.4.4 

 
OPVOEDONDERSTEUNING MET EN DOOR GETRAINDE VRIJWILLIGERS EN DOOR CONTACT 
TUSSEN GEZINNEN 

 

ORGANISATIE Solidez Home-Start (+) 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,  

 

WAT IS GEDAAN? Home-Start (+): het jaar is gestart met 30 lopende gezinnen. In 2018 zijn er 29 
nieuwe koppelingen gemaakt. 26 gezinnen zijn afgesloten. We hebben 12 nieuwe 
vrijwilligers ingezet. 
Home-Start (+) gaat in 2019 verder onder een nieuwe naam: Kind aan Huis. 
 
Buurtgezinnen: Vanaf 1 januari 2018 actief, in samenwerking met Kind aan Huis en 
de Voorleesexpress. Er is geïnvesteerd in naamsbekendheid richting burgers, 
zorgaanbieders, scholen, artsen, kinderopvang, kerken…  
De stand eind 2018:  

- 9 lopende koppelingen,  
- 12  vraaggezinnen  
- 20 steungezinnen.  

 
Samenwerking 
Daarnaast hebben Kind aan Huis (voorheen Home-Start), Buurtgezinnen en 
Voorleesexpres overleg om te kijken hoe we een gemeenschappelijk loket kunnen 
ontwikkelen, hoe we kunnen bepalen welk gezin welke ondersteuning nodig heeft 
en hoe we dubbelingen kunnen voorkomen.  
Er is inmiddels een PVA voor de samenwerking tussen bovengenoemde partijen, 
medegefinancierd door het Oranje Fonds. 
Home-Start en Buurtgezinnen hebben zich samen geprofileerd op de Molenmarkt 
en de kerstmarkt.  

 

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 3.4.5 

 
BOR (BEGELEIDE OMGANGSREGELING) 

 

ORGANISATIE Humanitas  
DOEL BOR richt zich op het begeleiden van gescheiden ouders bij het tot stand komen 

van een omgangsregeling met hun kind(eren). Het belang van het kind staat daarbij 
voorop; hoe sneller een goed werkende omgangsregeling tot stand komt, hoe 
sneller kinderen een plek tussen hun gescheiden ouders kunnen vinden. De 
begeleiding vindt plaats door gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. de 
ondersteuning duurt in principe 3 tot 6 maanden. Daarna hebben ouders samen 
een regeling getroffen. 

 

WAT IS GEDAAN? Op 31-12-2018 zijn er 3 trajecten van BOR gestart in de gemeente Wageningen.   
TOELICHTING Dit blijft helaas achter op de 5 die we hebben afgesproken. Het blijft onduidelijk 

waardoor dit komt. Kunnen mensen ons niet vinden, is er concurrentie???? 
 

 
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 
logopedist op het consultatiebureau. Deze groep vormt ± 5% van de totale 
populatie tweejarigen. In risicowijken kan dit percentage hoger uitvallen. 

 

WAT IS GEDAAN? De logopediste heeft 27  dagdelen gescreend op het consultatiebureau.  
TOELICHTING Verantwoording logopedische screening op het consultatiebureau in 

Wageningen 2018 
 



 
In totaal zijn in de periode van januari tot en met december 2018 50 kinderen 
gezien voor een logopedische screening, of controle. 
Er werden 52 kinderen aangemeld voor een indicatiescreening. Hieronder 
bevonden zich 36 kinderen met een VVE-indicatie. 47 kinderen werden aangemeld 
op vermoeden van een achterstand in de spraak- en/of taalontwikkeling, 5 kinderen 
met een spraakprobleem in. Van deze 47 kinderen zijn 11 kinderen niet gezien 
door geen motivatie ouders (1), eerder verwijzing naar het Audiologisch 
Diagnostisch Centrum (2), eerder verwezen naar logopedie (3), verhuisd (1), niet 
verschenen zonder bericht (2) en verkeerde aanmelding (2). 
De onderzoeken vonden plaats op ’t Palet. Bij 8 kinderen werd de screening aan 
huis gedaan, omdat door omstandigheden de ouders niet naar ’t Palet konden 
komen, of omdat de kinderen in een voor hen onbekende omgeving niet zouden 
gaan praten, 1 screening werd op de peuterspeelzaal gedaan. 
  
De kinderen met een vermoeden van een taal- en/of spraakachterstand werden 
gescreend met behulp van de Taalstandaard. Dit instrument is bedoeld voor eerste-
fase diagnostiek. Na invulling van de Taalstandaard kan de onderzoeker een 
uitspraak doen over een vraag, of er een spraak- en/of taalprobleem bestaat en 
tevens aangeven in welke richting de verdere diagnostiek kan plaatsvinden. 
  
12 kinderen waren eerder gescreend en kwamen in aanmerking voor een controle. 
Bij deze kinderen was de totaalscore van de Taalstandaard wel voldoende, maar 
was er sprake van een mogelijk probleem op verschillende onderdelen van de 
Taalstandaard. Er werden 9 kinderen gecontroleerd, bij 2 kinderen vonden ouders 
de controle niet nodig vanwege spontane verbetering, 1  kind was niet verschenen 
zonder bericht. 
  
Alle ouders hebben advies op maat ontvangen in de vorm van uitgebreide uitleg en 
informatie, soms met gericht oefenmateriaal. Tevens vond in veel gevallen waarin 
het een kind met VVE-indicatie betrof, overleg plaats met de VVE-coördinatoren 
van Solidez. Ook zij hebben in een aantal gevallen advies op maat gekregen. 
  
Tabel 1 Vervolgacties logopedie op het consultatiebureau gemeente Wageningen 2018 

Gescreende kinderen door VGGM logopedist Aantal 

Verwezen kinderen door consultatiebureau 52 

Adviezen voor verwijzing voor logopedische behandeling 14 

Adviezen voor verwijzing naar een Audiologisch Diagnostisch 
Centrum 

3 

Adviezen voor controle, enkele keren betrof dit contact met de VVE 
coördinator of de ouder 

23 

Geen vervolg 1 

Aantal niet gescreend 11 

  
Tabel 2 Vervolgacties (controles) naar aanleiding van onderzoeken op het 
consultatiebureau, gemeente Wageningen 2018 

Gecontroleerde kinderen door VGGM logopedist Aantal 

Geplande controles   12 



 
Adviezen voor verwijzing na controle    6 

Geen bijzonderheden    3 

Aantal niet verschenen   1 

  
 
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 GEDAAN? ● VVE: deelname aan het zorgoverleg door de jeugdarts 
● Spreekuren: Zowel in het Basisonderwijs als voortgezet onderwijs zijn 

kinderen door de jeugdarts gezien op bovenstaande indicatie. 
● Zorgstructuren: Deelname van de jeugdarts aan zorgstructuur op vraag van 

ouders en school. in het afgelopen jaar is deelname aan de 
ondersteuningsteams op het regulier onderwijs gevraagd door ouders en 
school/als zodanig uitgevoerd, in het totaal kostte  dit 107 uur deelname 
jeugdarts 

 

TOELICHTING   



 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Home-Start (+) vrijwilligers 31 ja er zijn 6 nieuwe 

vrijwilligers 
Buurtgezinnen 
 

vrijwilligers 20 
steungezinnen 
 

ja dit is de stand in feb. 19,  
één jaar na de start van  
Buurtgezinnen in  
Wageningen 

Buro Nij (je relatie 
babyproof) 

vrijwilligers 3 ja door de groei van het 
programma ontstaat er 
meer plek voor 
vrijwilligers.  

TOTAAL  54   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Buro Nij:  
- bijzonder was dat er vanuit de (aanstaande) vaders de vraag kwam voor meer ondersteuning op 

gebied van vaderschap. Een leermoment was dat als feedback van de deelnemers werd gegeven dat 
men erg blij was dat de onderwerpen van de relatieavonden werden aangesneden aangezien dit 
onderwerpen zijn waar niet snel over gepraat wordt maar mensen wel een behoefte in ervaren.  

- (aanstaande) ouders die grote(re) problemen en onveiligheid ervaren in hun relatie en gezin nemen 
eerder (en dus preventiever) contact op voor verdere relatieondersteuning. Hierbij wordt aangegeven 
dat het ‘je relatie babyproof’ programma drempelverlagend werkt. 

Buurtgezinnen:  
- In een jaar tijd merken we dat we steeds meer bekendheid krijgen en dat deelnemers weer nieuwe 

deelnemers enthousiast maken. Opvallend is dat er tot nu toe dubbel aantal steungezinnen als 
vraaggezinnen zijn, waardoor alle vragen ook beantwoorde kunnen worden, er is immers genoeg 
aanbod voor het aantal vragen. Wageningen geeft blijkbaar graag.  

- Onze doelstelling is onder andere het voorkomen van zwaardere hulp (bijvoorbeeld de noodzaak van 
pleegzorg of uithuisplaatsing). Door een koppeling gemaakt vanuit Buurtgezinnen heeft een 
vraagmoeder een vraag voor pleeggezin kunnen afzeggen, ze voelt zich nu ondersteund door het 
steungezin dat twee straten verderop woont.  

- er is inmiddels een positieve samenwerking met de organisaties Kind aan Huis (solidez) en de 
Voorleesexpress. In de samenwerking wordt gekeken naar een gezamenlijk optrekken op het gebied 
van PR, het ondersteunen van de vrijwilligers en het voorkomen van overlap in de geleverde 
opvoedingsondersteuning. 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (QUOTES EN CASUSSEN) 

 

 

  



 

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

15-01-2019 3.5 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Voorkomen van schulden en 
armoede 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

16  Kan ik beter omgaan met het geld dat ik 
iedere maand krijg 

ja: 75,0 
nee: 0,0 
nvt: 25,0 

 

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

ja: 72,7 
nee: 13,6 
nvt: 13,6 

 

14 Ervaar ik meer evenwicht in mijn leven. ja: 59,1 
nee: 13,6 
nvt: 27,3 

 

15 Heb ik genoeg geld om mijn rekeningen te 
betalen 

ja: 77,3 
nee: 18,2 
nvt: 4,5 

 

 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 
verwachtte 

9,6 gemiddeld 
rapportcijfer 

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 9,0 totaal: 22 reacties 
 

Overige opmerkingen:  
1. geeft meer rust en overzicht 
2. blij dat ik hier terecht kan 
3. heel content met dienstverlener 
4. heel tevreden met de goede uitleg 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 
3.5.1 SOCIAAL RAADSLIEDEN  
ORGANISATI
E 

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). 

● 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 
GEDAAN? 

We hebben inwoners en organisaties geholpen met een diversiteit aan vragen en 
problemen op sociaal-juridisch en financieel terrein (totaal 2.585 behandelde onderwerpen 
binnen 1.041 contacten). We hebben hen vooral geholpen met problemen op het terrein 
van inkomen en inkomensondersteunende voorzieningen, belastingen, incasso en 
beslaglegging. We hebben ervoor gezorgd dat burgers gebruik maken van hun rechten en 
voldoen aan hun plichten. Consultaties door hulpverleners behandelden we zo veel 
mogelijk met voorrang. Dit betreft vragen van professionals werkzaam in het hele sociaal 
domein en medewerkers van de gemeente Wageningen en de Woningstichting. 
 
We hebben uitgebreide inkomens-checks uitgevoerd. Werd onderbenutting van 
voorzieningen gesignaleerd, dan werden deze voorzieningen aangevraagd. Ontvingen 
burgers te veel (bijvoorbeeld aan voorschotten), dan corrigeren we dit. Waar dit kon, deden 
we een beroep op het maatwerk principe in het Minimabeleid 2016, zodat gemeentelijke 
voorzieningen maximaal worden benut. Waar nodig hebben we uitvoerende instanties 
gewezen op de bedoeling van regels (in tegenstelling tot het denken vanuit regels). De 
raadslieden hebben zich eerder hiervoor aantoonbaar verdiept in ‘de omgekeerde toets’ 
(Stimulansz). Bij beslag en verrekening hebben we de beslagvrije voet gecontroleerd en 
waar nodig laten aanpassen.  
Inkomens zijn hiermee hersteld, waardoor inwoners hun vaste lasten en hun boodschappen 
weer konden betalen en ook weer konden meedoen in de samenleving. Op die wijze 
hebben we bijgedragen aan het verminderen van armoede en het voorkomen van schulden.  
 
Ook het afgelopen jaar bleek er grote behoefte aan ons specialistisch werk, hetgeen zich 
vertaalde in een wachttijd van gemiddeld enkele weken. 
Verwijzingen door het Startpunt, Kernteam en team bemoeizorg, schulddienstverlening en 
RIBW zijn dit jaar toegenomen. Omgekeerd verwijzen de raadslieden met regelmaat naar 
het Startpunt en naar diverse vormen van hulpverlening (zoals schulddienstverlening), maar 
ook naar de tweede lijn voor Sociaal Raadslieden (zoals advocaat of notaris). 
 

 

TOELICHTING Ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van hun dienstverlening hebben de 
raadslieden een beroepsregistratie bij het Registerplein. Zij voerden intern 
casuïstiekbesprekingen en volgden vakgerichte cursussen. Ook namen de raadslieden deel 
aan het Congres ‘Armoede en Schulden Doorgrond’ en aan de dialoogsessies met de 
Belastingdienst. Verder is er met de Voedselbank overleg gevoerd over vroegsignalering en 
met Vluchtelingenwerk over een specifieke risicogroep van jongeren in Wageningen.  
Sociaal Raadslieden Wageningen is vertegenwoordigd in het regio-overleg met collega 
sociaal raadslieden uit Midden Nederland. Vanuit dit overleg (vier keer per jaar) worden 
relevante signalen over wet- en regelgeving en uitvoeringsproblemen naar de landelijke 
Signaleringscommissie overgebracht. Ook is het jaarcongres Sociaal Raadslieden 
bijgewoond over o.m. eerstelijnsrechtshulp, incassopraktijken en de toegang tot 
schulddienstverlening. 
Sociaal Raadslieden heeft een formele toestemmingsverklaring voor haar klanten ingevoerd 
als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG).  
 

 

ACTIVITEIT 
3.5.2 

THUISADMINISTRATIE  

ORGANISATI
E 

Humanitas  

DOEL De cliënten leren om zelfstandig de administratie te voeren en gebruik te maken van de 
voorzieningen die er voor hen bedoeld zijn. Realiseren van 40 koppelingen per jaar. 

 

WAT IS 
GEDAAN? 

Tot 1 januari 2019 zijn er: 
76 - Nieuwe aanmeldingen 

 



 
42 -  Intakegesprekken gevoerd bij mensen thuis 
22 -   Telefonische afstemming, gaan niet starten bij TA 
36 -   Deelnemers gekoppeld 
21 - Koppelingen die nog doorlopen in 2019 

TOELICHTING De aanmeldingen kwamen dit jaar in golven binnen. We hebben het gestelde doel niet 
geheel behaald als gevolg van het wegvallen van Astrid de Koning als coördinator. Haar 
ziekteverloop leek kortdurend doch blijkt zeer langdurig, uiteindelijk is in november na een 
aantal vervangingen een nieuwe coördinator gestart. Dit jaar zijn veel nieuwe aanmeldingen 
geweest waarvan maar een deel binnen de kaders van Humanitas Thuisadministratie 
passen. Humanitas ondersteund mensen die leerbaar en gemotiveerd zijn met een 
ondersteuningsvraag in hun administratie. Soms is het lastig in te schatten of mensen 
binnen onze doelgroep passen. Om goed te kunnen inschatten of de ondersteuning 
passend is, wordt er een intake bij de mensen thuis gedaan en wanneer deze niet passend 
is wordt er gezocht naar andere ondersteuning.  

 

ACTIVITEIT 
3.5.3 

 
SCHULDHULPMAATJES 

 

ORGANISATI
E 

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 
GEDAAN? 

In het 4e kwartaal zijn 3 nieuwe hulpvragen gestart en 4 trajecten zijn op een positieve 
manier afgerond. 
Daarmee is het aantal hulptrajecten per 31 december 2018: 24. 
Medio 2019 plaatsen we ons jaarverslag op onze website. 
 

 

TOELICHTING In het afgelopen kwartaal zijn meer verwijzingen naar de voedsel- en kledingbank geweest. 
Mensen lijken iets meer open te staan hiervoor en wij helpen de drempel zo laag mogelijk te 
maken door goede uitleg. 
Na de zomervakantie zijn meerdere mensen aangemeld door hulpverleners. Een aantal van 
hen bleek nog niet toe aan deze hulp en bij hen wordt mogelijk in een later stadium gestart. 
Het blijkt moeilijk goed in te schatten wanneer iemand zelf gemotiveerd is om aan de slag te 
gaan met de financiën en schulden. 
Enkele hulpvragen zijn afgerond, maar worden mogelijk weer opgepakt wanneer het 
saneringstraject is afgerond. In de tussenliggende tijd is weinig contact nodig. Wanneer 
budgetbeheer goed loopt en er geen deurwaarders meer op de stoep staan, is minder 
behoefte aan contact. 

 

 
ACTIVITEIT 
3.5.4 

 
LEREN ADMINISTREREN = LANGDURIGE THUISADMINISTRATIE 

 

ORGANISATI
E 

Solidez  

DOEL Vrijwilligers ondersteunen mensen thuis langdurig met de administratie.  
 

 

WAT IS 
GEDAAN? 

Solidez heeft een coördinator aangesteld: Lotte van de Peppel 
Er hebben vanaf september 3 koppelingen plaatsgevonden.  
Er zijn 2 vrijwilligers actief.  
In totaal lopen er 11 hulptrajecten.  

 

TOELICHTING  
Het onderzoeksrapport is verkrijgbaar bij Humanitas -TA en bij ISOFA.  
Lotte van de Peppel heeft kennis gemaakt met de deelnemers van ontwikkeltafel 
’Voorkomen van schulden en armoede’ en neemt structureel deel aan dit overleg. 

 

 
ACTIVITEIT 
3.5.5 

 
VOEDSELBANK EN KLEDINGBANK 

 

ORGANISATI
E 

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 
GEDAAN? 

Voedselbank: Wekelijks wordt voedsel opgehaald en uitgedeeld. Per klant houdbaar en 
vers materiaal voor ca drie dagen. In totaal werden 135 huishoudens geholpen. Die 
omvatten 324 personen. 
Kledingbank: De activiteiten die door onze vrijwilligers worden uitgevoerd zijn een continue 
proces. Dit betekent dan ook dat wij in het eerste kwartaal 2018 circa 150 klanten bediend 
hebben. 

 

TOELICHTING Voedselbank: Aantal klanten stijgt sinds december 2017 door wijziging in de landelijke 
criteria voor toelating.   

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Humanitas TA vrijwilligers 15 redelijk Er is ruimte voor meer 

vrijwilligers. Gezien de aard 
van de werkzaamheden is het 
niet te verwachten dat 
inwoners met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt dit 
vrijwilligerswerk aan kunnen. 
Er zijn diverse vrijwilligers 
gestopt omdat ze inmiddels 
een betaalde baan hebben 
gevonden. 

