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Door Welsaam zit ik in het netwerk waar ik moet zijn (…) Het heeft er ook voor gezorgd dat we onderling 
goed afstemmen, niet doubleren. Dit scheelt uiteindelijk geld en inspanning met als resultaat dat een kind 
sneller de zorg krijgt die hij nodig heeft.” 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van 2019. 

Eind 2019 voltooiden we de eerste twee jaar van het samenwerkingsverband van Welsaam. Hierbij 
werken 28 organisaties samen ten behoeve van het welzijn en welbevinden van de inwoners van 
Wageningen. Samen werken we aan de ruim 50 resultaten uit het beleidskader van Samen Wageningen, 
verdeeld over 4 categorieën. Ook dit jaar hebben we ons weer volop ingezet voor de inwoners van 
Wageningen en hebben we een ontwikkeling doorgemaakt in onze diensten en activiteiten én in de 
onderlinge samenwerking. Dit hebben we mede kunnen doen door de inzet van de bonusgelden ten 
behoeve van innovatie en de doorontwikkeling van onze samenwerking. In dit verslag rapporteren we 
uitgebreid per activiteit en aan de hand van de doelen wat er is bereikt, welke successen we hebben 
geboekt en voor welke uitdagingen we ons nog gesteld zien.  

Net als afgelopen jaar rapporteren we met een algemeen deel en een rapportage per categorie met een 
samenvatting en verslag op activiteitenniveau.  

2. Over Welsaam 

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. Kortom, samen zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort en 
dat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Onze visie: 
We geloven erin dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze mee kunnen doen in de samenleving. 
Iedereen doet ertoe.  

Hiermee werken we volgens de Wageningse Principes en volgens de uitgangspunten van BAAT.  
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1. We willen problemen zoveel mogelijk voorkomen, maar als er problemen zijn een oplossing kunnen 
bieden. 

2. We zetten de inwoner centraal. Daarbij hoort maatwerk. Gemeente en professionele hulpverleners 
praten niet óver, maar mét de inwoner. 

3. We doen het samen. We waarderen wat iedereen voor elkaar doet in Wageningen en willen dat 
ondersteunen. Zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen. 

4. We gaan uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen in het contact tussen gemeente, inwoners, 
zorgaanbieders en werkgevers. We willen naar een andere manier van verantwoorden: niet tellen, maar 
vertellen. Geen nadruk op cijfers, maar op ervaringen. 

5. We zoeken actief naar vernieuwing. Een nieuwe invulling van hoe we (samen-)werken, met vertrouwen 
in elkaar en met experimenteerruimte.  
 

3. Bevindingen en signalen 
We signaleren een aantal ontwikkelingen in de samenleving waar we ons op richten: 

1. Mensen blijven langer thuis wonen: grotere hulpvraag, meer onrust en overlast in 
kwetsbare buurten door stapeling van problemen, meer eenzaamheid. 

 

2. Individualisering en verharding in de samenleving met zwakkere sociale verbanden: 
kwetsbaren hebben de zwakste netwerken en weinig om op terug te vallen. 

 

3. Armoede en inkomenskloof: In Wageningen neemt armoede af, maar het percentage 
inwoners in armoede is nog steeds hoger dan landelijk gemiddeld (6,7% t.o.v. 5,7%, bron 
SCP, dit cijfer is gecorrigeerd op studenten). Van de kinderen in Wageningen groeit 7,2 
% in armoede op (bron: CBS). Ondanks een dalende armoede neemt de 
inkomensongelijkheid niet af. In Wageningen is deze inkomensongelijkheid beduidend 
hoger dan landelijk gemiddeld (0,42 tov 0,29, bron: CBS). De kloof tussen kansrijken en 
kansarmen veroorzaakt een negatieve spiraal. 

Hier staan ook kansen voor Wageningen tegenover: 

 

 

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

 

Op basis van de gegevens van 2019 hebben we een aandachtspuntenlijst opgesteld, waar we succesvol 
in waren en waar we nog voor uitdagingen staan:  
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Successen knelpunten en uitdagingen 

1. Samenwerking 
De samenwerking zowel onderling als met het 
Startpunt en andere zorgorganisaties is verder 
verbeterd, 

Nog niet overal is afstemming vanzelfsprekend. 
Het is soms wel lastig om organisaties betrokken 
te krijgen aan de ontwikkeltafels omdat iedereen 
druk is met de uitvoering van eigen activiteiten. 
Dat kan ten koste gaan van verantwoordelijkheid 
voor het geheel.  

2. Preventie 
De Welsaam-partners doen heel veel in de 
preventieve sfeer waardoor inwoners minder in de 
zorg terecht komen. We zien een toename van 
het aantal klanten dat geholpen wordt op deze 
informele manier. 

We moeten ervoor waken dat vrijwilligers geen 
hulpverleners zijn. Ook is de vraag of we wel 
vroeg genoeg signaleren en wat er met die 
signalen gebeurt. Vaak kloppen mensen pas aan 
als het water al aan de lippen staat. Tot slot 
zoeken we nog meer de samenwerking met het 
Startpunt en zien we dat informele hulp goed 
aanvullend kan werken op formele hulp en zorg. 
 

3. Armoede 
Sociaal raadslieden werken succesvol aan het 
voorkomen van oplopende schulden. Welsaam 
werkt aan een gezamenlijke open inloop voor 
mensen met vragen over geldzaken. 