Isofa SHM vrijwilligers 13 nee Eén persoon heeft in 
oktober/november de 3-daagse 
cursus gevolgd. Een maatje is 
gestopt vanwege persoonlijke 
omstandigheden.. 

Voedselbank vrijwilligers    
Kledingbank vrijwilligers    
Langdurige 
Thuisadministratie 

vrijwilligers 2  De vrijwilligers waren actief bij 
SWOA, maar zijn in 
Wageningen gebleven nadat 
SWOA is gestopt. Deze 
vrijwilligers zijn nu aangesloten 
bij Solidez.  
De vrijwilligers geven beide 
aan nog een aantal klanten 
erbij te kunnen hebben. Wel 
zijn we op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.  

     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Het maandelijks overleg (werkgroep Samenwerking) tussen Sociaal Raadslieden, Isofa, Humanitas, 
Algemeen Maatschappelijk Werk, Langdurige Thuisadministratie en De Woningstichting is in 2018 
voortgezet en uitgebreid met de Schulddienstverlening en de Voedselbank. Dit overleg kan op elk moment 
als Ontwikkeltafel dienen en er kunnen andere organisaties worden uitgenodigd (zoals Kledingbank, 
Vluchtelingenwerk, gemeente, Startpunt, Cliëntenraad enz.). 
 



 
Er werd uitvoering gegeven aan de voorgenomen activiteiten die vermeld staan in ons Werkdocument 
Ontwikkeltafel: 
● Isofa en Humanitas hebben het onderzoek naar hoe de doelgroep van SWOA (moeilijk/niet leerbaar) 

geholpen zou kunnen worden bij hun thuisadministratie uitgevoerd en de resultaten weergegeven in 
een verslag. Nadat duidelijk werd dat Isofa en Humanitas geen aanbod zouden doen voor deze 
doelgroep, besloot Solidez dat zij deze doelgroep zal gaan bedienen. Onder de naam ‘Langdurige 
Thuisadministratie’ wordt de thuisadministratie voor deze doelgroep uitgevoerd.  

● Op een ingediend verzoek vanuit ons deelplan besloot het Perspectief Fonds van Welsaam tot 
cofinanciering van groepsgerichte en laagdrempelige Workshops en Budgettrainingen (naast de 
eerdere toekenning door de Woningstichting). De Wageningse Uitdaging bood ondersteuning bij het 
ontwikkelen van PR materiaal en drukwerk. In het najaar zijn de workshops en budgettraining van start 
gegaan. 

● Om de samenwerking met de gemeente verder vorm te geven werden de consulenten 
schuldddienstverlening van de gemeente uitgenodigd in de werkgroep Samenwerking zitting te 
nemen. Sinds april zijn de consulenten in de werkgroep vertegenwoordigd. Ook werd de teammanager 
sociale dienstverlening van de gemeente uitgenodigd voor een nadere kennismaking, maar tot een 
concrete afspraak heeft dit nog niet geleid. Verder bestaat het voornemen om volgend jaar de senior 
medewerker van het Startpunt uit te uitnodigen om de samenwerking met het Startpunt te evalueren. 

● Casusbespreking vormt sinds dit jaar een vast onderdeel van het overleg binnen de werkgroep. 
● Over Vroegsignalering van schulden bracht de werkgroep in september een notitie uit, die zij wil 

bespreken met de gemeente Wageningen. Maar het is sinds september niet gelukt om duidelijkheid 
van de gemeente te krijgen over wie de beleidsadviseur binnen de gemeente voor dit onderwerp is. 
Hierdoor kon de notitie Vroegsignalering niet worden besproken met de gemeente. Eventuele 
uitvoering van gewenst beleid ligt daarom stil.  

 
Humanitas TA:  
In het eerste kwartaal valt op dat er veel aanmeldingen zijn van mensen die niet binnen onze doelgroep 
vallen. Onze vrijwilligers zijn niet toegerust om hen op een passende manier te ondersteunen. Dit komt 
bijvoorbeeld omdat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn, te veel psychische problemen hebben, 
verstandelijk beperkt zijn. 
 
Workshop Grip op Geld: 24 september en 4 oktober (totaal aantal deelnemers 34) 
Budgetcursus Slim met Geld Wageningen, uitvoering: Solidez en Humanitas Thuisadministratie. 
Data: 29 oktober, 5-12-19-16 november 2018. Locatie: Stadsatelier Ons Huis, Wageningen. 
Aantal cursisten: 8. 
 
De budgettraining Slim met Geld Wageningen is door de cursisten met een 7,8 beoordeeld. Cursisten 
geven aan dat ze het meeste gehad hebben aan het bespreken van en onder ogen zien van de 
geldzorgen, veel nuttige en zinvolle informatie over hoe de administratie weer op orde te krijgen, het 
proberen alles weer zelf te doen en balans in de eigen financiën te krijgen. Het niveau wordt als precies 
goed ervaren en het cursusmateriaal duidelijk en ondersteunend. De deskundigheid en de begeleiding van 
trainers wordt goed tot heel goed beoordeeld. Trainers weten veel en vullen elkaar goed aan en spelen 
goed in op wat er gezegd wordt. 
 
Cursisten hebben naast een training evaluatieformulier, ook een evaluatieformulier t.b.v. Welsaam 
ingevuld. Samenvattend komt daar de volgende waardering uit: 
Vertrouwen in toekomst door deelname 100% ja 
Controle over mijn leven door deelname 80% ja 
Zoek naar oplossingen om moeilijke situaties te veranderen 100% ja. 
De training voldeed voor een 7,6 aan de verwachting (van 1 tot 10) en een 7,6 aan kwaliteit.                 - 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

Via SchuldHulpMaatje:  
Bij de aanmelding schrijft iemand: Zo vastgedraaid dat ik niet meer kan slapen en de brieven durf open te maken. 
Een doos vol met ongeopende angst. Mevrouw wordt momenteel ondersteund en er is contact geweest met 



 

de schuldeisers, waaronder de Woningstichting. Er komt orde in de chaos en daarmee een uitweg uit de 
schulden. 
BIj de afronding: het maatje was geweldig! Ze luisterde goed en ik heb nu een buffertje opgebouwd. HEt is 
niet veel, want ik heb nog steeds alleen een uitkering. Maar ik heb het gevoel dat ik er weer grip op heb. De 
chaos is weg, al zal er in de toekomst misschien nog wel eens wat mis gaan. 
 

Via Thuisadministratie: “als mijn administratie opgeruimd is, is er ook weer ruimte in mijn hoofd”. 
Via budgettraining Slim met Geld Wageningen:  Ik ben blij dat ik dit gedaan heb! 
  
Ik heb deze cursus ervaren als prettig en ik ben toch weer van het beheren van mijn geld meer te weten 
gekomen. Zal daar zeker mee aan het werk gaan. 
  
Via Sociaal Raadslieden:  

- “Ik ben hier zo blij mee, met dit vangnet. Die steun heb ik zo nodig”. 
- “Jij vertellen, hartstikke bedankt, want ik niet weten”. 
- “Maar heb ik daar allemaal recht op?! Dat wist ik allemaal niet!” 
- “Complimenten voor hoe jullie dit weer goed hebt kunnen regelen. Dit zal veel stress bij haar 

wegnemen” (verwijzer)  
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OVERZICHT 

ACTIVITEIT 3.6.1 VOORLEES EXPRESS  
ORGANISATIE de bblthk  
DOEL https://youtu.be/WFTnWZ6GZnE  
WAT IS GEDAAN? Acties: Financiering met een bijdrage vanuit het Oranjefonds 

● 1 x per mnd werkoverleg met Kind aan Huis (voorheen Home-start) en 
Buurtgezinnen voor afstemming, delen van kennis en versterken 
samenwerking. Resultaat: o.a. inzicht in werkwijze, gezamenlijke PR 
gevoerd, elkaars scholingsbijeenkomsten voor de vrijwilligers bijgewoond.  

● Afspraken over doorverwijzing naar elkaars activiteiten en het informeren 
van de vrijwilligers over de projecten. 

Vacature: 
Dit jaar werd de VoorleesExpress nog uitgevoerd in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Omdat VWON aangaf zich terug te willen 
trekken uit het project is er door de bblthk per 1 december 2018 een 
projectmedewerker VoorleesExpress voor 10 uur per week aangesteld. 

Gezinnen en vrijwilligers: 
In 2018 zijn seizoen 6 (start januari) + 7 (start september) gestart met voorlezen in 
44 gezinnen. In 4 workshops interactief voorlezen en ouderbetrokkenheid werden 
er 38 nieuwe vrijwilligers, voorlezers en coördinatoren getraind. Er waren 4 
coördinatoren-bijeenkomsten ter begeleiding en monitoring van de voortgang door 
de projectleiding. Sinds dit jaar wordt er de digitale tool mijnvoorleesexpress.nl  
ingezet om het proces te monitoren en de voorlezers via e-learning gedurende de 
20  voorleesweken stap voor stap van gerichte informatie en ondersteuning te 

 

https://youtu.be/WFTnWZ6GZnE


 
voorzien en de op gezette momenten terug te koppelen naar de toeleiders. Daarbij 
zijn er 4 voorlezers-bijeenkomsten gehouden. 

Netwerkbijeenkomsten: 
Er zijn twee  netwerkbijeenkomsten voor de toeleiders van de gezinnen gehouden, 
waarin er feedback werd gevraagd, er een update is gegeven over de stand van 
zaken van het project, handvatten voor de toeleiding van de gezinnen zijn 
gegeven en de nieuwe werkwijze met de webapp mijnvoorleesexpress is 
toegelicht. Ook is in dit overleg lage taalvaardigheid van ouders en doorverwijzing 
naar het Digi Taalhuis op de agenda gezet.  

In dit netwerkoverleg zijn vertegenwoordigd: Solidez, SBO De Dijk en OBS De 
Wereld, Consultatiebureau (JGZ), Kindercentrum Schateiland, Kinderopvang-
Wageningen en VWON 

TOELICHTING De toeleiding van de gezinnen zijn een aandachtspunt. Toeleiders geven niet altijd 
voldoende informatie om tot een goede koppeling met een vrijwilliger te komen. 
Dit in 2019 een actiepunt voor verbetering.  

 

   
 
ACTIVITEIT 4.5.1 

 
TAALMAATJES 

 

ORGANISATIE Gilde SamenSpraak  
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen  
WAT IS GEDAAN? kwartaal 1 

Er zijn 15 nieuwe begeleidingstrajecten, waarvan 3 vluchtelingen gestart 
Tien projecten, daterend uit het eerste kwartaal 2017 zijn afgerond (nog 
gerapporteerd onder het oude ‘systeem’. 
kwartaal 2 
Er zijn 6 nieuwe begeleidingstrajecten, waarvan 2 Syrische vluchteling gestart. 
 
2018, alle kwartalen: In totaal zijn 35 koppelingen tot stand gekomen, waarvan 
12 trajecten met vluchtelingen, vooral uit Syrië en in mindere mate uit Eritrea. 
 

 

TOELICHTING De een en-op-een taalbegeleidingstrajecten van immigranten duren een jaar.  
We hadden meer vluchtelingen verwacht gezien de grote toeloop van hen in 2016. 
Wellicht dat VWON zelf genoeg taalmaatjes heeft.  
In de tweede helft van het jaar hebben toch nog aardig wat Syrische vluchtelingen 
bij ons aangeklopt. 
Opvallend dit jaar is het grote aantal afwijzingen van aanvragers, omdat de 
vereiste basiskennis ontbreekt. Aanvragers moeten eerst een cursus Nederlands 
gaan volgen op minimaal A1-niveau. 
 

 

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 GEDAAN? Vanaf 2018 ligt de focus op het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als 
moedertaal. In het kader hiervan zijn - na consultatie van een groep 
taalambassadeurs van stichting ABC - alle communicatiemiddelen onder de loep 
genomen. Taalambassadeurs komen uit de doelgroep laaggeletterden. De naam, 
flyers, banners en website zijn dusdanig gewijzigd dat zij nu veel beter leesbaar 
zijn voor laaggeletterden. De naam (Digi)Taalhuis Wageningen werd gewijzigd in 
Digitaalhuis Wageningen. Daarnaast is een zestal filmpjes ontwikkeld waarin een 
dagelijkse situatie wordt uitgebeeld en geschreven taal een rol speelt. De filmpjes 
worden getoond op publieke schermen van in onder andere het gemeentehuis, 

 



 
ziekenhuis Gelderse Vallei en RTV Rijnstreek. De communicatiemiddelen zijn 
beschikbaar voor partners in Wageningen en andere taalhuizen in Gelderland. 

De integrale aanpak van laaggeletterdheid is niet alleen een kwestie van lange 
adem, maar een blijvende noodzaak om daarin te investeren. 

Medio 2018 werd een taalhuis docent aangetrokken voor 18 uur per week. Haar 
belangrijkste taken zijn: Inhoudelijke en didactische ondersteuning van de 
taal/reken vrijwilligers en van de spreekuur vrijwilligers; intake van cursisten; 
adviseren over wat de vrijwilliger inhoudelijk tijdens de begeleiding van een cursist 
gaat doen. Ook geeft zij de basistraining van Stichting Lezen & Schrijven aan 
nieuwe vrijwilligers. Scholing van (nieuwe) vrijwilligers is een doorlopende 
activiteit.  

Het aantal vrijwilliger werd uitgebreid tot 40. 133 personen kwamen voor het 
spreekuur. Hiervan gingen er 25 in een nieuw individueel begeleidingstraject. In 
totaal namen 42 personen deel aan een individueel begeleidingstraject (25 nieuw 
en 18 doorlopend vanaf 2017). 50 personen werden verwezen naar andere 
taalaanbieders zoals Toptaal, Gilde Samenspraak, de lesgroepen van Solidez, of 
naar diverse cursussen ‘digitale vaardigheden’ van de bblthk. Alle andere vragen 
konden beantwoord worden tijdens het spreekuur. 

Het Wagenings Dictee heeft de opbrengst van 2017 bestemd voor de aanpak van 
laaggeletterdheid in Wageningen. In 2018 is samen met Solidez (Huis van de Wijk 
Pomhorst) een  plan ontwikkeld dat begin 2019 wordt uitgevoerd. Een 
verhalenproject met als werktitel ‘De Taal Karavaan’, gericht op laaggeletterden 
met Nederlands als moedertaal. 

In september werd gestart met een wekelijks Taalcafé op maandagochtend. 
Gemiddeld 20 personen doen er aan mee. Het Taalcafé wordt door vrijwilligers 
gerund, en ook zij worden getraind door de taalhuis docent. 

Een taalproject in samenwerking met het zwembad werd voorbereid, de uitvoering 
is in 2019. Bezoekers van het zwembad kunnen dan meedoen aan 
laagdrempelige taalspelletjes. Deelname wordt beloond met gratis lessen digitale 
vaardigheden of taallessen. Dit zal een paar keer per jaar worden uitgevoerd 

In samenwerking met Solidez werd een alternatief bedacht voor de lessen voor de 
'Kristalgroep', mensen met een (verstandelijke) beperking. Deze lesgroep stopte in 
december 2017 bij ROC A12. Het Digitaalhuis zocht vrijwilligsters aan voor het 
leiden van deze groep, die zich ToTaal laat noemen. De taalhuis docent 
ondersteunt de vrijwilligsters inhoudelijk. De taalgroep heeft elke maandagochtend 
les in Huis v.d. Wijk De Nude. 

In het verslagjaar werden door de bblthk diverse cursussen georganiseerd: Leren 
werken met DigiD, Klik & Tik, Smartphone voor beginners, Tablet voor beginners, 
Workshop E-boeken lenen, Wat moet je weten van Windows 10, Wordpress 
website voor beginners, Wordpress website voor gevorderden, Digitaal Café.  
Totaal 199 personen. 

17 mensen hebben deelgenomen aan een cursus Klik & Tik (basisvaardigheden 
op de computer). 
3 mensen hebben deelgenomen aan een cursus “leren werken met DigiD”. 
4 AMA’s hebben een cursus computer voor beginners gevolgd. 
I.s.m. Compleet Mensenwerk zijn na een pilot in de bblthk, twee cursussen 
technisch programmeren gegeven aan cliënten (15) van Compleet Mensenwerk. 
  

Cursus Windows 10 voor beginners 7 



 

Wordpress website voor gevorderden 8 

Wordpress website voor beginners 8 

Cursus tablets voor beginners 14 

Workshop E-boeken lenen 17 

Smartphone voor beginners 18 

Digitaal Café 9x               88 
 

TOELICHTING Taalactiviteiten van Solidez en VWON worden door hun elders verantwoord.  

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Voorlezen VLE vrijwilligers 52 ja  
Digitaalhuis vrijwilligers 32 ja  
Coördineren VLE vrijwilligers 5 ja  
TOTAAL  53   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Voorleesexpress:  Er wordt onderzocht hoe Solidez, Buurtgezinnen en de VoorleesExpress kunnen 
samenwerking kunnen komen om beter te kunnen beantwoorden aan de vraag van het gezin. Afstemming 
hierin wordt noodzakelijk gevonden. Zie hierboven.  
 
Digitaalhuis: Vanaf het tweede kwartaal is een medewerker van Solidez gedetacheerd bij het Digitaalhuis 
om doelgroep NT1 te bereiken en het signaleren van laaggeletterdheid binnen de geledingen van Solidez 
te stimuleren. Deze inbreng wordt 2-maandelijks geëvalueerd. Solidez is een belangrijke, zo niet de 
belangrijkste partner van het DTHW. Het werkveld van Solidez is een belangrijke vindplaats voor mensen 
die tot de doelgroep van het DTHW horen. Om succesvol te kunnen 'vinden' is het noodzakelijk dat met 
name de professionals in hun methodisch handelen competent zijn in het herkennen, erkennen, motiveren 
en warm doorverwijzen van laaggeletterden naar de juiste bestemming. Aan de professionele competentie 
gaat vooraf dat de organisatie in generieke zin dit als beleidsdoel stelt. Het is een proces waarbij het willen 
transformeert naar zichtbaar kunnen, gesteund en gestimuleerd door het management. 
 
In het najaar worden een aantal plannen opgepakt om doelgroep NT1 te bereiken. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

 
 
 

 

 



 

   
 

CATEGORIE 4 – meedoen en initiatieven 
 
Samenvatting 
Binnen Meedoen is er voor ruim 400 mensen een plek gecreëerd om ‘mee toe doen’ als vrijwilliger, 
stagiair of op een werkervaringsplek. Meedoen aan activiteiten leidt in veel gevallen en daar waar 
mogelijk tot meedoen als vrijwilliger ten behoeve van anderen. En dat geeft zin, betrokkenheid en 
levensvreugde en leidt tot minder eenzaamheid. 
Door dichter en vaak in hetzelfde pand samen te werken leerden we meer van elkaars activiteiten en 
mensen en werd het makkelijker om te verbinden. Door inzet van inwoners en organisaties zorgen de 
buurtteams van de Huizen van de Wijk Speel-o-theek, voedsel- en kledingbank, 
kinder/tienerparticipatie, jongerenwerk, sportbuurtwerk, VCW, Thuis, Vluchtelingenwerk en Markt 17 
dat veel kwetsbare mensen veelal met krappe beurs actief/gezond mee konden (blijven) doen, vaak via 
laagdrempelige vrijwilligersactiviteiten, eigen initiatief maar ook via activiteiten voor de hele stad. 
Mensen kunnen niet alleen meedoen maar worden ook gestimuleerd om zelf iets te ondernemen. Ook 
ondernemers helpen meedoen mogelijk maken door een bijdrage aan de Plusbus, vakantiekamp en 
droomuitje voor mensen die niet op vakantie kunnen. 
Vrijwilligers zijn vaak ook ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden, die stimuleren om mee 
te doen en informatie verstrekken aan inwoners. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties werden meer 
dan gepland ondersteund met advies, kennis en scholing bijv. over crowdfunding samen met Thuis of 
over vertrouwenspersoon i.s.m. de Sportraad.  
 
Inleiding 
Meedoen behelst zowel werken en verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus in de rol van 
‘brenger’ (voor jezelf, anderen, de samenleving en de leefomgeving/stad) als erbij mogen horen, gekend en 
gehoord worden, regie mogen hebben op een manier die voor jou belangrijk is in de rol van ‘vrager’. Veel 
mensen nemen verantwoordelijkheid en initiatief om mee te doen of meedoen voor anderen mogelijk te 
maken; voor anderen is het iets waartoe ze vanuit een niet-actieve, geïsoleerde of beperkende situatie 
gestimuleerd of ondersteund moeten worden. Meedoen verhoogt de kwaliteit van leven en gezondheid en 
werkt preventief. Meedoen is ook meetellen. Het uitgangspunt van categorie 4 is dat meedoen voor iedereen 
mogelijk is, ook als men op bepaalde niveaus of levensdomeinen beperkingen ondervindt.  

 
1. Infrastructuur om mee te doen 
2. Ontwikkelen (van mensen)   
3. Vrijetijdsbesteding 
4. Vluchtelingen 
5. Randvoorwaarden (Vervoer) 

 
1.  Infrastructuur meedoen 

In dit deelplan zijn de betrokken partijen: Solidez Buurtteams vanuit de Huizen van de wijk, (o.a. 
buurtmaatschappelijk werk, kinderwerk,) THUIS, VCW, Inloopcentrum Markt 17, Stichting Present en de VN 
groep. De Buurtteams hebben tientallen activiteiten georganiseerd (bijv. diners, 1€ kledingmarkt en  
activiteiten voor kinderen en tieners  i.s.m. buurtbewoners) onder andere op basis van directe wensen van 
buurtbewoners. Initiatiefnemers van activiteiten en de daarbij betrokken vrijwilligers zijn ondersteund (zoals de 
kaartclubjes, wandelclubjes, samen eten, enz.). Deelnemers worden zelf ook actief bijv. als vrijwilligers 
doordat we uitgaan van talenten. Zo ontstaat wederkerigheid. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen helpen 
kwetsbare mensen. Ervaringsdeskundigen en inwoners werden ook betrokken bij de evaluatie van activiteiten 
door middel van de monitor. 
Bij kinderwerk zijn de ouders in 3 Wageningse wijken (midden, zuid en oost met name Patrimonium) meer 
betrokken bij de uitvoering van de activiteiten dan voorheen. Samen met de ouders en i.s.m. JOGG wordt 
zoveel mogelijk aandacht gegeven aan een gezonde leefstijl (bewegen, gezond eten en water drinken). Er 
worden ontmoetingsactiviteiten door ouders zelf georganiseerd en hierbij wordt zover mogelijk sterk en 
kwetsbaar verbonden.  
Markt17 organiseerde zo’n 200 inloopmomenten in 2018. Net als bij de andere organisaties leren 
statushouders/ongedocumenteerden er de taal en maken kennis met mede-Wageningers. Dit deden ze door 
samen boodschappen te doen, te koken, eten en muziek te maken op zondag. In 7 jaar tijd is er een 
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gemeenschap gegroeid met veel verschillende mensen die ook naar elkaar omzien. Het is alleen al als een 
succes te benoemen, en dat geldt voor de meeste organisaties, dat men het rooster elke keer weer 
rondgebreid krijgt met vrijwilligers en het beschikbare geld. 
Jongeren van ’t Oude Bijenhuis zijn betrokken bij het meedenken over de stad en over een duurzamer 
Wageningen. Verder maken zo’n 25 jongeren gebruik van het Bijenhuis om elkaar te ontmoeten en 
activiteiten zelf te ontplooien (schilderen, tekenen, fotografie, muziek, darten, pool). Hierbij worden ze indien 
nodig begeleid. 
Het VCW hield samen met zo’n 30 vrijwilligers de vacaturebank actief en up to date en kreeg 474 vrijwilligers 
die zich of aan de balie of via de website hebben aangemeld. Over alle mogelijke onderwerpen werd 
informatie gedeeld en advies gegeven. In samenwerking met D66 en de gemeente werden 2 
vertrouwenscontactpersonen beschikbaar gesteld voor verenigingen en stichtingen. 
Er is meegewerkt aan een nieuwe start van de VN werkgroep samen met werkgroep toegankelijk en de GGZ 
Klankbordgroep. In 2019 zullen de Welsaam activiteiten gescreend worden op toegankelijkheid. 
 
Succes/uitdaging: 
● Vakantieactiviteiten – we zijn er in geslaagd sommige activiteiten voor heel Wageningen aan te bieden 

(bijv. paasactiviteit, buitenspeeldag, uitje naar zwembad en groene speeltuin enz.). Een succes is ook dat 
we er in geslaagd zijn meer te werken op basis van wederkerigheid. Ouders steken bij alle activiteiten 
hun handen uit de mouwen. Uitdaging is om binnen de bestaande capaciteit een grotere groep kinderen 
en ouders te bereiken en te betrekken.  

● Upgrade koken met de buurt - 2018 is het jaar dat er betere en meer maaltijden werden georganiseerd in 
huis van de wijk de Nude. Per keer eten gemiddeld 20 a 30 personen mee. De tafels zijn groot en er 
zitten altijd wel onbekenden aan tafel. Samen eten stimuleert ontmoeting met niet alleen mensen uit de 
wijk maar ook daarbuiten. De etentjes voorzien in een grote behoefte. Bij het boodschappen doen, 
voorbereiden, koken, serveren, en afruimen zijn ook vele vrijwilligers betrokken. 

● Een ander succes is het makkelijk gebruik kunnen maken van elkaars locaties met gesloten beurs en als 
men daar is meteen weer nieuwe informatie krijgt of kan delen. 

   
2. Ontwikkelen (van mensen) 
In dit deelplan zijn de betrokken partijen: THUIS, Solidez huizen van de wijk, VCW en Vluchtelingenwerk. Vele 
inwoners zijn ondersteund door THUIS in 2018 met het realiseren van hun ideeën voor de stad middels het 
initiatievenfonds maar ook door informatie en advies (fondsen, werkplek, schrijven projectplan enz.). Op veel 
verschillende manieren konden Wageningers ook meedenken en meedoen met zo’n 1500 activiteiten bij 
THUIS, Vluchtelingenwerk en Solidez huizen van de wijk, ’t Oude Bijenhuis en het buurtsportwerk. Over het 
algemeen beginnen ‘bezoekers’ aarzelend bijv. met koffiezetten, krijgen vertrouwen en vinden zingeving als 
vrijwilliger of solliciteren en vinden een werkervaringsplek of betaald werk. Een uitspraak die goed omschrijft 
wat de waarde is van deze inzet: “jullie zijn een redding geweest want hij is passief en voelde zich waarde-
loos.” Oktober 2018 ging de dagbesteding zonder drempels van start in Ons Huis en de Nude voor zo’n 50 
mensen. 
217 Wageningse vrijwilligers zijn getraind door de Wageningse vrijwilligersschool en waardeerden dit 
gemiddeld met een 8. Er waren 6 workshops gepland, uiteindelijk zijn er 18 georganiseerd. Er zijn meer 
mensen via VCW geholpen dan gepland met het vinden van passend vrijwilligersplek of een reguliere 
activiteit om aan mee te kunnen doen. 
 
Succes/uitdaging: 
● Werkplaatsen - THUIS, Solidez, de Voetbalwerkplaats, Hoge Born, Sportservice zijn dagelijks actief in 

het verbeteren van de eigen werkplaatsen. Een uitdaging hierin is de gezamenlijke coördinatie, 
ondersteuning en ontwikkeling in sociaal ondernemerschap. Hierbij is ‘het systeem’ vaak de bottleneck. 
Men bedenkt originele ‘producten’ om inkomsten mee te genereren. Echter zodra men meer naar 
‘ondernemerschap’ neigt dan ‘sociaal’ wordt men bijv. door ondernemers aangekeken als oneerlijke 
concurrent. Maar als men een BV opricht, is er geen subsidie en dus weinig ruimte om te experimenteren 
enz. Wageningen zou gebaat zijn bij meer hybride vormen van ondernemerschap om de stad levendig 
en weerbaar te houden. 

● DACT - Het is zeker een succes dat er nu een dagbesteding met begeleiding mogelijk is voor zeer 
kwetsbare mensen als basisvoorziening. Men hoeft geen indicatie te hebben om hier aan mee te doen 
en een veel grotere groep kan hierdoor duurzame begeleiding krijgen. Veelal zijn deze mensen 
zorgmijders, ze willen geen brede vraagverheldering maar wel een bak koffie. Ze beginnen vaak met iets 
kleins en van lieverlee doet men meer. Uitdaging hierin is om aan te kunnen tonen dat we op deze 
manier een besparing realiseren voor de samenleving. Het merendeel van deze mensen zou zonder 
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structurele lange termijn begeleiding weer afglijden naar verslaving, eenzaamheid enz. De dagbesteding 
valt binnen het deelplan ‘ontwikkelen van mensen’, hier moet echter bij gezegd worden dat voor deze 
mensen de ontwikkeling vaak ligt in het stabiliseren en ook dat is soms al een brug te ver. 

● Toeleiding - Als succes kan ook genoemd worden dat we meer mensen naar passend vrijwilligerswerk 
hebben begeleid. Aan de andere kant is het ook een enorme (landelijke) uitdaging. Het aantal mensen 
dat ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een passend vrijwilligerswerk en daarna ook op de 
werkplek groeit, 50% vergeleken met vorig jaar. Dit vraagt dus meer inzet van de beroepskrachten die 
e.e.a. opvangen bijv. met vrijwillige (interculturele) bemiddelaars en coaches op de werkplek. Het gaat 
om mensen met een migrantenachtergrond, andere taal, studie-uitvallers en mensen met een vorm van 
een beperking. 

  
3. Vrijetijdsbesteding 
In dit deelplan zijn de betrokken partijen:  Speel-o-theek, THUIS, Solidez Sportbuurtwerk en Huizen van de 
Wijk, de Speelgoedbank en Odensehuis. En wat gebeurt er veel!  
Speel-o-theek: 12 families leenden speelgoed via een strippenkaart van de Speel-o-theek die nu in de 
Pomhorst huist. 45 families werden lid.  
THUIS: In heel 2018 werden er ruim 1000 activiteiten georganiseerd door THUIS voor 19.000 bezoekers (bijv. 
yogalessen ook in Engels, iftar en Suikerfeest enz.) ook door het nieuw opgestarte THUIS activiteiten team 
zelf (bijv. docu avond over discriminatie, alternatief Sinterklaasfeest enz.). 
Sportbuurtwerk: Het is te veel om op te noemen wat Sportbuurtwerk, de sport en speluitleen en de speelbus 
allemaal gerealiseerd hebben in 2018. De speelbus staat iedere dag van de week op een ander schoolplein 
en bereikt er dagelijks tussen de 20 en 50 kinderen. Daarnaast worden vele sport-spel en beweeg 
evenementen georganiseerd, met name in de schoolvakanties. In de zomervakantie werden wel 2150 
kinderen (al dan niet in een kwetsbare positie) gestimuleerd om mee te doen en meer te bewegen. 25 
Jongeren zetten zich actief in als sportcoach en krijgen een opleiding of hebben deze al afgerond. Ook 
ouderen en kinderen met een beperking worden bereikt met de beweegprogramma’s van Sportbuurtwerk. 
Samen met Sportservice Wageningen worden nieuwe sportcoaches opgeleid. 
 
Succes/Uitdaging:  
● Het kan een succes worden genoemd dat ondanks een rigoureuze verbouwing bij THUIS er toch nog 

zoveel activiteiten en bezoekers waren. De grootste uitdaging blijft om steeds de verbinding te zoeken 
tussen en met inwoners. 

● Sportbuurtwerk heeft dagelijks activiteiten en bereikt hier zeer veel kinderen mee in alle wijken. Voor 
kinderen tussen 10 en 14 jaar is vaak weinig te doen. Er zijn groepen jongens die hierdoor uit verveling 
rottigheid uithalen. Door Sportbuurtwerk wordt hen een goed alternatief geboden, in samenwerking met 
de Huizen van de Wijk. Dit is er echter niet iedere dag in iedere wijk, waardoor ze de andere dagen voor 
overlast kunnen zorgen. Ouders zijn hierop lastig aanspreekbaar. We zoeken met politie en 
hulpverlening naar passende oplossingen. 

    
4. Vluchtelingen 
In dit deelplan zijn de betrokken partijen:  Vluchtelingenwerk, Inloopcentrum Markt17, de bblthk, VCW, Solidez 
huizen van de wijk, Odensehuis, Gilde Samenspraak. 
De nieuwe statushouders: Veel aandacht is gegaan naar de opvang en begeleiding van jonge Eritrese 
vluchtelingen maar ook andere ex-AMV-ers, omdat dit de grootste groep nieuwkomers was van 2017/2018. 
Ze vallen tot 18 jaar onder voogdij van Nidos en komen daarna als 18 jarige zelfstandig in Wageningen te 
wonen. Dan begeleidt VWON ze als volwassen statushouders. Met het verschil dat ze nog naar ISK gaan en 
als ze MBO succesvol kunnen volgen niet naar een inburgeringscursus hoeven. Ze lopen echter wel tegen 
veel problemen aan. 
Met behulp van oudkomers (ex-vluchtelingen die er al langer zijn) zijn de behoeften van deze groep beter in 
beeld gebracht en wordt dit opgepakt door VWON i.s.m. Lindenhout, Welkom in Wageningen en Solidez. De 
gemeente is hierover ook ingelicht. 
Verder loopt de voorlichting inburgering en de ondersteuning bij participatie mits goed afgestemd met 
klantmanagers. Extra taalverwerving behoeft veel aandacht, mensen worden verwezen naar Digitaalhuis. De 
vraag naar diverse maatjes blijft groter dan het aanbod. Inmiddels zijn er ook aantal gastgezinnen via Rotary, 
Welkom en VWON. Alle jongeren zijn met Gezinshereniging bezig en de eerste gezinnen zijn gekomen. De 
hulpvragen van vluchtelingen worden complexer. Er waren weinig nieuwe aanmeldingen van vluchtelingen 
voor vrijwilligerswerk. Er was extra PR nodig. In HvdW de Nude nemen vluchtelingen deel aan taalonderwijs 
en diverse activiteiten en zijn ze ook als vrijwilliger actief. 
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Op het eind van 2018 gaat de aandacht ook uit naar: vrouwen en de ouders van de jongeren 
(gezinshereniging); om de integratie goed te laten verlopen. Er startte een informele vrouwengroep – 
zelforganisatie - in Thuis, een projectgroep Internationale Vrouwendag en een participatie cursus van VWON 
was in voorbereiding. Een nieuwe groep voor bemiddeling van (vrijwilligers)werk in Wageningen is: de 
asielzoekers van de 2 procesopvanglocaties. Die steeds langer (maar tijdelijk) in Wageningen verblijven. Het 
nieuwe taalcafé van de bblthk blijkt aan een grote behoefte te voldoen. 
  
Succes/uitdaging: 

● Eritrese jongeren: Oudkomers zijn zelf in gesprek zijn gegaan met de grote groep jongeren (ong. 30) 
die als minderjarige alleenstaande vluchtelingen waren gekomen. Hierdoor krijgen we meer zicht op 
de uitdagingen waar de Eritrese jongeren voor staan en kunnen we ook beter gaan afstemmen. 
Ook de gemeente neemt de signalen serieus en heeft de brief die door de statushouders is opgesteld 
gelezen. Dit leidde tot extra aandacht wat ook in 2019 nog door zal lopen.  

● Er is een Klankbordgroep Vluchtelingen gestart, ondersteund door VWON, die als 
gevraagd/ongevraagd adviesraad voor Welsaam en de gemeente zal functioneren. De samenstelling 
is zo divers mogelijk (duur verblijf in Wageningen, gender, afkomst en leeftijd) en zal vanuit 
ervaringsdeskundigheid met suggesties en vragen bijdragen aan verbeteringen in het 
integratieproces. 

● Klantmanagers gaven aan dat vrouwen achtergebleven waren in de ondersteuning naar werk en 
zelfstandigheid;en hebben Welsaam partners gevraagd wat zij hierin kunnen bieden. Hier bleken al 
langer en meerdere ideeën over. We gaan nu de initiatieven verbinden van o.a. een informele 
vrouwengroep, VIP training tot Wereldvrouwendag-organisatie in 2019. 

● Uitdaging blijft om voldoende taalmaatjes (maatwerk) te vinden. 
 
5. Randvoorwaarden 
In dit deelplan van categorie 4 zijn de betrokken partijen: Gilde Samenspraak, Solidez Huizen van de wijk, 
Solidez Plusbus, Digitaalhuis. 
Vervoer: Veel ‘minder mobiele’ mensen zijn vervoerd door de vrijwillige chauffeurs van de Plusbus. Ruim 
5700 personen in 2018. Hierdoor wordt hun isolement doorbroken en daarnaast verschaft het de chauffeurs 
een zinvolle daginvulling. Er is in het tweede kwartaal met hulp van donaties van het Wagenings Nut en het 
MARIN een nieuwe rolstoelbus aangeschaft omdat de oude versleten was. Er is een nieuwe samenwerking 
met Iriszorg tot stand gekomen. De monitor van Welsaam toont aan dat mensen erg tevreden zijn. 

Taal: Alle taalactiviteiten, zoals Digitaalhuis en het Gilde, worden verantwoord onder Categorie 3, deelplan 6 

 
Citaat:  “Elke week verheug ik me erop om aan de slag te gaan. De structuur van één keer per week 
vrijwilligerswerk doen in een sociale omgeving, betekent veel voor mij. Hierdoor is het ook makkelijker om 
structuur in de rest van de week te brengen. Deze wekelijkse activiteit maakt voor mij het verschil tussen me 
regelmatig eenzaam voelen of bijna niet meer eenzaam voelen. Ik ben een gelukkiger mens.” 