Niet het aantal mensen in armoede, maar de ernst 
van de armoede problematiek neemt toe. Ook het 
verschil tussen arm en rijk wordt groter. Het gaat 
vaak om complexe meervoudige problematiek. Dit 
doet een grotere aanspraak op diverse 
voorzieningen. Mensen die hierdoor niet mee 
kunnen doen haken af en kunnen zich zelfs tegen 
de samenleving keren.  

4. Meedoen 
Voor alle kinderen die niet mee (kunnen) doen 
aan sportverenigingen zijn er succesvolle open 
zomeractiviteiten van sport en spel georganiseerd 
door kinderwerk, sportbuurtwerk en sportservice 
Wageningen. Hier wordt veel gesignaleerd. 

Kinderen uit gezinnen die in armoede leven (lage 
S.E.S.) doen niet mee met sport of zwemles en 
hebben vaak geen zwemdiploma. De capaciteit 
van het kinderwerk (24 upw) is voor een 
stadsbrede dekking ontoereikend. (Er zijn 
ongeveer 2500 kinderen van 0-12 jaar in 
Wageningen. Hiervan leeft  7,2% = 180 kinderen 
in armoede). 

5. Langer thuis wonen 
Met het gezamenlijke project dementievriendelijk 
Wageningen werken we succesvol aan het 
bespreekbaar maken van dementie: nabij, 
persoonlijke wensen en behoeften, en 
kleinschalig. Drie pilotprojecten in buurten zijn 
hiervan het direct resultaat. 

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

6. Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers binnen Welsaam is flink 
gestegen van 1000 naar 1213. 

We vragen  steeds meer van vrijwilligers. Er zit 
ook een grens aan wat door vrijwilligers opgepakt 
kan worden. Het blijkt nog steeds lastig om 
structurele vrijwilligers te vinden, maar ook bijv. 
jongeren die sportcoach willen worden.  

pag. 5 - Jaarverslag Welsaam 2109 



 

7. Jongeren 
Kwetsbare jongeren (vooral van de praktijkschool) 
weten 't Oude Bijenhuis goed te vinden en te 
gebruiken. Ook het sportbuurtwerk weet samen 
met Sportservice Wageningen grote groepen 
kinderen buiten te bereiken met een divers sport- 
en spelaanbod. 

De doelgroep (kwetsbare) jongeren tussen 10 en 
14 jaar wordt onvoldoende bediend binnen 
Welsaam. Voor hen zijn weinig tot geen 
activiteiten. We zien wel dat dit nodig is, omdat 
het een kwetsbare leeftijd is met grote 
overgangen van basis- naar middelbare school en 
met steeds minder ouderlijk toezicht. 

 

De komende periode willen we binnen Welsaam en ook samen met de gemeente kijken hoe we de 
knelpunten kunnen adresseren en de leemtes in kunnen vullen.  

4. SROI 

Categorie aantal 
VRIJWILLIGERS  

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS-PLAATSEN 

1 484 39 19 

2 17 4 1 

3 404 23  

4 308 11  

Totaal 1213 77 20 

 

Welsaam heeft echt bewezen dat het gaat om meedoen. Binnen de activiteiten van Welsaam zijn in totaal 
1213 vrijwilligers actief (dat waren er nog 1089 in de eerste helft van 2019) . Dat is een enorme prestatie 
en het toont een betrokken samenleving waarin zeer veel Wageningers zich inzetten ten behoeve van 
anderen. Echter, de rek is er wel uit. Het kost steeds meer moeite om aan voldoende vrijwilligers te 
komen. Ook blijven we oppassen dat niet te veel taken worden toebedeeld aan vrijwilligers, waardoor zij 
overbelast kunnen raken of worden belast met taken die eigenlijk toebehoren aan beroepskrachten.  
 
Het werken met vrijwilligers is niet gratis, het vraagt de nodige capaciteit aan begeleiding en opleiding. 
Sommige vrijwilligers zijn tegelijkertijd ook cliënt of deelnemer, waarbij we uitgaan van ieders talenten.  
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5. Perspectief fonds  

Terugblik 
In het eerste jaar 2018 waren er 39 aanvragen bij het Perspectieffonds. In 2019 zijn er 51 aanvragen 
ingediend. Een groei van bijna 31%. We kunnen dus in ieder geval stellen dat men het Perspectieffonds 
weet te vinden. 

Kerncijfers: 

● Te besteden bedrag 2019 (hele jaar): € 83.529 + € 50.000 (extra uit bonus) + € 42.176 (restant 
2018). Derhalve was totaal beschikbaar voor aanvragen: € 175.696. 

● Aantal verschillende aanvragende organisaties: 28 
● Status aanvragen over heel 2019: 

 

   status aanvragen /2019  

 aantal bedrag 

 
Aangevraagd 51 € 195.578,19 

Toegekend 
32 € 97.544,95 

Toegezegd 
11 € 46.340,56 

Ingetrokken 
8 € 51.692,08 

Restant 2019  
€ 31.811,75 

In 2019 was voor het Perspectieffonds naast de reguliere € 83.529 ook € 50.000 (extra uit de bonus) en 
€42.176 (bij nader inzien niet nodig aan toezeggingen uit 2018) beschikbaar voor aanvragen. Dat zo’n 
groot bedrag aan toezeggingen in 2018 niet nodig was kwam o.a. door een groot bedrag dat 
gereserveerd stond als cofinanciering voor een aanzienlijke aanvraag bij ZonMW, die helaas niet werd 
gehonoreerd. 