 
 
SROI: Er zijn in Categorie 4 in het kader van SROI ruim 400 plaatsen gerealiseerd voor vrijwilligers, stagiaires 
of werkervaringsplaatsen. (een deel van deze plaatsen zijn ook meegeteld in andere categorieën). 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

31-12-2018 4.1 Meedoen en initiatieven Infrastructuur Meedoen 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

1, 45 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind. 

78,8 % ja 
8,2 % nee 
13 % nvt 

n=86 

2 Heb ik vertrouwen in mijn eigen toekomst. 57,6 % ja 
4,7 % nee 
37,7 % nvt 

 

3 Voel ik mij gezonder 51,8 % ja 
15,3 % nee 
32,9 % nvt 

 

7 Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig 
is. 

74,1 % ja 
5,9 % nee 
20 % nvt 

 

12, 23, 24,42 Kan ik werken of vrijwilligerswerk doen 55,3 % ja 
24,7 % nee 
20 % nvt 

 

12,13 
 

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

47 % ja 
16,5 % nee 
36,5 % nvt 

 

26, 28 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

84,6 % ja 
7,1 % nee 
8,3 % nvt 

 

41 Nemen andere mensen mij serieus 63,1 % ja 
8,3 % nee 
28,6 % nvt 

 

11 (geen vraag)   
 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 

verwachtte 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

gem. cijfer: 9,4 
 
gem cijfer: 8,3 

 

 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 4.1.1 
BUURTTEAMS EN COÖRDINATIE ONTMOETINGSPLEKKEN, ACTIVITEITEN EN 
NETWERKSTRUCTUUR (BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK, KINDERWERK)  

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Doelgroep opzoeken en activeren n.a.v. signalen; Verbindingen tot stand brengen 

tussen vraag en activiteiten en zorg; vraaggericht activiteiten en vrijwilligers 
ondersteunen ikv. meedoen; ervoor zorgen dat doelgroep mee kan doen; 
netwerken en netwerken tot stand brengen.  

- inwoners ontmoeten en activeren naar aanleiding van signalen 
- verbindingen tot stand brengen tussen vraag, activiteiten en zorg 
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- vraaggericht activiteiten en vrijwilligers ondersteunen in het kader van 
meedoen 

- ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen 
- netwerken en netwerken tot stand brengen 

 
WAT IS GEDAAN? Stenen 

Er is vormgegeven aan de inzet van gezamenlijk gebruik van accommodaties en 
werkplekken (categorie stenen). Waardoor op termijn ook gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en samenwerkingen uit voortvloeit. Zie deelplan 1.1. en 
stenen. 
 
Buurtteams 
Buurtteams bestaat uit: coordinator Huis in de Wijk, kinderwerker, jongerenwerker, 
ouderenwerker, sportbuurtcoach en buurt-maatschappelijk werker. Door deze 
nauwe samenwerking zijn diverse doelgroepen bereikt, nav signalering, waardoor 
burgers (ondersteund worden bij het) meedoen, gestimuleerd worden om 
activiteiten te organiseren en netwerken tot stand worden gebracht:  

- er worden activiteiten ontplooid waar behoefte is bij diverse groepen 
inwoners van Wageningen; zowel eenmalige als structurele activiteiten. 

- initiatiefnemers van activiteiten worden ondersteund; burgerinitiatieven. 
- door vrijwillige inzet en ervaringsdeskundigen zorgt ervoor dat diverse 

inwoners kunnen meedoen; van kind tot ouderen.Hiermee wordt ook de 
verbinding gelegd tussen ‘sterk’ en ‘kwetsbaar’. Onder het motto: samen ben 
je sterker! 

Samen vervult het buurtteam een brede rol als netwerker, verbinder, organisator, 
coördinator, vraagbaak en ondersteuner. Hiermee vormen zij een netwerk door 
Wageningen. 
 
Vanuit de Huizen in de Wijk wordt er samengewerkt en ook nieuwe netwerken 
gelegd met diverse partners. Hierbij ligt de focus op het matchen van vraag en 
aanbod. Denk hierbij aan stimuleren van burgerinitiatieven, zoals het aanbod van 
nieuwe activiteiten, workshops,trainingen en evenementen. Voor voorbeelden zie 
deelplan 1.1.  
 
Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten 
Vanuit de coördinatie van de Huizen in de Wijk wordt er ingespeeld op signalen van 
inwoners, organisatie en bedrijven. Afhankelijk van het signaal wordt er door of 
samen met inwoners vormgegeven aan initiatieven om laagdrempelige activiteiten 
te kunnen ondernemen. Denk hierbij aan: 

- het samen met ouders kinderactiviteiten organiseren  
- wederkerigheid toepassen bij het uitwisselen van diensten 
- nieuwe werkplekken in de keuken en het pand gerealiseerd. 
- 3 eetcafe’s in de Nude voor verschillende groepen. Daarnaast thema-diners 

en interculturele maaltijden verzorgd ism buurtbewoners.  
- buurtbewoners betrokken bij het kinder en tienerwerk. 
- deelnemers van de  voormalige Kristalgroep (nu ToTaal) komt wekelijks bij 

elkaar in het huis van de wijk. Vrijwilligers ondersteunen hen bij taal, rekenen 
en digitale vaardigheden. Per 1-4-19 komt deze groep samen bij THUIS. 

 

TOELICHTING Zowel op de locaties als in de wijken van Wageningen wordt onderlinge ontmoeting 
gestimuleerd en gefaciliteerd. Waaronder voor mensen die leven op een 
bestaansminimum, mensen met een  beperking en er worden verbindingen 
gecreëerd tussen diverse groeperingen. 

 

   
ORGANISATIE Solidez Kinder-/Tienerparticipatie  
DOEL Gezondheidsachterstanden verminderen, ontmoetingsactiviteiten vanuit ouders zelf 

vormgeven. Vanuit deze contacten participatief vormgeven van interventies gericht 
op een gezonde levensstijl en daarnaast sterk en zwak met elkaar verbinden. 

 

WAT IS GEDAAN Vanuit een gesignaleerde behoefte onder ouders en kinderen werken wij nu in drie 
wijken: Zuid, Midden en Oost. Er is een ontwikkeltafel Kinderwerk en 
Vrijetijdsbesteding gestart met ouders en vrijwilligers. De Speel-o-theek, bibliotheek 
en Sportservice Ede hebben de wens geuit te willen aansluiten. De combinatie van 
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burgers uit de doelgroep zelf en aanhakende organisaties biedt de mogelijkheid 
praktisch af te stemmen over activiteiten en daarnaast een plan op te stellen. 
Tevens zijn wij op samenwerkings-bezoek geweest bij de procesopvanglocatie 
(POL) van het COA aan de Bosrandweg en hebben gesproken over mogelijkheden 
voor samenwerking. De samenwerking met JOGG wordt als positief ervaren.  
 
Een aantal langer lopende activiteiten van het kinderwerk zijn met hulp van 
inwoners omgevormd tot stedelijk georiënteerde activiteiten. Om dit te realiseren 
zijn de contacten op wijkniveau heel belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is de 
paasactiviteit die in drie wijken volgens hetzelfde concept is neergezet. Omdat dit 
met ouders positief is geëvalueerd, zullen we dit in 2019 op dezelfde wijze 
neerzetten. Om die reden is het belangrijk om ouders uit verschillende wijken aan 
de ontwikkeltafel te hebben. Dit stelt ons in staat om de gezonde leefstijl te 
verbeteren bij kinderen en ouders uit gezinnen met lage sociaal-economische 
status (lage SES). 
 
Er zijn ook activiteiten die stedelijk zijn georiënteerd: de uitstapjes binnen de 
vakantieactiviteiten en het kinder- en oudervakantiekamp. Door de combinatie van 
stedelijk en wijkgeoriënteerde activiteiten ontwikkel je een enorm netwerk zowel 
van ouders en kinderen, hierin wordt ook expliciet gestimuleerd dat ouders en 
kinderen migreren tussen de verschillende wijken (zie buitenspeeldag). We hebben 
gemerkt dat dit migreren voor sommige activiteiten al goed lukt en voor andere 
activiteiten ervaren gezinnen nog drempels om naar een andere wijk te gaan. 
 
We zijn er in 2018 in geslaagd om vakantieactiviteiten stedelijk aan te bieden (drie 
wijken worden aangemoedigd deel te nemen) en andere activiteiten wijkgericht 
neer te zetten. Daarnaast is de ouderparticipatie in alle drie de wijken op gang 
gebracht. Deze manier van werken vraagt om een goede afstemming tussen de 
drie wijken en de werkzame beroepskrachten en vrijwilligers.  
De activiteiten worden georganiseerd op basis van wederkerigheid. Binnen de 
activiteiten wordt samen met de ouders en i.s.m. JOGG zoveel mogelijk aandacht 
gegeven aan een gezonde leefstijl (een voorbeeld van een activiteit is de 
avondvierdaagse waarbij we samen met 102 kinderen & ouders hebben 
meegelopen op vier avonden, in 2018 heeft het JOGG 102 kaarten á EUR 7,50 
gefinancierd voor gezinnen met een smalle beurs). Ontmoetingsactiviteiten worden 
vanuit ouders zelf vormgegeven (zo is er een jaarlijks etentje georganiseerd door 
ouders zelf en door sponsoring bijeen gebracht, hier waren 80 mensen bijeen in 
2018) en hierbij wordt zover mogelijk sterk en kwetsbaar verbonden door 
bijvoorbeeld het optrekken van kwetsbare mensen samen met vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen. 

 
ACTIVITEIT 4.1.3 

 
COÖRDINATIE MARKT 17 

 

ORGANISATIE Markt 17  
DOEL Markt 17 wil onderstaande doelen bereiken door het bieden van: 

● een plek waar mensen zinvol vrijwilligerswerk kunnen doen, waar bezoekers 
zich uitgenodigd weten om een steentje bij te dragen en mee te doen:   

● een plek waar eigen initiatieven van bezoekers en vrijwilligers worden 
gefaciliteerd. 

● een gezelschap waar ieders bijdrage er toe doet en waar de aanwezigen 
serieus genomen worden. 

● een plek waar zij ondersteund en geschoold worden, de taal kunnen leren of 
kunnen re-integreren. 

Gerelateerd aan resultaten 2, 3, 7, 13, 26, 28, 41, 45: 
a)    Leefbaarheid versterken, bewoners netwerken, initiatieven ondersteunen. 
b)    Verbindingen maken en ondersteunen met het culturele veld, sport ten bate 
van meedoen. 
c)    Potentieel en vragen van internationale gemeenschap in beeld en in actie 
krijgen 
 

 

WAT IS GEDAAN? De inloop-activiteiten van Markt 17 worden grotendeels gedragen door vrijwilligers: 
: gastheren en –vrouwen, koks, afwashulpen en mensen die allerhande klusjes 
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doen voor Markt 17. De betaalde coördinator plant de bemensing van de inloop-
activiteiten in. Maar minstens zo belangrijk is dat hij de vrijwilligers aanstuurt, 
ondersteunt en zoekt naar hun mogelijkheden (doel a). Hij is een luisterend oor en 
gaat samen met hen op zoek naar oplossingen als mensen ergens tegen aan lopen 
of onverhoopt (tijdelijk) uitvallen (doel a). Tenslotte is het een uitdaging om alle 
posten iedere dag dat we open zijn, weer bemenst te krijgen: zowel qua aantal 
beschikbare vrijwilligers, als qua samenstelling van de verschillende teams 
(rekening houdend met ieders capaciteiten en  samenwerkingsmogelijkheden). 
Voor statushouders (9 mensen) en ongedocumenteerden (4 mensen) is het doen 
van vrijwilligerswerk een manier om de taal te leren en kennis te maken met mede-
Wageningers (doel b,c). 

  
Naast de 4 inloopmomenten per week zijn in Markt 17 globaal de volgende 
activiteiten georganiseerd in 2018: 

● Bezinningsavond voor vrijwilligers en anderen met als thema ‘Kwetsbaar 
bestaan’ aan de hand van het boek van Hans Pasveer (doel a). De avond 
werd bezocht door ruim 25 mensen. 

● Vrijwilligers van buiten zijn bij Markt 17 betrokken geweest (o.a. via NL-doet en 
jongeren-vrijwilligersnetwerk ‘Tijd Voor Actie’, doel a). 

● Een aantal Welsaam partners heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 
onze ruimtes (doel a, b, c).  In bijzonder is samenwerking ontstaan met 
Stichting Tinku: er werd in M17 een begin gemaakt met ontmoetingen van 
ouderen uit migranten-kringen en andere ouderen (doel c). 

● Er is intensief samengewerkt met de vrijwilligerscentrale (o.a. is gefilmd bij 
Markt 17 en is een van onze chef-koks geïnterviewd; onze coördinator 
betrokken geweest bij een inspiratiebijeenkomst over het werven van 
vrijwilligers. 

● Beheerder: per 1 april aangesteld voor het aansturen van zaken m.b.t. het 
gebouw en logistiek. De beheerder ontlast de coördinator die zich daardoor 
kan concentreren op het aansturen van de vrijwilligers. 

● Exposities, in de praktijk vaak kunst van bezoekers van Markt 17, vrijwilligers 
en mensen die zij uit hun netwerk kennen (doel b,c), o.a. Hanke Cannegieter, 
Mery Hakobyan, 

● Muzikale Ontmoetingen: een actieve bezoeker geeft muziekinstrumenten en 
apparatuur in bruikleen om mogelijk te maken dat mensen op de 
zondagmiddagen samen muziek kunnen maken. Bezoekers komen met 
plezier en kijken uit naar de zondag. (doel a) 

● Enkele vrijwilligers organiseerden een ruilbeurs. Met gesloten beurs kunnen 
alle bezoekers gebruiksvoorwerpen ruilen (doel a) e.e.a. in samenwerking met 
Terre de Hommes en Kringloopwinkel Emmaüs Wageningen. 

● In samenwerking met VOD en kerken (diaconie) werden in Markt 17 
kerstpakketten uitgereikt aan ongedocumenteerden. (doel c) 

● De vrijwilligers populatie herbergt een schat aan landen van herkomst: we 
tellen 13 landen. Via statushouders, ongedocumenteerden, expats.  (doel c) 

Voor vrijwilligers werd een cursus Presentie-benadering gegeven. Beoogd wordt 
een deskundigheidsbevordering in de benadering die in Markt 17 wordt 
gehanteerd.  

TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.1.4 TALENTONTWIKKELING EN ACTIVITEITEN  JONGEREN OUDE BIJENHUIS  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL 1. Inloop activiteiten en meedoen faciliteren in het Oude Bijenhuis;  

2. Jongeren activeren om zelf activiteiten te organiseren;  
3. Motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk  
4. Ondersteunen vrijwilligers; Meer betrekken / gebruik maken van het 

jongerencentrum (en jongeren als vrijwilliger /partner) bij /in activiteiten voor de 
stad 

 

WAT IS GEDAAN? Jongerenwerk - Inloop ‘t Oude Bijenhuis 
Bij jongerencentrum ‘t Oude Bijenhuis wordt er meermaals per week gebruik 
gemaakt van de muziekstudio waar jongeren de mogelijkheid hebben om zelf 
muziek op te nemen. Jongeren ontwikkelen zich niet alleen op creatief gebied door 

 

https://inloopcentrumwageningen.nl/presentiebenadering/
https://inloopcentrumwageningen.nl/presentiebenadering/
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het maken van muziek, maar ook op sociaal gebied door met elkaar samen te 
werken aan een geslaagd eindproduct.  
 
Daarnaast is er een groep van ± 25 jongeren die zich richten op verschillende 
kunstvormen zoals schilderkunst, tekenkunst en fotografie. Deze jongeren hebben 
binnen jongerencentrum ‘t Oude Bijenhuis de ruimte om elkaar in een ontspannen 
sfeer te ontmoeten en hun creatieve kwaliteiten verder te ontwikkelen. De jongeren 
maken ook op een creatieve manier gebruik van de ruimte, door bijvoorbeeld 
muurschilderingen te maken. 
 
Tijdens de inloopuren bij jongerencentrum ’t Oude Bijenhuis worden jongeren 
gemotiveerd om vrijwilligerswerk te doen door hen te betrekken bij verschillende 
taken die uitgevoerd dienen te worden. Hierbij kan worden gedacht aan het doen 
van boodschappen, koken op de donderdag- en vrijdagmiddag, opruimen na afloop 
van de inloop en helpen bij het schoonmaken van het jongerencentrum.  
Daarnaast worden jongeren uitgedaagd om hun ideeën ook daadwerkelijk te gaan 
uitvoeren (organiseren van een dropping, Darttoernooi, Pooltoernooi e.d.).  
 
Het jongerencentrum is gebruikt als locatie voor een workshop van NJR Jong en 
Duurzaam, waarbij jongeren werden uitgenodigd om hun ideeën over een 
duurzamer Wageningen met elkaar te delen. Hierbij werd bijvoorbeeld gesproken 
over afvalscheiding punten, energiezuinige woningen en duurzame voeding. Het 
punt wat als belangrijkst werd bevonden is op een grote vlag geschreven en deze 
vlag neem t NJR Jong en Duurzaam mee naar de VN. Deze workshop is een mooi 
voorbeeld waarin het jongerencentrum betrokken wordt als vrijwillige partner voor 
de stad. 
 
Het jongerencentrum heeft ook gediend voor de zgn. Pizzagesprekken. Hier zijn 45 
jongeren in gesprek gegaan met het college van B&W en met een afvaardiging van 
alle politieke partijen.  

TOELICHTING Op dit moment zijn er veel gesprekken met de gemeente wat betreft de 
bovenverdieping. Het gezamenlijk streven is om in 2019 een nieuw dak en 
brandtrap te maken. Zodat de bovenverdieping weer in gebruik genomen kan 
worden.  

 

 
ACTIVITEIT 4.1.5 

 
LOKET VRIJWILLIGE INZET EN ACTUEEL EN ACTIEF HOUDEN VACATURE- EN 
TALENTENBANK EXPERTISECENTRUM VRIJWILLIGE INZET 

 

ORGANISATIE VCW  
DOEL Meer mensen op de juiste plek, Aantallen mensen die als vrijwilliger aan de slag 

gaan / willen groeit; Inclusieve samenleving (iedereen kan meedoen) 
Ondersteuning van beroepskrachten bij vrijwilligersbeleid maakt dat zij vrijwilligers 
beter kunnen werven, selecteren, begeleiden en waarderen 

 

WAT IS GEDAAN? Activiteit 1: Loket vrijwillige inzet en actueel en actief houden vacature- en 
talentenbank 
● 163 organisaties die actief gebruik maakt van de stedelijke vacaturebank 
● vacaturebank wordt continue opgeschoond door vrijwilliger, 170 (ver)nieuw(d)e 

vacatures 
● 474 unieke vrijwilligers die of aan de balie of zich via de website hebben 

aangemeld. 
● Publiciteit: wekelijks 5 vacatures Stad Wageningen; etalage die elke 2 a 3 

weken ververst wordt; vacature van de week RTV Rijnstreek, social media 
dagelijks 

● Flexmailinglijst: 20 flex klussen verstuurd 
● vernieuwing etalage : onweerstaanbaar maken 
 
Activiteit 2: Expertisecentrum Vrijwillige inzet 
Voor 25 vrijwilligersorganisaties zijn twee bijeenkomsten georganiseerd over het 
werven van vrijwilligers. Hier werden in totaal 140 ideeën verzameld waarvan een 
aantal verder uitgewerkt. Bij een nabelronde bleek dat een aantal organisaties niet 
verder kwamen met de opbrengsten van de bijeenkomst o.a. door drukte van het 
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lopende werk, maar ook door ontwikkelingen in de organisatie. Hier bood VCW 
advies. 
Vrijwilligersorganisaties hebben kennis van goed vrijwilligersbeleid, wet- en 
regelgeving en landelijke ontwikkelingen. 
Via nieuwsbrief, website, sociale media en persoonlijk contact organisaties en 
vrijwilligers het afgelopen jaar informatie gedeeld over: 
ontwikkelingen gratis VOG voor alle vrijwilligers, ontwikkelingen privacywetgeving 
AVG, sociale onderneming en mogelijkheden, vrijwilligerswerk, signaleren, 
meldcode, mogelijkheden voor financiering, diverse vormen van burenhulp, nieuwe 
manieren van wonen, conflict met vrijwilliger, kan je een vrijwilliger ontslaan?, 
informatie over vrijwilligersverzekering, uitdiensttreding van werknemer, kan hij/zij 
bij dezelfde organisatie dan vrijwilligerswerk doen?, hoe zit het met WIA uitkering 
en vrijwilligerswerk enz., sociale veiligheid met start Vertrouwenscontactpersoon, 
informatie over de mogelijkheid voor een Wagenings ‘Automaatje’ project. 
minimaal 50 keer. 
 
Sparring partner / belangenbehartiging 
● gesprekken over het belang/toekomst van vrijwillige inzet met 5 gemeenteraad 

partijen voor en na de verkiezing. 
● gesprekken met Gemeente Renkum over het opnieuw opzetten van een 

vrijwilligers centrum. 
● concept manifest opgesteld voor werklozen 60+ en ww’ers ontslaan van 

sollicitatieplicht voor screening door samenwerkingspartners en ondertekening 
 
Netwerkbijeenkomsten over actuele thema’s 
Er zijn het afgelopen jaar geen netwerkbijeenkomsten gehouden. Dit komt enerzijds 
doordat de ontwikkeltafels al een soort netwerkbijeenkomsten zijn met een 
specifiek thema. Anderzijds komt dit doordat het Wmo netwerk 3x per jaar mooie 
bijeenkomsten organiseert over actuele thema’s. We kozen dit jaar voor een breder 
scholingsaanbod. Informatie over actuele thema’s werd gegeven bij de 
Wageningse Vrijwilligers School (AVG, vertrouwenspersoon). Volgend jaar staan er 
netwerkbijeenkomsten gepland voor vrijwillige inzet goed geregeld, een 
zelfevaluatie. 
 
Deskundigheidsbevordering Wageningse vrijwilligers en organisaties 
(beschreven in de Wageningse Vrijwilligers School 4.2.2.) 
 

TOELICHTING Het loket in de bblthk van de vrijwillige inzet actueel en actief houden, net als de 
stedelijke vacature- en talentenbank draagt direct bij aan resultaat 23 en 24: 
ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk toegankelijk voor 
iedereen. Daarnaast draagt deze inzet bij aan resultaat 1, 2, 11, 45. 
Vrijwilligerswerk draagt ook bij aan plekken voor mensen om mee te doen in 
Wageningen en zich daardoor beter te voelen. 

 

 
ACTIVITEIT 4.1.5 

 
MOBILISEREN, MATCHEN, EVALUATIE, BEGELEIDING GROEPEN VRIJWILLIGERS 

 

ORGANISATIE Stichting Present   
DOEL Zie Categorie 3  
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.1.6. INCLUSIEVE en TOEGANKELIJKE SAMENLEVING  (WAS 4.5!)  
ORGANISATIE VN groep en GGZ-Klankbordgroep ism VCW en Solidez  
DOEL Inzetten ervaringsdeskundigen tbv bevorderen toegankelijkheid voor mensen met 

een beperking en jongeren in kader VN-verdrag met betrekking tot de 
voorzieningen van Welsaam. 

● aantal Wageningers, die zich inzet als ervaringsdeskundige is toegenomen; 
● bewustwording VN-verdrag: Wageningse organisaties, bedrijven, gemeente 

en inwoners zijn bewust van het VN verdrag en de rechten van mensen 
met een beperking. 

 

WAT IS GEDAAN? Er heeft in juni een oriëntatiegesprek plaatsgevonden om te onderzoeken, hoe de     
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rol van werkgroep VN-verdrag binnen Welsaam categorie 4.1 verder vormgegeven 
wordt. In dit gesprek kwamen vraagstukken aan de orde die momenteel liggen bij 
de VN-Groep. Tijdens het bespreken van deze vraagstukken, rezen de volgende 
vragen op die tijdens het verder vormgeven een rol gaan spelen:  

- Wat is de concrete vraagstelling aan de ervaringsdeskundigen en wanneer 
worden ervaringsdeskundigen hierin betrokken; 

- Voorkeur heeft een persoonlijke benadering ipv pool met 
ervaringsdeskundigen. In het verleden is gebleken dat een pool  niet 
werkte; 

- een vraag aan een ervaringsdeskundige moet beginnen liefst al bij de 
planningsfase van een nieuw project of activiteit. 

- Vraagstukken gaan over de toegankelijkheid van de voorzieningen van 
Welsaam en niet over vraagstukken mbt fysiek karakter. 

TOELICHTING Het streven is om meer bekendheid te genereren door succesverhalen te delen, 
meer betrokkenheid en ook eerder betrokken te worden bij het ontstaan van de 
projecten. Deze inzet draagt bij aan resultaten 1, 41 en 35 (er zijn tot nu toe nog 
geen jongeren of kinderen bij betrokken). 

 

   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
4.1.1     
voor vrijwilligers huizen 
van de wijk; zie 1.1 

    

4.1.2     
hosts vrijwilligerswerk 11 ja Deze vrijwilligers werken 

ook mee aan 1.1 en 
worden daar ook 
genoemd. 

inval hosts vrijwilligerswerk 2 nee Deze vrijwilligers werken 
ook mee aan 1.1 en 
worden daar ook 
genoemd. 

4.1.3     

Coördinatie exposities Coördinator 
Exposities 

1 ja   

Open inloop Gastvrouwen en 
gastheren 

18 nee Extra gastvrouwen en 
gastheren zijn nodig, 
Voor de zondagmiddag 
openstelling hebben wij 
meer vrijwilligers nodig 

Maaltijden Kookvrijwilligers 26 ja Genoeg kookvrijwilligers, 
wel behoefte aan meer 
chef-koks. 

bevoorrading Vrijwilligers 
boodschappen 

2 ja   

schoonmaak afwas-vrijwilligers 5 ja   

activiteit 4.1.4     
Talentonwikkeling 
Jongeren 

Beschut werk 1 ja Dit vindt plaats in relatie 
met de investeringen in 
cluster 1 en 2 
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Talentontwikkeling 
Jongeren 

Stage 1 ja Dit vindt plaats in relatie 
met de investieringen in 
cluster 1 en 2 

Talentontwikkeling Vrijwilligerswerk 15 ja Jongeren met diverse 
taken, zoals 
bardiensten, koken, 
schoonmaak en klussen. 
Dit vindt plaats in relatie 
met de investeringen in 
cluster 1 en 2. 
Daarnaast 1 vrijwilliger 
die komt om meer te 
oefenen met de 
Nederlandse taal. 

activiteit 4.1.5.     
vacaturebank actueel 
houden 

vrijwilligerswerk 2 ja 15 uur per week 

TOTAAL  82   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Kinderwerk 
Er is een schaalvergroting opgetreden bij de stedelijke activiteiten en uitstapjes. Te denken valt aan 
uitstapjes naar het zwembad, naar een groene niet-consumptieve speeltuin en deelname aan de 
wandelvierdaagse. Soortgelijke activiteiten hadden eerder 30 tot 40 aanmeldingen en met meer promotie 
50 tot 60 aanmeldingen. In 2018 zitten we al zonder te flyeren snel op 70 tot 80 aanmeldingen afkomstig uit 
de drie wijken. Dat vraagt meer van de vervoerscapaciteit en begeleiding. We zitten nu op maximaal 30 tot 
40 kinderen en ouders per uitstapje. Deze schaalvergroting zorgt voor hogere kosten en meer tijd en 
aandacht van de beroepskrachten om alles in goede banen te leiden. Dat terwijl het beschikbare budget en 
de uren van de beroepskrachten gelijk gebleven zijn. Tegelijk kunnen we concluderen dat door de 
toegenomen ouderparticipatie de mond-op-mond-reclame van de activiteiten heel goed werkt. 
 
Eigenlijk geldt dit signaal ook zeker voor de wekelijkse laagdrempelige activiteiten in de wijken zelf, die van 
veel belang zijn voor kinderen en ouders. Om een goede wekelijkse kookclub, een knutselactiviteit, een 
sportactiviteit en een vrije inloop per wijk neer te zetten komen wij momenteel uren tekort.  
 
VN groep: Indien ervaringsdeskundigen gevraagd worden om mee te denken, zou dit moeten gebeuren 
aan het begin van de activiteit/een project/een idee. Dit om eigenaarschap, betrokkenheid, waardering, 
zinvolheid en uiteindelijk duurzaamheid van de ervaringsdeskundige inzet te vergroten.  
Markt 17: 
Na het van start gaan van Welsaam stelde Markt 17 haar ruimte beschikbaar en werd de zaal intensiever 
gebruikt door derden, partners binnen Welsaam. 
We doen mee in de ontwikkeltafel ‘stenen’. 
Nieuwe samenwerking: 
● met Stichting Tinku pilot van een ontmoetingen-serie van ouderen uit migrantenkring en andere 

ouderen in M17. 
● Samenwerking met het Startpunt: avond over Administratie en Geldzaken in M17. Over voorkomen 

van schulden e.d. 
● ISOFA Schuldhulpmaatjes hield vrijwilligersavond in M17, 
● Themalunch gemeente Wageningen in M17, 
● Solidez: Mantelzorgerscafé in M17 
● De Steck, oud muziek docenten van het Venster verzorgden muziekoptredens in M17 
● Op 5 mei veranderde M17 in EHBO post, uitgevoerd door het Rode Kruis. 
● Samenwerking met relevante instellingen rondom het thema ‘verwarde mensen in Wageningen’. 
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UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

VCW: Citaat via oproep flexlijst vrijwilliger bij peuter kleuter festival: “wat ik leuk vind van de flexlijst is dat je 
dingen kunt uitproberen. Misschien kom je iets leuks tegen wat je voor vast wil doen. Dat was het idee” 

reacties vanuit de monitor: 

- Door deze activiteiten ben ik in contact gekomen met interessante en bevlogen mensen 
- Door het kunnen aanbieden van deze activiteit voel ik me deelgenoot van de (Wageningse) 

samenleving. 
- Er is een gevarieerd programma voor de kinderen en ik help zelf heel graag mee. 
- THUIS Wageningen is top! Ik heb het er als host erg naar mijn zin. Na een ochtend host te zijn, ga ik 

vol energie naar mijn (reguliere) baan.� 
- Het is altijd super gezellig in het bijenhuis 
- Love voor Alex 
- het is leuk en gezellig 
- we hebben het altijd erg naar onze zin 
- mijn kind gaat altijd met plezier en heft het erg naar de zin 
- de activiteiten zijn leuk en gezellig 
- er wordt veel gedaan voor kinderen, het kamp is ook echt geweldig 
- ik ervaar het als zeer positief voor mijn kinderen en voor mijzelf, ik help als vrijwilliger. het is altijd heel 

gezellig 
- Really loving the support the THUIS organisers give to help make our events great! 
- Door het kunnen aanbieden van deze activiteit voel ik me deelgenoot van de (wageningse) 

samenleving :-) 

Van een bezoeker aan de Nude: 
Sinds een maand eet ik op dinsdag en donderdag bij Wijkcentrum de Nude. Deze maaltijden zijn echt 
biezonder: 
De sfeer is goed,vooral door de gastvrije aanwezigheid van Joke Bloem. Zij kookt, verwelkomt en eet mee. 
Het eten is een feest: je kunt het culinair noemen . 
Heerlijke soep vooraf, een biezonder hoofdgerecht wat mooi op een bord wordt opgediend en super 
heerlijke toetjes. 
De groenten komen van de Hoge Born...in de toetjes zit amper suiker en zuivel wordt ook amper gebruikt. 
(Erg goed voor mij met een suiker en zuivel vrij dieet) Door de hartelijke sfeer en het heerlijke eten is de 
sfeer onder de bezoekers ook goed. Hartelijke contakten gevormd...je voelt je thuis. 
Is dit niet geweldig? Dat door lekkere maaltijden en goede sfeer een thuisbasis wordt gevormd? 
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo lekker en gezond gegeten in een buurthuis! Voor een betaalbare prijs. 
En "tussen de bedrijven door" krijgt het wijkcentrum met zijn aktiviteiten en cursussen een vertrouwde 
plaats. 
Wat uitnodigt voor participatie of vrijwilligerswerk. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

februari 2019 4.2 Meedoen en initiatieven Ontwikkelen van mensen 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

3 Voel ik mij gezonder 72,4 % ja 
17,2 % nee 
10,3% nvt 

N = 29 

2 Heb ik meer vertrouwen in mijn eigen 
toekomst 

55,2 % ja 
13,8% nee 
31 % nvt 

 

9, 45 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind. 

75,9% ja 
13,8 % nee 
10,3 % nvt 

dit is de kern van 
waar het om gaat bij 
het ontwikkelen van 
mensen.  

10 Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig 
is 

44,8% ja 
44,8% nee 
10,3 % nvt 

 

26, 28, 47 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

55,2% ja 
37,9% nee 
6,9 % nvt 

 

1, 47 Heb ik beter/meer contact met andere 
mensen. 

82,1% ja 
14,3 % nee 
3,6 % nvt 

dit is een belangrijke 
spin-off 

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

8,2 
 
7,3 

gem. cijfer meer dan 
de helft scoort 
maximaal 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 4.2.1 ONTWIKKELEN WERKPLAATSEN EN SOCIALE ONDERNEMERS  
ORGANISATIE THUIS  
DOEL 1. inwoners die een verschil willen maken in de stad ondersteunen we in het 

realiseren hun ideeën.  
2. Het ondersteunen van werkplaatsen en inwoners met het realiseren van hun 

idee die een verschil maakt voor de stad  

 

WAT IS GEDAAN  Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met de diverse werkplaatsen in Wageningen 
om samen te kijken hoe we de werkplaatsen verder kunnen ontwikkelen. Hierin 
wordt ook de samenwerking opgezocht met de gemeente, aangezien zij mensen 
kunnen aandragen voor bv re-integratie van mensen. Wij hebben een aantal 
werkervaringsplekken ontwikkeld, echter zijn we achter gekomen dat de plekken 
zoals wij ze graag zouden zien, niet werkbaar zijn volgens regelgeving.  Dit willen 
we in het nieuwe jaar verder uitzoeken. 
 
Thuis heeft het afgelopen vormgegeven aan het initiatievenfonds. In mei liep de 
samenwerking niet heel goed door het proces van Samen Wageningen. Door 
interventie van 2 leden van het kernteam en een mediator is dit vlotgetrokken. In de 
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zomerperiode is ea verder uitgewerkt. Tegen het eind van het jaar is gebleken dat 
er extra budget nodig was om enerzijds uren te kunnen declareren voor inzet maar 
anderszijds ook om communicatiemiddelen omtrent het fonds te kunnen 
bekostigen. Er zijn in totaal 71 aanvragen geweest waarvan 20 aanvragen 
afgewezen zijn omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden. De overige 51 
aanvragen zijn goedgekeurd. De afgewezen aanvragers hebben we geprobeerd via 
andere manieren verder te helpen door ze bijvoorbeeld te koppelen aan iemand 
van de gemeente of door ze door te verwijzen naar een groter nationaal fonds. Er is   
€ 63.416,51 uitgegeven en het restant van  € 18.083,49 wordt meegenomen naar 
2019.  Veel aanvragen zijn momenteel buurtbarbecues om de buurt dichter bij 
elkaar te brengen.  Hiermee dragen we bij aan resultaat 1, 24, 8, 10, 11. In 2019 
willen we met de wijkpanels, de gemeente en de rest van Wageningen 
onderzoeken hoe we dit fonds kunnen verbeteren zodat het meer aansluit bij zowel 
inwoners als professionals.  
 
We faciliteren studentenorganisatie Enactus om sociale ondernemingen te starten. 
Zij werken elke week bij THUIS aan het opzetten van lokaal relevante projecten in 
Wageningen (zoals Huisvesting studenten & senioren). Zij zijn actief bezig met het 
activeren van vraag en aanbod tussen buurtbewoners en THUIS helpt hen met 
advies en ruimte. Hiermee dragen we bij aan resultaat 1, 24, 8, 10, 11 
 
Elke dinsdag van 9-12 vindt de Q&A plaats, waar inwoners gefaciliteerd worden in 
hun vragen. Daarin werken THUIS, Gemeente, Cultuurmakelaar en wijkmanager 
samen. Tijdens openingsuren kunnen inwoners ook binnenstappen om gebruik te 
maken van vergaderruimtes, werkplekken. Hiermee dragen we bij aan resultaat 1, 
24, 8, 10, 11 
 
Ook kunnen Wageningers op verschillende manieren meedoen bij Thuis. Ze 
kunnen komen als bezoeker en een donatie doen voor de koffie, of ze kunnen een 
klusje doen. Ook onze Thuismakers kunnen zich op diverse manieren inzetten. Ze 
kunnen praktische klusjes doen als wel strategisch meedenken over de richting die 
Thuis opgaat. Daarnaast nemen we beslissingen op basis van consent en werken 
op basis van zelfsturing. Dit is ook tot uiting gekomen bij het verbouwingsproces 
van Thuis. Samen met gebruikers en vrijwilligers is een plan gemaakt die past bij 
iedereen en ook het meedoen van de gebruikers stimuleert. Zo is het duidelijker 
voor iedereen hoe ze kunnen bijdragen. Ook wordt hiermee gewerkt aan resultaat 
23 en 24. 
 