In 2019 is toegekend/toegezegd € 143.885,51; aanzienlijk meer dan regulier in het Perspectieffonds 
beschikbaar is. Vandaar dat we het bedrag wat over is (€ 31.811,75) graag willen inzetten voor 
aanvragen van 2020. 

Wat is bereikt met het perspectieffonds (successen) 

Ten opzichte van 2018 hebben een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend, zowel organisaties 
die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. Voorwaarde voor uitkering uit het Perspectieffonds 
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is wel dat wordt samengewerkt met een partner van Welsaam. De activiteiten (32 in totaal zie bijlage 1) 
die zijn toegekend zijn zeer divers en variëren van een inloopochtend rouwverwerking tot met geld om 
leren gaan voor vluchtelingen tot activiteiten organiseren in de natuur voor klanten van het RIBW.  

Vluchtelingen leren met geld omgaan 

Veel Eritrese jongeren hebben moeite 
om het ingewikkelde systeem in 
Nederland te begrijpen. De cursus 
"Eurowijzer, omgaan met geld" is door 
VWON georganiseerd, met een 
professionele tolk, op avonden in 't 
Oude Bijenhuis van Solidez om hier 
verandering in te brengen. Dit was een 
mooie samenwerking waar niet 
iedereen de eindstreep haalde, maar 
wel een aantal sleutelfiguren in zes 
avonden goed is opgeleid. Wegens 
succes zal dit program in 2020 worden 
herhaald met de Eritrese ouderen die 
recent gekomen zijn. 

Maandelijkse Inloopochtenden verlies en gemis 

Hoe verschillend de verhalen van de 
bezoekers ook waren, er ontstonden 
steeds hartverwarmende gesprekken. 
Mensen boden elkaar herkenning en 
nieuwe inzichten. De aandacht voor 
hun gemis deed hen goed. Het raakte 
me te zien hoe de bezoekers getroost 
en met goede moed weer naar huis 
gingen. 

 

 

 

Doorontwikkeling en uitdagingen 
Zowel vorig als dit jaar hebben we een informatiesessie gehouden over het Perspectieffonds. Er wordt 
vanuit het bonusbudget ook meer aandacht besteed aan zowel interne als externe communicatie. Hierbij 
kunnen nog beter de mogelijkheden worden benut om het Perspectieffonds onder de aandacht te 
brengen. Met de verbreding van de aanvragende organisaties merken we dat we meer aanvragen krijgen 
die op het snijvlak van welzijn en een aanpalend domein zitten, zoals de gezondheidszorg of cultuur. Ook 
zien we regelmatig aanvragen die op de grens tussen maatwerk en algemene voorzieningen zitten. Als 
zich dit voordoet gaan we met de aanvragers in gesprek over mogelijkheden om de activiteit meer richting 
welzijn en een algemene voorziening in te richten, zodat dit beter past binnen de doelstellingen van 
Welsaam. Als dit niet leidt tot een activiteit die past binnen Welsaam, denken we mee op welke manier en 
uit welke bron de activiteit dan wellicht gefinancierd kan worden.  
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Analfabetisme en maar één 

taal spreken maakt taal leren 

lastig voor Eritreeërs. Daarom 

juist voor hen een boekje met 

beeldtaal ontwerpen en 

tekenen oefenen. 

Kom in beweging 2019’ - in de 

weer met paarden voor 

mensen die begeleid worden 

door het RIBW. Niet alleen 

fysiek in beweging, maar door 

specifieke oefeningen met 

paarden ook geestelijk weer in beweging komen.  

 

6. Initiatievenfonds 

 
Terugblik 
We hebben dit jaar met het fonds 70 initiatieven ondersteund. Een groot aantal initiatieven hebben we 
niet meegerekend. Dat zijn initiatieven die geen aanvraag hebben ingediend bij het fonds, maar die door 
partijen binnen Welsaam op andere manieren verder zijn geholpen.  
 
De initiatieven die het fonds heeft ondersteund zijn te zien op de kaart via www.welsaam.nl. Je kunt een 
initiatief aanklikken voor meer informatie. De initiatieven die 0,- hebben gekregen voldeden niet aan 
voorwaarden van het fonds en zijn doorgestuurd naar andere (lokale) fondsen of ze hebben hun 
aanvraag ingetrokken. (klik op onderstaande kaart voor meer info) 
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Opvallend is dat we meer wijkoverstijgende aanvragen binnen krijgen en minder wijkaanvragen. In 2020 
zullen we investeren in meer bekendheid in de wijken. Dat wordt opgepakt in samenwerking tussen Thuis 
Wageningen, wijkpanelleden, en de wijkcoördinatoren van Solidez. Ook het Odensehuis werkt hier aan 
mee in het kader van Dementievriendelijk Wageningen.  
 
Ook zien we een groei van culturele aanvragen voor allerlei soorten optredens. Hoewel dit ook bijdraagt 
aan leefbaarheid, vragen we ons af of dit binnen dit fonds gefinancierd moet worden. Hierover zijn 
gesprekken gevoerd met medewerkers van de gemeente. Afgesproken is om culturele aanvragen met 
elkaar af te stemmen.  
 