Er zijn in 2018 ook eerste stappen gezet om een initiatieventoolbox te ontwikkelen. 
Hierin zijn formats opgenomen over bijvoorbeeld het schrijven van een 
subsidievoorstel, of hoe je een begroting maakt. Dit gaan we uitbreiden in 2019.  
 
Ook zijn er plannen ontstaan om gezamenlijk te monitoren welke initiatieven verder 
worden worden geholpen. Dit  zal in 2019 verder uitgewerkt worden in 
samenwerking met partners en andere belanghebbenden.  

TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.2.1 ONTWIKKELEN WERKPLAATSEN EN SOCIALE ONDERNEMERS  
ORGANISATIE SOLIDEZ  
DOEL 1. inwoners die een verschil willen maken in de stad ondersteunen we in het 

realiseren hun ideeën.  
2. Het ondersteunen van werkplaatsen en inwoners met het realiseren van hun 

idee die een verschil maakt voor de stad 

 

WAT IS GEDAAN ● een overzicht gemaakt van welke Stadswerkplaatsen er zijn 
● met de verschillende Stadswerkplaatsen een format gemaakt waarin het 

volgende omschreven wordt: 
- korte omschrijving van de locatie 
- welke doelgroep kan bij de betreffende werkplaats terecht 
- welke   werkplekken worden geboden voor de  verschillende treden van  de 

participatieladder 
- welke werkzaamheden worden er geboden 
- hoeveel deelnemers kunnen meewerken per dag(deel)/week 
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- is er een werkbegeleider aanwezig? 
- is er een trajectbegeleider aanwezig? 
- hoe wordt het traject vormgegeven 
- er wordt gewerkt aan een overkoepelende visie 
- het overzicht wordt ‘omgeschreven’ naar diegenen die zoeken naar 

werkervaringsplekken: de burgers. 
- vervolgstap: PR en vindbaarheid van het format voor de doelgroep 
- we zijn aan het onderzoeken of het niet verstandig is om aan te sluiten bij 

ontwikkeltafel ontwikkelen van mensen (op de participatieladder) 
De werkwijze van de verschillende werkplaatsen is op elkaar afgestemd. 
Doorstroom naar een andere werkplaats wordt daardoor makkelijker. 
Afgesproken dat we mensen naar de juiste plek doorverwijzen zodat het werk het 
best past bij de wens van de deelnemer. 

 
ACTIVITEIT 4.2.2 

 
SCHOLING VRIJWILLIGERS 

 

ORGANISATIE VCW  
DOEL ● Scholing geëvalueerd gemiddelde cijfer 7,5 (jaarlijks) 

● Minimaal 6 workshops per jaar 
● Minimaal 150 deelnemers per jaar 
● Er zijn workshops gedeeld (pilot na 1 jaar besluiten al dan niet continueren; zo ja 

uiteindelijk  toewerken naar 5 workshops delen per jaar in 2021) 
Effect: vrijwilligers zetten zich langer en met plezier in en zijn deskundiger. 

 

WAT IS GEDAAN? Laagdrempelige deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers krijgt een steeds 
grotere rol in Wageningen. Elk jaar speelt de Wageningse Vrijwilligersschool in op 
de wensen en behoeften van organisaties en vrijwilligers. VCW biedt de scholing 
aan zodat vrijwilligers hun taken beter kunnen uitvoeren, maar ook om vrijwilligers 
te inspireren zodat zij met veel energie en meer voldoening aan de slag kunnen 
gaan.  
Resultaten 2018 
● Scholing geëvalueerd gemiddelde cijfer: 8  
● 17 algemene en 1 specifieke training  
● 217 deelnemers 
● Er zijn workshops gedeeld (pilot alliantie groep is gestopt had als resultaat dat er 

na 2 á 3 jaar slechts enkele vrijwilligers gebruik hebben gemaakt van scholing 
bij andere organisaties).  

● met 6 organisaties (Odensehuis, Welkom in Wageningen, Nude, Willemshoeve, 
Humanitas en Mantelzorg) gesprek gevoerd over scholingsbehoefte, wat men 
zelf aan scholing doet en wat men evt. zou kunnen/willen delen. wordt vervolgd.  

 
Trainingen en workshops 2018 

1. 9 open deuren van communicatie 
2. Basistraining 
3. crowdfunding 
4. Financiering idee/plan: Zo doe je dat! 
5. Grenzen aan vrijwilligerswerk 
6. Heroes & Friends 
7. Instagram 
8. Je bent zoals je bokst 
9. Oriëntatiebijeenkomst Vrijwilligerswerk 
10. PR vanuit je hart 
11. Rol en taken Kascommissie 
12. Taaltekenen voor taalvrijwilligers 
13. Verbindende communicatie 
14. vertrouwenspersoon 
15. Welsaambasistraining 
16. Werven van bestuursleden 
17. Workshop AVG: wat betekent voor vrijwilligersorganisaties (2 keer gegeven 

door grote belangstelling 
 
Specifieke training 
1.      Scouting: EHBO voor kinderen specifiek 
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Welsaam basistraining 
De afgelopen jaren is een start gemaakt met een gezamenlijke training voor de 
vrijwilligers van het project Contact Houden van Humanitas en mantelzorg 
Wageningen. We hebben de training uitgebreid naar de organisaties van Welsaam. 
Dit betrof zowel de vrijwilligers die individuele ondersteuning bieden als de 
vrijwilligers van de ontmoetingsplekken. Deze groep is echter wel erg divers. 
Gaandeweg zijn we aan het zoeken om de kwaliteit steeds verder te verbeteren. 
We gaan hier in 2019 mee door, Het is een droom om een aantal keer per jaar een 
basistraining te bieden aan startende vrijwilligers van Welsaam. 
 
E-learning modules van diverse aanbieders worden regelmatig op onze website 
toegevoegd, en gedeeld met vrijwilligers/organisaties via nieuwsbrief en social 
media.  
 
Een selectie van de deelnemende organisaties van de Wageningse Vrijwilligers 
School: Ribw, Emmaus, doorstart Wageningen, AID bestuur, Mantelzorg 
Wageningen, Rode Kruis, Groene Wiel, Groenlinks, de Gorilla Stichting, Gilde 
Samenspraak, Humanitas, Solidez de Nude, Stichting Vakantiekind, Willemshoeve, 
Stadsherberg Wageningen, Boog, BSBL, Gorilla stichting Nederland, stichting 
Talking Hands, Enactus Wageningen, JV Unitas, Wageningen nationalities, 
koorschool Gelderland, Stichting Dierenzorg Nederrijn, Scouting, museum 
Casteelse Poort, WUR, Thuis Taalcafé, Boogconsult, Schermvereniging, Stichting 
voor Kamermuziek Wageningen, Kledingbeurs Noordwest, enz.  
 

TOELICHTING Voor scholing hebben we ook het afgelopen jaar weer vernieuwende vormen 
gevonden en nieuwe trainers, bijv. de onlangs gegeven zeer goed gewaardeerde 
training ‘je bent zoals je bokst’. Dit is vernieuwend omdat je leert met de 
bokshandschoenen aan.  
Vernieuwend: we zijn gezamenlijk een Welsaam brede basistraining voor 
vrijwilligers die 1 op 1 ondersteuning bieden, en de vrijwilligers op de 
ontmoetingsplekken.  
Scholing draagt direct bij aan resultaten 23 en 24: het ondersteunen van 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Scholing blijft belangrijk door o.a. de 
toenemende professionalisering van het vrijwilligerswerk maar om mensen 
ontwikkelingsperspectief bieden om mee te kunnen doen. 

 

 
ACTIVITEIT 4.2.3 

 
TOELEIDEN NAAR VRIJWILLIGERSWERK 

 

ORGANISATIE VCW  
DOEL Ondersteuning in het  toeleiden van mensen met een beperking zodat ze mee 

kunnen doen aan (reguliere) activiteiten of vrijwilligerswerk. 
 

WAT IS GEDAAN? 2018 - Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 77 mensen ondersteuning bij 
het vinden van passend vrijwilligerswerk. Hiervan zijn 34 mensen migranten (zie 
4.4.4.) 

Mensen die ondersteuning behoefden waren mensen met een psychische, fysieke 
of verstandelijke beperking; mensen die de Nederlandse taal aan het leren zijn; . 
Engels Sprekende studenten; partners van werknemers van de WUR of migranten 
met een Nederlandse partner. Een nieuwe groep zijn asielzoekers. Op de POL-
locatie in Wageningen zouden asielzoekers maximaal 8 weken verblijven. 
Inmiddels zijn de verblijftijden opgelopen naar enkele maanden. Steeds meer 
asielzoekers vragen om vrijwilligerswerk. Hierbij zijn taal , duur van inzet en vervoer 
uitdagingen bij de matching. 
 Trajecten zijn op maat, wat betekent dat wat de deelnemer zelf kan, hij/zij ook zelf 
doet. Waar nodig krijgen de deelnemers ondersteuning van het VCW. 
 

 

TOELICHTING Uitdaging en succes 
Het aantal mensen die ondersteuning nodig hebben groeit enorm ten opzichte van 
2017 is het aantal met ongeveer 50% toegenomen. We kunnen zeggen dat het een 
succes is dat VCW zo veel extra mensen heeft kunnen helpen aan een passende 
vrijwilligersplek. Aan de andere kant blijft het een mooie uitdaging voor VCW om dit 
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binnen de middelen die we hebben handen en voeten te geven. Deze trend horen 
we ook van collega vrijwilligerscentrales. 
Een vrijwillig intercultureel bemiddelaar ondersteunt bij de bemiddeling van 
migranten.  
Deze activiteit draagt direct bij aan resultaten 23 en 24: Er zijn 
ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk is toegankelijk 
voor iedereen. Daarnaast draagt dit bij resultaat 41: bedrijven en organisaties 
creëren passende functies voor mensen met een beperking, en 45: iedere 
statushouder/migrant wordt ondersteund/uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen, 
46: statushouders/vluchtelingen worden ondersteund bij het opbouwen van een 
eigen netwerk. Als laatste draagt het bij aan resultaten 1 en 2: inwoners ervaren dat 
ze mee kunnen doen en ervaren kwaliteit van leven als goed. 

 
ACTIVITEIT 4.2.4 

 
PARTICIPATIE ONDERSTEUNING STATUSHOUDERS (ZIE 4.4) 

 

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk  
DOEL Bieden van (taal)stages en werkervaringsplekken voor migranten en statushouders 

Wegnemen van cultureel bepaalde belemmeringen die participatie in de weg staan; 
interculturele communicatie / leven tussen 2 culturen, bijeenkomsten en 
begeleiding indiv. /groep. 

 

WAT IS GEDAAN? zie deelplan Vluchtelingen  
TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.2.5 DAGACTIVITEITENCENTRUM (INLOOP DAGBESTEDING)  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL Inloop-dagbesteding zonder drempels voor 50 mensen met een  

beperking/behoefte op jaarbasis, met en zonder indicatie bij Stadsatelier - Ons Huis 
en Huis van de wijk de Nude.  

 

WAT IS GEDAAN   
TOELICHTING Per 1 oktober 2018 is Solidez gestart met de omvorming van dagbesteding op 

indicatie naar dagbesteding als algemene voorziening. Deze dagbesteding wordt in 
eerste instantie vormgegeven in Stadsatelier Ons Huis en Huis van de wijk De 
Nude. Op iedere locatie zijn 8 dagdelen dagbesteding ingericht, met een 
gemiddelde groepsgrootte van 9 personen per groep. In Stadsatelier Ons Huis zijn 
de activiteiten voornamelijk gericht op creatieve activiteiten, zoals mozaïeken, 
bloemschikken, tekenen en houtbewerking. Hoofdactiviteit in De Nude is vooral 
gericht op werk in de keuken. 

● Aantal unieke deelnemers in Ons Huis: 33, in De Nude: 17 
 
Deelnemers komen gemiddeld twee dagdelen in de week, een aantal van hen komt 
zowel in De Nude als Ons Huis. Met bijna alle deelnemers is een intakeformulier 
ingevuld en de toestemmingsverklaring ondertekend. Niet alle deelnemers willen 
deze formulieren invullen. Het valt op dat de bezetting in De Nude achterblijft bij de 
gewenste (beoogde) bezetting van minimaal 66%. Van oudsher is het gebruikelijk 
dat dagbestedingsactiviteiten in Ons Huis plaatsvinden en de loop naar deze 
voorziening is dan ook al ingesleten bij veel deelnemers. Bij De Nude zijn we dit 
verder aan het ontwikkelen en er worden, naast werkervaringsplekken, nu ook 
steeds meer dagbesteding deelnemers verwelkomd. 
 
Omschrijving van de deelnemende doelgroep 
Globaal bestaat de groep deelnemers uit mensen met: 
● Voornamelijk GGZ-problematiek 
● Mensen met een verslaving, die niet actief in gebruik zijn 
● Zelfstandig thuiswonende ouderen met een beperkt netwerk (eenzaamheid) 
● Mensen met Niet aangeboren hersenletsel 
● En een nieuw opkomende doelgroep lijken school- en studie uitvallers te zijn. 

 
Wat betreft de doorontwikkeling is het belangrijk om een middel te ontwikkelen voor 
het volgen van de deelnemers, om dit samen met individuele gesprekken de basis 
te laten zijn voor evaluatie op de doelen. De combinatie van inloop en 
dagbesteding zorgt in sommige gevallen voor een spanningsveld, omdat voor 
deelnemers de grenzen vervagen. Het enthousiasme van deelnemers maakt dat zij 
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familieleden en vrienden uitnodigen om te komen, omdat er nu geen indicatie meer 
nodig is. We zullen als team waakzaam moeten zijn dat er ook echt deelnemers 
deelnemen die een plek binnen DACT nodig hebben. En dat zij anders op 
strippenkaart basis deelnemen. Met elke nieuwe deelnemer zal dan ook echt een 
intake plaats moeten vinden om de indicatie van de dagdelen te bepalen en 
hiervoor is een richtlijn schrijven handig, zodat we allemaal dezelfde ‘indicatie’ 
stellen.  

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Wijkpanelleden in 
initiatievenfonds 

vrijwilligerswerk 15 ja  

activiteit 4.2.2     
Scholing  vrijwilliger 2 ja 5 uren per week 
activiteit 4.2.3     
toeleiden en financiën vrijwilliger 2 ja 4 uur in de week 
TOTAAL  19   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Het ontwikkelen van nieuwe werkplaatsen heeft het afgelopen jaar op een laag pitje gestaan, omdat er al 
zoveel in ontwikkeling is door de nieuwe plannen van Welsaam. Ieder werkplaats is wel bezig met zijn 
eigen werkplek verder te ontwikkelen en we proberen mensen naar elkaar toe te verwijzen wanneer we dat 
signaleren.  

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

De intercultureel bemiddelaar van VCW regelde dat Abdul bij het Solidez Welzijn Kookatelier aan de slag 
kon: “'Een echte inspiratie plaats' zegt Adul ik raad elke vluchteling aan om niet thuis te blijven!". In Syrië 
was hij onderwijzer en directeur van een onderwijsinstituut. Abdul: "Als ik tijdens mijn werk nieuwe woorden 
hoor zet ik ze meteen in de telefoon. Ik leer nu meer Nederlands (en over Nederlanders) dan in de jaren 
daarvoor! Samen leven en elkaar respecteren daar gaat het om". 
VCW: Workshop: Financiering idee/plan: Hoe kan doe je dat?:  “goed georganiseerd, leuk en open 
workshop. “ Workshop Crowdfunding: Goede mix praktijk en theorie. Tip eventueel financiële kant 
belichten.” 
Workshop Je bent zoals je bokst: “De interactie met verschillende typen was erg leerzaam en interessant.” 

 

  

https://www.facebook.com/solidezwelzijn/?fref=mentions
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

December 2018 4.3 Meedoen en initiatieven Vrije tijdsbesteding 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGE
N (%) aanvullende informatie : N = 53 

3, Voel ik mij gezonder 66% ja 
13 % nee 
21 % nvt 

Sportbuurtwerk:  
Alle kinderen tussen 5 en 13 jaar die 
benaderd zijn afgelopen maanden 
hebben aangegeven dat zich 
gezonder voelen. Ze bewegen 
genoeg en vinden dat ze gezond 
eten. Opmerkelijk vind ik dat er een 
aantal kinderen die op het randje 
van overgewicht zijn, vinden dan ze 
gezond eten. Aan hun motoriek zag 
ik dat ze wel genoeg beweging 
hebben. 

7 Heb ik mensen die mij steunen als 
dat nodig is 

66% ja 
15 % nee 
19 % nvt 

Sportbuurtwerk: 
Ze hebben allemaal een ouder of 
een grotere broer/ zus die voor hen 
zijn. Daarnaast gaven ze aan dat ze 
de sportcoaches in hun wijk 
makkelijk weten te vinden voor 
bijvoorbeeld eventuele vragen. 

7, 9 Heb ik werk of andere bezigheden 
die ik zinvol vind. 

81% ja 
8 % nee 
11 % nvt 

Sportbuurtwerk: 
Omdat het om kinderen gaat hebben 
ze geen werk. 12 kinderen gaven 
wel aan dat ze thuis helpen in het 
huishouden en soms een zakgeld 
voor krijgen. De helft zit op een 
sportclub en de andere helft 
beweegt elke dag in de wijk. Uit 
deze groep zit niemand in een 
creatieve of cultuur groep. 
Playstation en bordspellen zijn 
populair. School en huiswerk zijn de 
belangrijkste bezigheden 

26, 27, 28 
 

Heb ik mensen met wie ik leuke 
dingen kan doen 

81% ja 
9 % nee 
9% nvt 

Sportbuurtwerk: 
Familie: ouders, broer of zussen 
waarmee veilig kunnen spelen of 
pad gaan. Ook bij vrienden thuis en 
speelbus is populair bij deze 
doelgroep.  

1, 2,13 (geen vraag)   
 De activiteit heeft me gebracht wat 

ik ervan verwachtte 
 
 

7,9 gem. cijfer 
voor 
Tevredenheid 
 

Dit was geen makkelijke vraag voor 
de kinderen. Na enige coaching 
kwamen we er wel uit. Ze komen 
voor de ontmoeting, ontspanning, 
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Kwaliteit van de activiteit 
(rapportcijfer) 

7,9 nieuwe ervaring opdoen en vooral 
hun vrije tijd sportief en leuk invullen. 
Het zit op 80% omdat niet alle 
kinderen deze vraag konden 
beantwoorden. 