Bij een groot deel van de aanvragen hebben we cofinanciering geleverd. Met een kleine bijdrage van het 
fonds hebben we het initiatiefnemers mogelijk gemaakt om een bijdrage te krijgen van grote fondsen 
zoals VSBfonds, de provincie of Oranjefonds. 
 
We hebben dit jaar ook ingezet om een aantal handleidingen te maken over het maken van een 
begroting, communicatieplan ed. Dit zijn hulpmiddelen voor initiatiefnemers om het hen makkelijker te 
maken hun idee om te zetten naar iets concreets. In 2020 zullen deze handleidingen beschikbaar 
gemaakt worden op de website www.wageningendoet.nu, de website van Thuis Wageningen en social 
media. 
Daarnaast hebben we met de communicatiemedewerker en de vrijwilligers van het fonds een aantal 
communicatie uitingen gerealiseerd. Er zijn tips gedeeld om je initiatief te realiseren. Een aantal 
initiatieven is in de picture gezet om anderen te inspireren. Wel hebben we ons gerealiseerd dat dit meer 
tijd kost dan we voorheen hadden bedacht. Dat is iets wat we in 2020 verder willen uitzoeken. Ook is het 
uiteindelijk gelukt om de gemeente website wageningendoet.nu in beheer van Welsaam te krijgen. Deze 
site wordt momenteel onder handen genomen en zal in de loop van 2020 online komen. Op deze website 
zal alle informatie met betrekking tot het initiatievenfonds en ondersteuning te vinden zijn 

 
Repair cafe Noordwest 

Het initiatief is leerzaam. Doordat 
je samen repareert, brengt de 
deskundige zijn kennis en kunde 
over. Het Repair Café voorkomt 
verspilling. Doordat veel spullen 
een tweede leven krijgen, worden 
er minder spullen weggegooid. Er 
ontstaan nieuwe verbindingen. 
Doordat verschillende mensen 
elkaar ontmoeten, zijn Repair 
Café”s heel sociale plekken 

Werkbudget 
In 2019 is er vanuit de bonusgelden een werkbudget toegekend aan Thuis Wageningen voor de 
uitvoering van het fonds. Met dat budget hebben we bepaalde processen in het fonds efficiënter ingericht. 
Zo zijn er antwoord templates ontwikkeld, is er een handboek gemaakt met verschillende overzichten 
voor initiatieven ondersteuners. Ook is er gewerkt aan het inzichtelijk maken van de taken binnen het 
initiatievenfonds en wat voor rollen daarbij horen. Tevens is er een overzicht van gesteunde initiatieven 
online te vinden. In samenwerking met VCW heeft het fonds zich op verschillende plekken in Wageningen 
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laten zien. We hebben een aantal keer op de markt en in supermarkten gestaan. Daarnaast zijn we ook 
aanwezig geweest op verschillende evenementen in Wageningen zoals de Molenmarkt en de AID. Aan 
de achterkant is er gewerkt om de administratie beter te organiseren. Dit zal in 2020 meer 
geautomatiseerd worden.  
 
In 2019 zijn we begonnen met twee vrijwilligers die tegen een vrijwilligersvergoeding aan de slag zijn 
gegaan. Het bleek niet mogelijk om hier werkervaringsplekken van de te maken omdat onze invulling niet 
overeenkwam met de richtlijnen hiervoor. De vrijwilligers hebben taken opgepakt op gebied van 
communicatie en doorontwikkeling/administratie waarbij ze de coördinator ondersteunen. De coördinator 
kon zich hierdoor meer richten op het ondersteunen van initiatieven door met ze in gesprek te gaan en te 
helpen bij hun projectvoorstellen. Ook was er meer aandacht voor de doorontwikkeling en relatieopbouw 
met de wijkpanels. Beide vrijwilligers zijn uitgestroomd naar betaald werk. Dat betekende dat de taken 
weer terug zijn gekomen bij de coördinator. Eind 2019 is er een nieuwe vrijwilliger geworven die zich 
alleen bezighoudt met de administratie. De uitvoering doet nog steeds een groot beroep op de 
coördinator en dat knelt met andere werkzaamheden.  
 
De wijkpanelleden hebben een Wordpress workshop gevolgd om hun site beter te leren beheren. Dit 
bleek lastiger dan gedacht en zodoende is besloten om de website van WijWageningen op te heffen. Zij 
krijgen een prominente plek op de site van Wageningen Doet die in 2020 gelanceerd zal worden. Een 
deel van het budget is besteed aan relatieopbouw met de wijkpanelleden. Zo is geïnvesteerd in 
relatiegeschenken en in informele samenkomsten om elkaar beter te leren kennen. Deze diners en 
borrels werden gecombineerd met het bezoeken van een lokaal initiatief dat we hebben ondersteund. 
Deze relatief kleine investering heeft veel opgeleverd: er is er meer vertrouwen, door persoonlijke 
ontmoeting en aandacht.  
We hebben het afgelopen jaar geleerd dat continuïteit waarborgen en vertrouwen heel belangrijk zijn 
binnen het Initiatievenfonds en tussen de belanghebbenden. De wisseling van vrijwilligers en het feit dat 
ze ieder moment uit kunnen stromen naar betaald werk, maakt het een uitdaging om goed uitvoering te 
kunnen geven aan het initiatievenfonds en de doorontwikkeling ervan. Ook is gebleken dat daardoor de 
rol van de coördinator toch groter blijft dan we aanvankelijk hadden begroot en dat die rol nog steeds 
uitvoerende taken omvat.  
 
Voor 2020 werken we met partners als de wijkpanels en Solidez aan een andere manier om uitvoering 
van het fonds vorm te geven die nauw samenhangt met meer buurtgericht werken.  
 
Doorontwikkeling en uitdagingen 
Het afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het initiatievenfonds. Hier 
is ook vanuit de gemeente bonusgelden toegekend. De doorontwikkeling is opgepakt door 
wijkpanelleden, Thuis Wageningen en Solidez. In diverse bijeenkomsten hebben betrokkenen met elkaar 
nagedacht over de toekomst van het initiatievenfonds.  Hieruit bleek dat bij alle partijen de behoefte 
aanwezig is om meer samenhang te creëren tussen het fonds en meer buurtgericht werken. Het fonds 
zou dan juist het middel zijn om meer samenhang en verbondenheid in buurten te realiseren dan een 
doel op zich. Wijkpanelleden hebben gewerkt aan een document over hoe zij hun eigen rol zien. Zij willen 
de rol van oren en ogen in de wijk behouden en verder uitdiepen. Ook is een betere afstemming en 
samenwerking gewenst met andere professionals in het veld zoals buurtmaatschappelijk werk, politie en 
woningstichting. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er gewerkt aan een plan buurtgericht werken.  

Er is ook meegedacht met de gemeente over een online platform en zijn er gesprekken geweest met 
aanbieders hiervan. Zo is gekeken naar de haalbaarheid van een soortgelijk systeem als in Ede. Daar 

pag. 11 - Jaarverslag Welsaam 2109 



 
krijgen huishoudens vouchers die ze zelf kunnen doneren aan initiatieven in de stad. Dit plan bleek in 
Wageningen niet haalbaar is omdat zowel het werkbudget als het budget in het fonds te klein is om dit 
goed uit te kunnen rollen waarbij kosten en baten in balans zijn.  

De uitdagingen lagen ook op het gebied van communicatie. Daar hadden we voor gepland dat we een 
samenwerking met RTV Rijnstreek wilden aangaan. Dat hebben we niet gedaan. In plaats daarvan is het 
budget besteed voor de communicatiemedewerker. Zij heeft samen met de coördinator van het fonds en 
de vrijwilliger een plan bedacht en daar uitvoering aan gegeven. Zo werden er diverse berichten op social 
media gedeeld. Ook is er achter de schermen gewerkt aan een communicatiestrategie die in 2020 
uitgerold zal worden.  

Kerncijfers: 

● Te besteden bedrag 2019: € € 101.458,34 
● Aantal aanvragen: 70 
● Behandeld in 2019: 65 
● Doorgeschoven naar 2020: 5 
● Totaal aangevraagde bedrag:  € 184.125,43 
● Totaal toegekend en besteed bedrag  € 

77.998,67 
● Meenemen naar 2020: € € 23.459,67 

 

Status aanvragen per 1/7/2019: 

 initiatieven bedrag 

Aangevraagd  70 € 184.125,43 

Toegekend in 2019 50 € 72.998,67 

Doorgestuurd naar 
andere fondsen 14 € 36.113,00 

In behandeling 
(uitbetaald in 2020) 1 € 5.000 

Restant 2019  € 23.459,67 
 

Internationale vrouwendag, dit was niet 
gepland maar ontstaan (vanuit zorg 
over positie buitenlandse vrouwen) met 
super samenwerking van Welsaam 
partners en burgers. 
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7. Organisatie van het samenwerkingsverband 

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

We werken samen intern tussen de netwerkpartners, extern met aanpalende organisaties, zoals de zorg, 
onderwijs, woningstichting en de politie en met veel diverse inwonersinitiatieven.  Samen werken we aan 
een open en transparante cultuur en samenwerkingsstructuur waarin we elkaar aanvullen en versterken. 
We werken inhoudelijk op thema aan de diverse ontwikkeltafels en leren van elkaar door professionaliteit 
en deskundigheid uit te wisselen. Daarnaast is er een overstijgende kerngroep,  bestaande uit 
deelnemers uit de vier categorieën. 

Evaluatie organisatie en onderlinge samenwerking 
 
In 2019 hebben we onze organisatie en de samenwerking geëvalueerd (Evaluatie organisatie Welsaam) 
en de rol van de kerngroep daarbij ter discussie gesteld (de input voor de online evaluatie van de 
kerngroep vind je HIER). Adviesbureau Common Eye heeft ons ondersteund in de doorontwikkeling van 
procesregie en netwerksturing. Dit is mogelijk gemaakt met de bonusgelden. 
 
We zijn tevreden over de positieve en constructieve sfeer en openheid in de kerngroep en over het feit 
dat we samen optrekken - bijvoorbeeld in de relatie met de gemeente. Grootste knelpunten zijn de 
afstand van de kerngroep tot de Welsaam-partners en het imago van een top-down organisatie. Ook is 
beschikbare tijd een knelpunt omdat samenwerken ook veel tijd kost. We stellen vast dat het 
ondersteunen van Welsaam als netwerk een experiment is, waarin we nog verder moeten groeien.  