Overige opmerkingen: 
● Het werk bij THUIS maakt me blij en geeft me energie!� 
● De activiteiten van de Speelbus zijn erg leuk 
● De sportcoaches zijn altijd aardig en leuk om mee te sporten 
● Speelbus is erg leuk 
● Speelbus mag elke dag op mijn plein staan 
● Was super informatieve en gezellige bijeenkomst 
● De activiteit was meer informatief. Het had niet als doel om gezondheid of verbinding te faciliteren. Wel 

had het een verbindend effect omdat het over 'foodsharing' ging. 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 4.3.1 UITLEEN VAN SPORT- EN SPELMATERIAAL AAN INWONERS  
ORGANISATIE Speel-o-theek  
DOEL Als een soort bibliotheek voor speelgoed fungeren zodat op een duurzame manier 

met speelgoed omgegaan wordt, ouders kunnen kijken of bepaald speelgoed al bij 
de ontwikkelingsfase van het kind past, zoveel mogelijk kinderen met speelgoed 
kunnen spelen en speelgoed toegankelijk is voor iedereen.  

 

WAT IS GEDAAN? Verhuizing van ‘t Palet naar de Pomhorst gerealiseerd, zodat de speel-o-theek kan 
blijven bestaan en speelgoed toegankelijk blijft. Mede met behulp van Samen 
Wageningen zijn aanschaffingen gedaan voor het realiseren van kasten voor de 
uitleen van speelgoed door de Speelotheek. Tijdens NL-Doet 2018 zijn deze kasten 
gerealiseerd in de Pomhorst.     

 

TOELICHTING In 2018 hebben 45 families bij de Speel-O-theek een jaarabonnement afgesloten 
en hebben 12 families speelgoed geleend via een strippenkaart. De speelotheek 
heeft momenteel 20 vrijwilligers (waaronder 3 nieuwe vrijwilligers sinds de 
verhuizing naar de Pomhorst). 

 

 
ACTIVITEIT 4.3.2 

 
FACILITEREN VAN (DE ONTWIKKELING VAN) ACTIVITEITEN 

 

ORGANISATIE THUIS  
DOEL 1. Er zijn activiteiten gericht op directe gezondheidswinst (beweegactiviteiten, 

gezond eten, gezonde leefstijl) en er is voorlichting voor specifieke doelgroepen 
en ouderen.  

2. Breed aanbod op de verschillende ontmoetingsplekken. Het aanbod is op elkaar 
afgestemd en men verwijst naar elkaar door.  

3. Vrijetijdsactiviteiten bieden volop mogelijkheden voor (activerend) 
vrijwilligerswerk; vrijwilligers worden adequaat ondersteund  

4. Inwoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsplekken om hun eigen 
activiteit te organiseren en worden daarbij ondersteund 

5. Inwoners met ideeën voor activiteiten worden gefaciliteerd om deze zelf te 
organiseren (door middel van netwerk, scholing, materieel) 

 

WAT IS GEDAAN? ● Inwoners kunnen vaak de ruimte gebruiken bij Thuis om zelf voor iedereen 
toegankelijke activiteiten te organiseren;  
○ een iftar en het suikerfeest zijn door inwoners bij Thuis georganiseerd 
○ het Rode Kruis heeft een educatieve lunch voor ouderen in de stadskamer 

georganiseerd en een spelletjesavond waarop studenten en vluchtelingen 
mixten. 

○ Een nieuwe maandelijkse activiteit is van start gegaan; een middag 
rollenspellen spelen. Door middel van rollenspellen leert men sociale 
vaardigheden en komen mensen met elkaar in contact die dit anders niet 
zouden komen. 

○ Er zijn burn-out preventie en mindfulness-workshops gegeven 
○ Yogalessen zijn gestart; zowel in het Nederlands als in het Engels 
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● Vanuit Thuis hebben we een activiteitenteam opgezet zodat er vanuit Thuis ook 

activiteiten worden georganiseerd. Vanuit hen is er een documentaire avond 
georganiseerd over discriminatie. Ook is er een alternatief Sinterklaasfeest 
georganiseerd.  

● In het laatste half jaar hebben we verbouwd en dat heeft wel impact gehad om 
de activitetien bij Thuis. Doordat we minder ruimte hadden hebben we meer 
mensen doorverwezen naar andere plekken in de stad.  

 
Er zijn ruim 1000 activiteiten georganiseerd waarvan er ruim 700 open toegankelijk 
waren voor Wageningers. Deze activiteiten hebben als doel gehad om mensen te 
verbinden of mee te laten doen. Met onze activiteiten dragen we bij aan resultaten: 
6, 8, 38, 40, 47, 48, 2. De hoeveelheid bezoekers aan activiteiten is lastig vast te 
stellen, omdat dat minder secuur wordt bijgehouden door organisatoren van 
activiteiten. Met de gegevens die we hebben komen we uit op ongeveer 9000 
bezoekers in totaal voor activiteiten.  
In totaal brengt dat ons afgerond op 19.000 bezoekers in 2018.  
 

TOELICHTING De aanwezigheid van een activiteitenteam en een breed aanbod aan 
georganiseerde activiteiten dragen bij aan de concrete doelen gerelateerd aan 
resultaat 1, 9, 10, 11 24. Het aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen met 
beperkte eigen middelen (resultaat 26) wordt ook door Thuis ondersteund door zo 
veel mogelijk activiteiten te laten plaatsvinden op basis van een vrijwillige donatie. 
 
De introductie van activiteiten-coaches binnen het activiteitenteam draagt bij aan de 
concrete doelen gerelateerd aan resultaat 8 (Indien nodig worden (kwetsbare) 
inwoners door de gemeente ondersteund bij het nemen van initiatieven in hun 
gebied). 
 
De agenda van Thuis is een aantal keren gedeeld met de secretaris van het CSWO 
om het ook kenbaar te maken op papier in de krant. Dit draagt bij aan inwoners 
ervaren dat ze mee kunnen doen, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met 
een beperking en mensen met een lage SES (1). Het regelmatig plaatsen van de 
Thuisagenda in de krant is nog in ontwikkeling, maar een prioriteit van het 
communicatieteam van Thuis. 

 

 
ACTIVITEIT 4.3.3 

 
SPORTBUURTWERK, SPORT EN SPELUITLEEN EN DE SPEELBUS 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL ● Met sport en spel willen we mensen met elkaar verbinden en buurtbewoners 

dichter bij elkaar brengen 
● Jongeren als vrijwilligers inzetten en door middel van sport stimuleren tot 

participatie in de samenleving 
● Stimuleren van een gezonde leefstijl bij bewoners in een kwetsbare positie 
● Het mogelijk maken dat 80% van de Wageningse kinderen en jongeren aan de 

nationale beweegnorm komen (dagelijks een uur matig intensief bewegen); 
● De mogelijkheid creëren dat ouderen wekelijks kunnen bewegen (wandelen, 

fietsen, sporten) 
● Activiteiten gericht op bewoners met overgewicht, geïsoleerd of met een 

beperking . Doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen;  
 

 

WAT IS GEDAAN? De Speelbus staat  elke dag in een wijk of op een school: 
Maandag: Nude school 
Dinsdag: Sbo de Dijk & Margrietschool 
Woensdag: wijkcentrum Pomhorst & wijkcentrum Nude 
Donderdag: Sbo de Dijk & Irene school 
Vrijdag: Piekschool & Nude & Witmondplein 
Zaterdag: wijkcentrum Nude 
Zondag: Nobelweg 
 
Speelbus incidenteel op basisscholen 
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Naast de 5 scholen waar de speelbus elke week staat. Is Sportbuurtwerk jaarlijks 
incidenteel actief op Montessorischool, Johan Friso school, de Brink school en 
Kardinaal Alfrink school voor een bepaalde viering of jaarlijkse schoolsportdag. 
  
De scholen waar gymlessen gegeven worden zijn: 
Sinds januari 2019 verzorgen we geen gymlessen op de basisscholen. Dit komt 
omdat Sportbuurtwerk zich meer ging richten op sportstimulering. En de 
sportopleidingen van Dulon College en de ALO zijn ook aan het veranderen waar 
de focus ligt op de gezonde leefstijl.  
 
Evenementen die georganiseerd zijn: 

1. Voorjaarsvakantie activiteiten 
2. Nieuwjaar voetbaltoernooi 
3. Zomervakantie activiteiten 
4. 3x voetbaltoernooien 
5. Tennistoernooi Pomhorst 
6. Zwemmen voor vrouwen 
7. Fietslessen (10 lessen) 
8. Vissen met ouderen 
9. 5x wandelgroep voor ouderen 
10. Playstation toernooien voor kinderen 
11. Streetdance lessen (12 lessen) 
12. Buitenspeeldag (Nude & Pomhorst) 
13. Danone Nations Cup (voetbaltoernooi regio Wageningen) 
14. Schoolvoetbal (7 scholen) 

Georganiseerde activiteiten/ evenementen in samenwerking met: 
15. Kids Actief Kamp: Sportservice Wageningen en Zwembad de Bongerd 
16. Zomerspelen: Sportservice Wageningen 
17. Lentefeest: Montessori school 
18. Sportdag: Johan Friso school 
19. Zomerfeest: Kardinaal Alfrink school 
20. Buurtfeesten: Witmondplein, Meidoornplantsoen, NoordWest: wijkpanels 
21. Avond4daagse: stichting Bergrace 
22. Bergrace by Night: stichting Bergrace 
23. Halloween feest: zwembad de Bongerd 
24. Koningsdag: Oranje stichting 

Ondersteuning sportbuurtwerk aan externe / samenwerkingspartners 
25. Hardloop evenement Pallas 
26. Burendag 
27. Voetbalvereniging WAVV 
28. Sinterklaasviering – sportcoaches als Pieten 
29. 5 mei: activiteiten dag 

 
Bijzondere activiteiten voor speciale doelgroep: 

30. Sporten met kinderen met overgewicht – Fun4kidzz 
31. Korfbal met autistische kinderen 
32. Volleybal met ouderen 
33. Basketbal met kinderen in rolstoel 
34. Fietslessen voor vrouwen (6 vrouwen hebben 12 lessen succes afgerond) 

 
Clinics die gegeven zijn: 
Rugby, volleybal, zwemmen, zwemmen, voetbal, zeilen, kanoën, hardlopen, tennis, 
boogschieten, hockey, softbal, vissen en korfbal 
 
Aantal bereikte kinderen bij reguliere activiteiten speelbus: 
10 -50 per activiteit 
 
Aantal bereikte kinderen tijdens de zomervakantie activiteitenweek:  
250 (Midden); 100 (Oost); 300 (Zuid); 1500 (Noord West) 
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Het weer zat niet helemaal mee waardoor we er minder bezoekers hebben dan 
voorgaande jaren. 
 
Sportcoaches: 

1. 25 jongeren actief als sportcoach 
2. 15 zijn opgeleid (RSLA opleiding afgerond)  
3. 10 zijn nog in opleiding 
4. Met Sportservice Wageningen is Sportbuurtwerk een project gestart waarbij 

we een groep van 10 tot 16 jongeren tussen 15 en 25 jaar gaan opleiden 
tot sportcoach. Gedurende een periode van 10 weken zullen er tien 
bijeenkomsten plaatsvinden waar er sport als middel ingezet wordt. In de 
tien weken komen de thema's als samenwerken, vertrouwen, jezelf 
presenteren, horen en luisteren, feedback geven en meer aanbod. Naast 
de bijeenkomsten zullen er ook 1 op 1 coaching gesprekken plaatsvinden.      
Voortgang: Het project loopt niet heel soepel. We zijn nog zoekende om de 
jongeren aan het project te binden. Veel jongeren die zich hebben 
opgegeven komen niet wekelijks opdagen. We hebben 16 inschrijvingen en 
elke week hebben we nog geen tien deelnemers. In mei gaan we starten 
met een nieuwe groep en op dit moment zijn we intern aan het bekijken 
hoe we het project interessanter kunnen maken voor de jongeren. We 
hebben contact gelegd met de Pantarijn - praktijk, VMBO, HAVO etc met 
de hoop meer jeugd aan te trekken en te enthousiasmeren.   

5. De sociale en sport aspecten komen aan bod. En wordt veel aandacht 
besteed aan de persoonlijke ontwikkeling. 

6. Er zijn 6 van deze jongeren die een studiebeurs krijgen van de Krajicek 
Foundation en in ruil daarvoor staan ze minimaal 100 uur per jaar op de 
Playground Nobelweg of Pomona. 

 
Nieuwe initiatieven voor in 2019: 

● Sportcoach traject voor de 10 sportcoaches die nog certificaat moeten 
behalen. Dit gaat Sportbuurtwerk doen in samenwerking met Sportservice 
Wageningen 

● Sportbuurtwerk Wageningen werken samen met stichting Welkom in 
Wageningen om de gehele jaar 2019 fietslessen te gaan verzorgen. Zo 
kunnen we meerdere bewoners bedienen. 

● In februari is zaalvoetbalcompetitie voor Pantarijn leerlingen van start 
gegaan en duurt tot april 

TOELICHTING We werken met ongeveer 30 jongeren die zelf van de straat komen. Zij krijgen 
begeleiding en een opleiding en stromen door naar werk of opleiding. De jongeren 
in het traject hoe zij kinderactiviteiten kunnen organiseren en begeleiden in hun 
eigen buurt. Tijdens de vakantie activiteiten en incidentele activiteiten ondersteunen 
zij ook hierbij. Op de activiteiten sportbuurtwerk komen vaak veel kinderen af. Veel 
activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Huizen van de Wijk  (de 
Nude, Pomhorst en Ons Huis). Zo willen wij zoveel mogelijk kinderen bedienen in 
de leeftijd van 4 t/m 14 jaar . Er vindt dus heel vaak afstemming en samenwerking 
plaats met het Kinderwerk, de Huizen van de Wijk en met diverse scholen.   
 
Vaste samenwerkingspartners: 
Sportservice Wageningen, Welsaam partners (Speelotheek, Vluchtelingenwerk), 
zwembad de Bongerd, basisscholen, Pantarijn, CIOS, HAN Nijmegen, RijnIJssel 
college, Dulon college, sportverenigingen, Richard Krajicek Foundation en de 
gemeente Wageningen 

 

 
ACTIVITEIT 4.3.4 

 
MATERIEEL ONDERSTEUNEN VAN INWONERS 

 

ORGANISATIE Speelgoedbank  
DOEL De doelstelling van de Speelgoedbank Wageningen is het doorgeven van 

speelgoed aan mensen in Wageningen en omgeving die niet de financiële 
middelen hebben om speelgoed te kopen. 

 

WAT IS GEDAAN? Middels openstellingen zijn er weer veel gezinnen geholpen door het ophalen van 
speelgoed, verjaardagsboxen en cadeautjes. Er zijn gemiddeld tussen de 250-300 
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kinderen geholpen. Met de Voedselbank is een intensieve samenwerking, die 
bellen o.a. als er speelgoed opgehaald kan worden.  

TOELICHTING Ondersteuning middels verstrekken speelgoed, cadeautjes en verjaardagsboxen 
aan gezinnen die onder of rond de armoedegrens leven. 
 

 

 
ACTIVITEIT 4.3.5 

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

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 4.3.6 

ONDERSTEUNING ONTWIKKELING ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET 
BEGINNENDE DEMENTIE  (Zie deelplan 1.3 en 3.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
4.3.2 vrijwilligers 34 Ja Zowel inwoners die 

zelfstandig iets 
organiseren als 
vrijwilligers die zich aan 
THUIS verbonden 
voelen. 

4.3.3 vrijwilligers 30 ja Jongeren die als 
sportbuurtcoach 
kinderen begeleiden bij 
beweeg activiteiten en 
daarmee werkervaring 
en opleiding krijgen 

TOTAAL  64   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

4.3.2: 
Aanbod afstemmen op verschillende ontmoetingsplekken 

● Meer geleerd over activiteiten op andere locaties.  
● Steeds meer door kunnen verwijzen van groepen naar andere locaties/partners. 
● door met meerdere organisaties in huis te werken kunnen mogelijkheden optimaal benut worden. 

Bijvoorbeeld door bezoekers van de ene organisatie kennis te laten maken met mogelijkheden tot 
participatie bij de andere organisatie. We weten beter van elkaar wat we doen en kunnen via korte 
lijntjes mensen doorverwijzen. 

● Door samen te werken onder de Ontwikkeltafel Stenen hebben de contactpersonen van de 
verschillende locaties ook op deze manier meer over elkaars activiteiten geleerd en soms 
doorverwezen. We kijken uit naar de ontwikkeltafel Ontmoeten & Meedoen die het komend half 
jaar van start zullen gaan. 

Betere samenwerking op gang gebracht met groep oud-Wielewaaggebruikers via Solidez 
● De meerwaarde van samenwerken (w.b. netwerk, activiteiten en locatie) steeds meer helder & in 

ontwikkeling 
 
4.3.3  
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Door het aanbod aan vrije tijd activiteiten van Sportbuurtwerk en kinderwerk stedelijk af te stemmen kan 
een samenhangend programma voor de schoolvakanties gegarandeerd worden met dagelijks leuke 
activiteiten. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

na 31-12- 2018 1.5 
4.4 

Verbinding en Ontmoeting 
Meedoen en initiatieven 

Vluchtelingen 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

44 Kan ik beter zien, horen , praten en lezen 64,3 % ja 
17,9 % nee 
17,9 % nvt 

31 reacties 

45 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind. 

60,7 % ja 
25 % nee 
14,3 % nvt 

 

46 Weet ik beter wat ik wel kan en wat ik niet 
kan 

67,9 % ja 
21,4 % nee 
10,7 % nvt 

 

47 Heb ik beter contact met andere mensen 67,9 % ja 
25 % nee 
7,1 % nvt 

 

47 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 
doen 

71,4 % ja 
21,4 % nvt 

 

48 Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig 
is 

82,1 % ja 
17,9 % nee 
0 % nvt 

 

Aanvullend 
resultaat 7.4 

geen vragen   

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

Tevredenheid: 8,4 
 
Kwaliteit: 8,9 

gemiddeld 
rapportcijfer 
 

overige opmerkingen: 1 persoon voelt zich gediscrimineerd 

OVERZICHT 

activiteit 4.4.1 

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

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk  
DOEL Vanwege de gebroken levenslijn en grote kloof naar de Wageningse samenleving 

voor de statushouders, wordt er een ”welkomst-portaal” gevormd voordat mensen 
gebruik kunnen maken van de reguliere voorzieningen en diensten. Ze worden 
persoonlijk begeleid op gebied van vestiging, taal en integratie - op weg naar 
zelfstandigheid. Daarnaast  wordt individuele juridische ondersteuning geboden. 
Betere afstemming en samenwerking tussen alle verschillende organisaties, 
vrijwilligers en loketten is extra onder de aandacht, evenals kwetsbare groepen als 
alleenstaande jongeren en vrouwen. 
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Doelen:        
● Statushouders zijn ondersteund om goede keuze te maken voor formele 

taalverwerving en indien gewenst aanvullend gekoppeld aan een maatje 
(informele taalverwerving).      

● Statushouders vinden een plek op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, stage 
of volgt een opleiding of cursus om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten. 
  