 
Tijdens de evaluatie hebben we nagedacht over de 
manier waarop Welsaam zich als netwerk anders kan 
organiseren, zodanig dat er nog meer verbinding 
ontstaat tussen de Welsaam-partners. Ook willen we 
dat het werken vanuit vertrouwen en zelforganisatie 
versterkt wordt. We denken dat de rol van de kerngroep 
daarbij zou moeten veranderen. Onze ideeën hiervoor 
hebben we gedeeld met alle Welsaam-partners in een 
breed overleg (zie foto) en daarbij  hebben we reacties 
opgehaald. Er is gesproken over een functionele rol van 
de kerngroep die beperkt blijft tot het verzamelen van 
de input uit de ontwikkeltafels, gecombineerd met 

projectgroepen voor aandachtsgebieden en te ontwikkelen thema's en het bouwen van een 
Welsaam-community met  brede open bijeenkomsten voor alle partners. In de verdere ontwikkeling van 
samensturing bouwen we op de concepten zoals ingebracht door Common Eye, en kunnen we gebruik 
maken van elementen van sociocracy 3.0 (bv consent besluitvorming, werken met cirkels etc).  

De kerngroep is in 2019 negen keer bij elkaar geweest. Daarnaast was er in februari een breed 
Welsaam-overleg met de hoofdaannemers en in juni een bijeenkomst met alle deelnemende organisaties 
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van Welsaam. Tenslotte is er tweemaal per jaar een Welsaam-kartrekkersoverleg geweest met de 
accountmanagers van de gemeente (in mei en november).  
 
De ontwikkeltafels zijn:  

Algemene ontwikkeltafels Kartrekker(s) 
Stenen  Elsje van de Weg (Thuis) 
Communicatie Tutku Yuksel (Thuis); Esther van der Zee (Solidez) 

Maartje Kuiper (Welsaam) 
Monitor Esther van der Zee (Solidez)  
Kwaliteit Esther van der Zee (Solidez)  

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

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

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

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

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

Mijke Smits (Solidez) 

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

Voorkomen van armoede en schulden Peter Daems (Solidez) 
Basisvaardigheden (taal en digitaal) Liz Spit (de Bblthk) 
Stadswerkplaatsen Helma Hollestelle (Solidez) 
Kinder- en tiener activiteiten (vrije tijd) Merit Helfferich (Solidez) 

Mennold Phelippa (Solidez) 
Vluchtelingen Annet Timmerman (VWON) 

Harm Jan Roseboom (VOD) 
Ontwikkeltafels rond fondsen Kartrekker(s) 
Perspectieffonds Rien van Doorn (Humanitas) 
Initiatieven Tutku Yuksel (Thuis) 
Innovatie Esther van der Zee (Solidez) 
 

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

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

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

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

8. Communicatie 
 
Half september 2019 is er een communicatiemedewerker voor Welsaam aangetrokken, die zowel de 
interne als externe communicatie goed op de rit heeft gezet. Dit is gefinancierd uit zowel het budget van 
de innovatiemakelaar als de bonusgelden.  

De communicatiemedewerker richt zich op de onderlinge communicatie van Welsaampartners, de 
verbinding tussen partijen in het sociaal domein en communicatie richting inwoners die initiatieven willen 
starten. Haar focus is in de afgelopen maanden geweest: kennismaken met de organisaties, orde op 
zaken stellen en de onderlinge communicatie verbeteren. 

Doel Wat hebben we gedaan 

Externe communicatie  

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

Geïnformeerd: Op de website Welsaam vinden inwoners het 
uitvoeringsprogramma en kunnen ze zien welke rollen organisaties 
spelen. 
Betrokken: Op de achtergrond blazen we nieuw leven in de site en 
het initiatief  Wageningendoet.nu. Deze site heeft als doel 
initiatiefrijke inwoners te verbinden met elkaar, met organisaties 
van Welsaam en de gemeente. Naast een informatieve site, wordt 
er een community opgericht. Het doel is om inwoners bekend te 
maken met de organisaties die onderdeel zijn van Welsaam en hen 
te betrekken in de uitvoering. 

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

Het Twitter- en het LinkedIn-account van Welsaam wordt gevolgd 
door mensen uit de gemeenteraad en andere Wageningse politici. 
Onze berichten worden met regelmaat geliked, gedeeld en 
geretweet door hen. Daarnaast wordt ook via andere media positief 
over Welsaam gesproken. 

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

Vanuit de communicatiemedewerker is aan het bedrijfsleven 
specifiek als doelgroep en/of stakeholder nog geen aandacht 
besteed. Wél is er een ontmoeting geweest met ondernemers die 
aangesloten zijn bij BNI Brahms Wageningen. 
De Wageningse Uitdaging heeft in 2019 verschillende Wageningse 
organisaties  ondersteund die actief zijn in het sociale domein, al 
dan niet onder de vlag van Welsaam. In 2019 hebben ze zo’n 30 
organisaties ondersteund met 64 matches, die een 
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maatschappelijke waarde* vertegenwoordigen van € 28.000 Vanuit 
hun bedrijvennetwerk dragen zij bij aan veel verschillende 
vraagstukken vanuit het sociale domein. Denk hierbij aan de inzet 
van denkkracht, materialen, kennis en kunde.  
In 2019 hebben ook de serviceclubs diverse initiatieven van 
Welsaam weer ondersteund en hebben diverse bedrijven 
bijgedragen via WageningenDoet. 

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

Partners en samenwerkingspartners ontvangen twee keer per 
maand een nieuwsbrief. Een algemene en een interne.  
Via de algemene nieuwsbrief blijft men op de hoogte van 
belangrijke events, nieuws van en over Welsaampartners en 
krijgen ze elke keer een inkijkje in het werk en leven van een 
werknemer of bestuurder van de partners. De algemene 
nieuwsbrief gaat naar 290 mensen 
(Welsaam(samenwerkings)partners, medewerkers bij de 
gemeente, vrijwilligers) waarvan gemiddeld de helft ‘m leest.  

Interne communicatie  

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

 

• Breed Welsaam overleg met hoofdaannemers in februari 
• Breed Welsaam overleg met alle partners in juni 
De interne nieuwsbrief informeert partners over (werk)afspraken, 
vorderingen in ontwikkeltafels en initiatieven. De interne 
nieuwsbrief gaat naar 65 mensen (hoofd- en onderaannemers) 
waarvan gemiddeld 60% ‘m leest.  
De website is sterk verbeterd met overzicht van wie wie is, wat we 
allemaal doen,, de structuur, locaties, maar vooral met 
aansprekende verhalen. In 2020 komt er een optimalisatieslag voor 
de website. 
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9. Gezamenlijke effectmeting: de monitor 
Om de effecten van al onze inspanningen goed in beeld te brengen is een gezamenlijke 
klant-effectmonitor ontwikkeld op basis van het instrument van Positieve Gezondheid van Machteld 
Huber.  

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

In 2019 is de monitor bijgesteld en zijn de vragen iets aangepast op basis van de evaluatie. Het 
monitoring-instrument is halverwege het jaar overgezet op de online tool Survio, wat een veel groter 
gebruiksgemak kent.  

CIJFERS 
MONITOR 

Aantal 
respondenten 

tevredenheid kwaliteit % positieve impact op 
kwaliteit van leven 

2018 1e helft 506 8,3 8,2  

2018 2e helft 274 8,3 8,2 70% 

2019 1e helft 412 8,3 8,1 73% 

2019 2e helft 828 8,4 8,4 75% 
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In het hele jaar 2019 zijn er 1229 monitors door klanten en bezoekers van Welsaam ingevuld (in 2018 
waren dit er 780). Niet alle activiteiten lenen zich evengoed voor het invullen van een monitor. Die 
activiteiten verantwoorden in het inhoudelijke deel of evalueren op een andere wijze. Over alle activiteiten 
gemiddeld geeft 74,5% van de respondenten aan dat door de dienst of activiteit een verbetering is 
ervaren in welbevinden, leven of meedoen. Het betekent niet dat de overigen dit niet hebben ervaren. Het 
kan ook zijn dat is aangegeven dat het effect niet van toepassing was op de activiteit/dienst.  

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 8,5 gegeven. (t.o.v. 8,2 vorig jaar).   zie bijlage 2 
Monitor  

Er is belangstelling getoond voor onze monitor vanuit de VNG als parel in hun etalage Monitoring Sociaal 
Domein.  

 

10. Kwaliteit 

Wij werken aan de verhoging van de kwaliteit en deskundigheid door dagelijkse feedback te geven op de 
werkvloer en gezamenlijke cursussen en trainingen te organiseren.  

Iedere organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het 
Odensehuis en Solidez hebben in 2019 het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland toegekend 
gekregen. Andere organisaties werken met andere/eigen kwaliteitssystemen. 

Daarnaast zijn er thema’s die we als Welsaam-partners samen oppakken, zoals de aanpak van personen 
met verward gedrag, werken met de Meldcode voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling (inclusief de 
implementatie van het afwegingskader) en het herkennen van laaggeletterdheid en analfabetisme in 
relatie tot verwijzing naar het Digitaalhuis. In 2019 heeft een herhalingstraining plaatsgevonden over de 
nieuwe meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Hieraan namen Welsaam-partners, 
Startpunt-medewerkers, Jeugd- en WMO-consulenten, scholen en de kinderopvang deel. Vanuit het 
VCW zijn tevens diverse trainingen aan vrijwilligers van alle Welsaam-partners aangeboden. Onder meer 
op gebied van signaleren en ondernemerschap.  

11. Bonusgelden 

Halverwege 2019 heeft Welsaam een innovatiebudget toegewezen gekregen op basis van de 
maatschappelijke resultaten uit 2018. De bonusgelden zijn ingezet langs 3 lijnen: 

1. Innovatieve projecten in de uitvoering 
2. Versterking van de fondsen 
3. Versterking van het innovatieve vermogen van de organisatie 

Ad. 1. De verantwoording van de projecten is te vinden in Bijlage 3. Niet alle projecten zijn in 2019 al 
opgestart. Dit had verschillende redenen. Een project was afhankelijk van co-financiering om te kunnen 
starten, een project heeft vertraging opgelopen door vertrek van een medewerker en een door ziekte van 
een medewerker. Twee projecten zijn pas in december toegekend, waardoor de uitvoering in 2020 is 
voorzien. In de bijlage rapporteren we over de voortgang. 

Ad 2. Er is een bedrag van €50.000 toegevoegd aan het Perspectieffonds om de mogelijkheid om 
vraaggericht te werken uit te breiden. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget van € 83.529 die 
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het Perspectieffonds al kreeg. Er zijn hiervan 32 activiteiten toegekend van samen bijna €100.000 en voor 
11 activiteiten al toegezegd van bijna €46.500. 