● Statushouders zijn in staat praktische zaken in hun leefomgeving te regelen, 
vinden zelfstandig de weg naar relevante instellingen in de gemeente. Ze 
kennen de wetten, regels en gewoonten. Ze kennen de cultuur en taal 
voldoende om zich te redden. Ze zijn actief en zelfredzaam na 1,5 tot 2 jaar of 
hebben daar voldoende (reguliere) ondersteuning bij. 

● Statushouders maken gebruik van faciliteiten in de buurt voor vrijwilligerswerk 
en vrijetijdsbesteding; medeburgers hebben meer kennis en begrip over de 
achtergrond/situatie van vluchtelingen waardoor meer verbindingen kunnen 
worden gemaakt. 

        
Door de 1 op 1 begeleiding en maatjes / koppelingen worden vluchtelingen 
geïnformeerd over de Nederlandse normen en waarden, waarbij ook aandacht 
wordt besteed aan opvoedingsondersteunende activiteiten en waar nodig 
doorverwezen. Daarnaast wordt de wettelijke participatieverklaring getekend. 
        

WAT IS GEDAAN? Alle nieuwkomers krijgen allereerst een contactpersoon: 
vestigingscoach/maatschappelijke begeleider die alles uitlegt en gezinnen tevens 
extra verwijst naar b.v. Kind aan Huis (voorheen: Homestart) of Welkom in 
Wageningen. Per januari 2018 lopen deze trajecten maximaal 2 jaar - op weg naar 
volledige zelfredzaamheid. 
Voorlichting inburgering loopt. Extra taalverwerving heeft aandacht gekregen. Zo 
zijn Digitaalhuis en taalcafe extra gaan aanbieden. In nauw overleg met gemeente, 
Compleet Mensenwerk of de school helpen vrijwilligers (participatie coaches) van 
VWON met vinden van juiste scholing en/of participatie-plekken. 
VWON is bezig met diverse organisaties en sportclubs: kleinschalige initiatieven 
voor duurzamer integratie bij b.v. voetbal(werkplaats), SKV, de Bongerd dmv 
vrijwilligerswerk en samen sporten. 
 
● Huisvestingsoverleg 3 wekelijks ivm taakstelling 2018: 54 
● 13 gezinsherenigingen succesvol afgerond; eritrees en syrisch. Er lopen eind 

van het jaar nog 18 juridische aanvragen. 
● Voorjaarsnotitie en vergadering Eritrese jongeren 
● Brief van Eritrese jongeren aan de gemeente: "Waar lopen wij tegenaan" 
● Jongerenavonden in Ons Huis met voorlichting ism Solidez en Lindenhout 
● Individuele bemiddelingen naar vrijwilligerswerk, activiteiten en bijbaantjes 
● Overleg met Welkom in Wageningen: integratieactiviteiten en koppelen met 

burgers/gastgezinnen als sociale maatjes 
● Vluchtverhaal analyse ivm verblijfsvergunningen bepaalde tijd 
● Participatie activiteit van beginnend ondernemers in Vreemde Streken 
● Extra nieuwkomers uit andere gemeenten zijn begeleid bij vestiging (8); zgn 

zelfvestigers 
● Dialoogbijeenkomst in Hotel de Wageningse Berg (zie filmpje) 
● Koningsdag, 4&5 mei  (kranslegging en stand) 
● Klankbord vluchtelingen (6 deelnemers) gestart; 4 bijeenkomsten 
● Drie keer per week; druk bezocht spreekuur. Veel vragen over aanvraag 

verblijfsvergunning en nieuwe inburgeringsvereisten. Verder steeds meer 
verwijzing naar Startpunt, Sociale raadslieden en Homestart.. 
● Inburgering Arrangement; bezoek aan Openluchtmuseum in herfstvakantie 
● “Bekend maakt bemind” programma op 2 scholen en bij Rotary 
● Voorbereiding Internationale Vrouwendag 2019 

 

TOELICHTING In 2018 kwamen er voornamelijk nog Eritrese jongeren als nieuwe aankomsten, 
vanuit de Nidos huizen. Hiervoor is veel samengewerkt met Lindenhout. 
Voor deze jongeren wordt dus nu een langere, bredere begeleiding ingezet. Er is 
veel schooluitval, schuldenproblematiek en weinig aansluiting. Persoonlijke 
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begeleiding wordt aangevuld met groepsvoorlichting en eventuele projecten. We 
zochten support van andere organisaties/burgers zoals de jongerenwerker van 
Solidez. 
 
Alle jongeren zijn met Gezinshereniging bezig en een aantal jongeren werden met 
hun familie ontkoppeld. Veel zorgen ontstaan bij vroegtijdig schooluitval, verlies van 
werk en zijn een extra zorg; overstap andere opleiding en warme overdracht naar 
de nieuwe gemeente. We zoeken naar meer support voor de jongeren. 
 
De vragen in het spreekuur lijken wat complexer te worden. En leiden dan ook 
steeds meer tot afspraken om zaken nog uit te zoeken. Het gaat om financiële 
problemen en aanmeldingen bij school. Maar ook ivm aanvraag nieuwe 
vergunningen, de inburgeringsvereisten etc. 

 
ACTIVITEIT 4.4.2 

 
INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1) 

 

ORGANISATIE Markt 17  
DOEL Vluchtelingen een plek bieden waar zij in contact kunnen komen met  

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

 

WAT IS GEDAAN? 12 vluchtelingen actief als vrijwilligers; 10 statushouders en 3 
ongedocumenteerden. Een van de ongedocumenteerden was opgevangen in de 
POL en werd helaas verplaatst voor hij kon beginnen. Via samenwerking met VOD 
hangt er in dit triaal een expositie van een talentvolle Armeense 
ongedocumenteerde. Zij ontwierp met haar mooie schilderijen ook ansichtkaarten. 

 

TOELICHTING We zien dat Markt 17 vooral in beeld komt bij mensen die al wat langer (dan een 
jaar) in Nederland zijn. De taal verder leren, autochtonen leren kennen, een 
bijdrage leveren in de samenleving, dit zijn motieven om mee te doen. Zij zijn in 
2018 22.6% van de vrijwilligers geweest.  Mee eten doen slechts 2 van hen: dit 
gaan dan om 34 maaltijden. 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.3 

 
RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE de bblthk   
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal   
WAT IS GEDAAN? Er staat een totaaloverzicht van onze activiteiten bij deelplan 3.6 Sinds de 

oprichting van het Digitaalhuis, houden we (de bblthk én het Digitaalhuis) geen 
aparte cijfers meer bij over vluchtelingen. 
Er kan altijd op gerekend worden dat vluchtelingen gebruik kunnen maken van alle 
voorzieningen die bestemd zijn voor mensen die basisvaardigheden (taal, rekenen, 
digitale vaardigheden) willen leren. 

 

TOELICHTING   
ACTIVITEIT 4.4.4 TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij 

activiteit 4.2.3 ontwikkelen) 
 

ORGANISATIE VCW  
DOEL Bieden van (taal)stages en werkervaringsplekken voor migranten en statushouders 

Wegnemen van cultureel bepaalde belemmeringen die participatie in de weg staan; 
interculturele communicatie / leven tussen 2 culturen, bijeenkomsten en 
begeleiding indiv. /groep. Toeleiding naar en begeleiding bij passend 
vrijwilligerswerk 

 

WAT IS GEDAAN? ● VCW heeft in maart/april 3 gastlessen gegeven over vrijwilligerswerk bij 
inburgeringscursus van Nieuwland en van Vluchtelingenwerk.  

● VCW heeft in november een presentatie gegeven bij de vrouwengroep in 
THUIS. 

● VCW startte met 34 migranten een traject voor het vinden van 
vrijwilligerswerk. Met de invoering van de AVG registreren wij niet wat de 
achtergrond is van mensen. Het is voor ons werk (het vinden van passend 
vrijwilligerswerk) niet relevant.  In gesprekken komt dit wel naar voren. De 
migrantengroep is zeer divers: statushouders, ongedocumenteerden, 
partners van inwoners van Wageningen, (oud)studenten van de 
Wageningen Universiteit of partners daarvan. (nb deze 34 trajecten zijn  
onderdeel van de 77 trajecten genoemd bij 4.2.3) 
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● VCW heeft met de klantmanagers afspraken gemaakt om de afstemming te 
verbeteren inzake de ingezette trajecten van verschillende partijen. Dit liep 
niet goed waardoor betrokkenen gedemotiveerd werden. 

● Een groep die dit jaar voor het eerst een beroep dit op VCW zijn de 
bewoners van de beide POL-locaties. Asielzoekers verblijven veel langer 
op deze locaties en komen zo bij ons. Dit vraagt meer: zijn kortdurend 
inzetbaar (of niet duidelijk hoe lang) , en spreken geen Nederlands , soms 
beetje Engels. Daarnaast dienen organisaties een Vrijwilligersverklaring 
van UWV te hebben. VCW informeert en ondersteunt organisaties 
(zie ook toelichting bij activiteit 4.2.3) 
 

TOELICHTING Deze activiteit draagt direct bij aan resultaten 23 en 24: Er zijn 
ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk is toegankelijk 
voor iedereen. Daarnaast draagt dit bij resultaat 41: bedrijven en organisaties 
creëren passende functies voor mensen met een beperking, en 45: iedere 
statushouder/migrant wordt ondersteund/uitgenodigd om vrijwilligerswerk te doen, 
46: statushouders/vluchtelingen worden ondersteund bij het opbouwen van een 
eigen netwerk. Als laatste draagt het bij aan resultaten 1 en 2: inwoners ervaren dat 
ze mee kunnen doen en ervaren kwaliteit van leven als goed. 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.5 

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

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL deelname aan activiteiten in de wijk, en in Huizen van de Wijk  
WAT IS GEDAAN? ● Vluchtelingen nemen deel aan de taalondersteuning (twee maal per week 

Nederlandse les voor beginners en gevorderden). Na de les is er 
ondersteuning in een  kleine groep en kan de les nogmaals herhaald worden. 
Een aantal van de cursisten zijn als vrijwilliger actief bij bijvoorbeeld 
kookactiviteiten en onderhoud van locaties.  

● Zing Nederlands met me is gestopt, er waren te weinig deelnemers. 
● In de Nude wordt aan een nieuw netwerk gebouwd voor vier schoolgaande 

Eritrese jongeren die in de wijk komen wonen. De gemeente heeft voor 
huisvesting gezorgd en in samenwerking met Compleet mensenwerk, politie, 
Vluchtelingenwerk en Solidez wordt hier verder vorm aangegeven. 

● Vanuit het COA komen er iedere week 5 deelnemers meewerken in de Nude; 
zij helpen bij het onderhoud van het pand. Inmiddels mogen deze groep 
mensen aan het werk als vrijwilliger. 

● Jongerenwerker ondersteunt Vluchtelingenwerk en Lindenhout bij 3 
voorlichtingsavonden vluchteling jongeren in Ons Huis. 

 

TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 4.4.6 

 
MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk  
WAT IS GEDAAN? In 2e helft van 2018 is gestart met plaatsing van 2 jongens in de tuin bij het 

Odensehuis.  
 

TOELICHTING Een van de vaste medewerkers van Odensehuis is werkzaam als vrijw. bij VW. Er 
is dus een korte lijn tussen VW en Odensehuis.  
 

 

 
ACTIVITEIT 4.4.7 

 
TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL   
WAT IS GEDAAN? SamenSpraak heeft vijftien nieuwe migranten die sinds 1 januari aan een 

jaartraject begonnen zijn, waarvan vier vluchtelingen: twee uit Syrië 
en één uit Iran. 

 

TOELICHTING   
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
4.4.1 Maatschappelijke 
en juridische 
ondersteuning VWON 

Vrijwilligers, 
stagiaires 

27 
6 

ja 1 stagiair Soc Juridisch  
toegevoegd voor 
onderzoek / 1 stagiair 
Toegepaste Psychologie 
voor Brede Intake 

TOTAAL  33   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Privacy: 
Sinds de oprichting van het Digitaalhuis en met de invoering van de AVG registreert de VWC en Bblthk niet 
meer de achtergrond van de cliënten; dus is het niet mogelijk om aantallen vluchtelingen te noemen die 
geholpen zijn. Het is wel duidelijk dat vluchtelingen nog steeds erg welkom zijn. 
Eritrese jongeren:  
Doordat oudkomers zelf in gesprek zijn gegaan met de grote groep jongeren (ong. 30) die als minderjarige 
alleenstaande vluchtelingen waren gekomen; krijgen we meer zicht op de uitdagingen waar de Eritrese 
jongeren voor staan en kunnen we ook beter gaan afstemmen. 
Het hele idee hiervoor ontstond vanuit de  Ontwikkeltafel en alle partners zijn erg betrokken. Ook de 
gemeente neemt de signalen serieus en heeft de brief die door de statushouders is opgesteld gelezen. Dit 
leidde tot extra aandacht wat ook in 2019 nog door zal lopen. Verschillende Welsaam partners zullen hier 
ook bij betrokken worden. 
Vrouwen:  
Klantmanagers gaven aan dat vrouwen achtergebleven waren in de ondersteuning naar werk en 
zelfstandigheid;en hebben Welsaam partners gevraagd wat zij hierin kunnen bieden. Hier bleken al langer 
en meerdere ideeën over. We gaan nu de initiatieven verbinden van o.a. een informele vrouwengroep, VIP 
training tot Wereldvrouwendag-organisatie in 2019. 
Ongeplande nieuwkomers:  
Soms komen statushouders op eigen initiatief vanuit een andere gemeente naar Wageningen. Dit gaat 
buiten het huisvestingsoverleg om en daar zijn geen afspraken over gemaakt. Het is vaak een te grote 
belasting voor het spreekuur van VWON wat betekent dat de capaciteit van coaches extra en ongepland 
wordt belast (vangnet). 
Aandachtspunt blijft de afstemming van helpers rondom een statushouder: mensen vertellen vaak zelf niet 
wie hen allemaal helpt of hebben dit zelf ook niet zo helder in beeld. Met meer kortsluiting kunnen we 
efficiënter begeleiden en elkaar versterken. Het best op individueel niveau steeds helder krijgen. 
Belangrijke termijnen: 
Extra ondersteuning is nodig voor oud-komers die de inburgeringstermijn van 3 jaar naderen en/of een 
nieuwe verblijfsvergunning moeten aanvragen en er zelf niet uitkomen. Zij komen soms via spreekuur bij 
VWON of bij gemeente binnen; hoe helpen we de mensen (op tijd!) tot de wijziging van het 
inburgeringsbeleid. Er dreigen problemen voor mensen die geen hulp vragen en niet op tijd hun examens 
gehaald hebben of uitstel/ontheffing hebben aangevraagd. Dit speelt voorlopig nog door de ‘oude’ wet. 
 
Wageningen krijgt ook meer te maken met de asielzoekers uit de POL die nog in de asielprocedure zijn en 
slechts tijdelijk in Wageningen wonen. Mensen blijven langer. Er worden diverse activiteiten georganiseerd 
door Welkom in Wageningen en Thuis waar ze aan mee kunnen doen. De VCW probeert ook te 
bemiddelen in vrijwilligerswerk. Vanwege de bijzondere juridische positie en beperkte beheersing van de 
taal zijn het vinden van (vrijwillige)werk- en stage plekken gecompliceerder, maar juist soms erg wenselijk 
(verveling en wel ambitie).  

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

Een van de inwoners die bij VWON coaching ontvangt merkte op dat hij merkte dat hij na instructie van een 
van onze vrijwilligers zelfstandig een bankrekening heeft kunnen openen. Hij vond het fijn dat de vrijwilliger 
niets voor hem had gedaan maar hem alleen de tools in handen gaf om deze zaak zelfstandig op te lossen. 
We focussen zsm op eigen regie, zelfredzaamheid.  
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Een tweede generatie vluchteling heeft stage gelopen bij Vluchtelingenwerk en snapt nu pas wat er 
allemaal nodig is om mensen te helpen bij integreren. Hij hielp als sportliefhebber enthousiast mee aan de 
Wereldse Sportdag die spontaan georganiseerd werd om statushouders kennis te laten maken met diverse 
sporten in Wageningen.. Hij is enorm verbaasd over de grote betrokkenheid en hulp van Wageningers en 
wil zich in de toekomst ook nog graag inzetten. 
Statushouders  zeggen dat ze heel lastig werk kunnen vinden op hun niveau en van hun interesse. Daar 
kunnen ze nog alle hulp bij gebruiken en daar voelen ze zich niet altijd bij geholpen door klantmanagers. 
Motivatie en ambitie is het probleem niet. 
Het is belangrijk mensen te helpen om bruggen te slaan; in contact te komen met Nederlanders, 
organisaties en bedrijven.. In de “Nederlandse stroom”  komen helpt enorm. Als dat lukt, dan gaat de 
integratie meer vanzelf. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

maart 2019 4.5 Meedoen en initiatieven Randvoorwaarden 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

39 Heb ik meer controle over mijn leven 77,8% ja 
22,2 % nvt 

N = 9 

7, 9 Heb ik werk of andere bezigheden die ik 
zinvol vind. 

77,8 % ja 
22,2 % nvt 

 

 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 
verwachtte 

9,1 gemiddeld cijfer 
tevredenheid 

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 9,1  

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 4.5.1 TAAL (TaaLmaatjes)  zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6  
ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 4.5.2 

 
GROEPSTAALLES zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6. 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   
 
ACTIVITEIT 4.5.3 

 
VERVOER (PLUSBUS) 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Het vervoeren van minder mobiele ouderen en mensen met een beperking.  
WAT IS GEDAAN? In 2018 zijn er ruim 5700 klanten vervoerd door de Plusbus. 

Er is in het tweede kwartaal met hulp van donaties van het Wagenings Nut en het 
MARIN een nieuwe rolstoelauto aangeschaft.  
  

 

TOELICHTING We rijden kwetsbare inwoners van Wageningen van huis naar de gevraagde 
bestemming. Dit kan gaan om activiteiten of een bezoek aan het ziekenhuis, 
winkel, enz. Het helpt mensen die minder mobiel zijn uit een isolement.  
De chauffeurs van de Plusbus zijn allemaal vrijwilligers, in de leeftijd van 20 jaar tot 
70 jaar.Zij vinden in chauffeuren een zinvolle bezigheid en zijn blij iets voor de 
medemens te kunnen betekenen.  
Eens in de week wordt met een groepje gewinkeld bij een plaatselijke supermarkt. 
Dat wordt door deze mensen echt als een uitje beschouwd. 
 

 

   
 
ACTIVITEIT 4.5.4 

 
DIGITAALHUIS zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6 
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ORGANISATIE   
DOEL   
WAT IS GEDAAN?   
TOELICHTING   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit soort aantal Op schema? Opmerkingen 
Vervoer van inwoners 
van Wageningen 
(Plusbus) 

Chauffeurs 22 Ja We helpen niet alleen de 
inwoners met vervoer, 
maar ook vrijwilligers 
aan een waardevolle 
dagbesteding. 

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

. 
 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 
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