Het Initiatievenfonds heeft een werkbudget ontvangen van € 25.927 waarmee twee 
werkervaringsplaatsen zijn ingevuld, de wijkpanels een onkostenvergoeding voor hun inzet konden 
ontvangen en de coördinatiefunctie voor het fonds is versterkt, zodat het proces beter begeleid kan 
worden.  

Een tweede budget van is ingezet voor doorontwikkeling van het initiatievenfonds. Dit heeft ertoe geleid 
dat er in 2020 meer wordt samengewerkt met de wijken en huizen van de wijk. Ook is met middelen voor 
communicatie en PR meer ruchtbaarheid aan het fonds gegeven.  Meer meer informatie over het 
Initiatievenfonds zie paragraaf 6 hierboven.  

Ad 3: De organisatie van Welsaam is versterkt op drie fronten: 

a. Communicatie 
Er is geïnvesteerd in de interne- en externe communicatie ten behoeve van het 
samenwerkingsverband. Voor wat dit heeft opgeleverd, zie paragraaf 8 hierboven. 

b. Doorontwikkeling van de Monitor 
De eerste versie van de monitor was in Google Forms. Dit was een kwetsbaar geheel omdat 
iedereen per ongeluk wijzigingen aan kon brengen in de vragen. Daarom wilden we een meer 
beveiligd systeem, aanvankelijk op basis van Zeggez, maar er bleek een nog veel eenvoudigere en 
goedkopere oplossing voorhanden: Survio. Landmerc (bekend van Zilliz) heeft ons geholpen om de 
monitor in te richten. Via een betaald account zijn alle vragenlijsten onbeperkt beschikbaar. Invullen 
is eenvoudig. Het heeft tot een forse toename van het aantal ingevulde monitors geleid. (zie ook 
paragraaf 9, Gezamenlijke effectmeting, de monitor) 

c. Procesregie en Samensturing 
Omdat procesregie zoals een kartrekkersrol of penvoerderschap ook veel extra tijd kost, zijn zij met 
eenmalige inzet van extra tijd hierin tegemoet gekomen. Daarnaast is geïnvesteerd in een workshop 
en begeleiding door het bureau Common Eye, gespecialiseerd in netwerkleiderschap. Hier werd een 
handige werkwijze overgedragen, wat leidt tot een verdieping van de samenwerking. 

Common Eye heeft ook de evaluatie van de samenwerking in de Kerngroep begeleid. Dit heeft 
geleid tot een doorontwikkeling van de rol, werkwijze en positie van de kerngroep. (zie ook paragraaf 
7 Organisatie van het Samenwerkingsverband) 
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Bijlage 1 Het perspectieffonds 

Wat is bereikt met het perspectieffonds  

Ten opzichte van 2018 hebben een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend, zowel organisaties 
die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. 
De volgende organisaties/aanvragen zijn in 2019 financiering toegekend of toegezegd. 
 

BOOG consult taal ondersteunend tekenen leren aan vluchtelingen en 500 
boekjes maken 

BOOG consult taal ondersteunend tekenen aanvullende aanvraag op nr. 
8045 

Buro Nij "ik ook van jou" relatietraining 

Buro Nij Vadergroep Baby, Bier en Bitterballen 

Buurtgezinnen / Solidez koppelen gezin aan steungezin of vrijwilliger 

Coaching de Paardenblik activiteiten met deelnemers van RIBW. 
40 weken 2 uur groep 3 tot 6 deelnemers 

Coaching de Paardenblik met paarden aan de slag GGZ 15 x 2,5 uur 

Coaching de Paardenblik met paarden aan de slag depressieve jongeren 15 x 2,5 uur 

De Bakermat 7 groepen centering pregnancy 

de oude hofstede begeleiden dagbesteding op kinderboerderij 

De Plek inloopochtenden 5x voor 1e helft 2019 

De Plek inloopochtenden 5x voor 2e helft 2019 

De Plek / Solidez 6 bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers 

Groendok buurttuin begeleiding 

Het Torenkamertje peergroep-middag voor hoog- en meerbegaafde kinderen 

Humanitas Nederrijn uitbreiding contact houden 

Indigo gastlessen somberheid en depressie 4 groepen Pantarijn 
praktijkonderwijs 

Indigo depressie preventie kim campagne bovenbouw MHV 
Pantarijn 

Indigo cursus omgaan met borderline 8 x 2 uur 

Indigo 10 gastlessen Dipje of Depressie bij Pantarijn 
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Indigo / Solidez Mantelzorg cursus psychische problemen in de familie van 
mantelzorgers 

MEE Veluwe voorlichting Uit Huis Gaan Pantarijn Praktijkschool 5 
klassen 

Solidez Mantelzorg / Nienke 
Zevenbergen 

cursus mindfulness 9 x 2,5 uur 

Zannu Haile Michael 100 jaar inburgeren en integreren in Nederland 6 
bijeenkomsten 

Solidez ambulante begeleiding 

Solidez groepslessen fysio gym 16x 

Solidez training kinderen van 10-12 in wijk Nude 

Solidez sport- en spelactiviteit voor tieners wijk de Nude wekelijks 

Solidez / stichting de kleine wereld woonwerkplaats de kleine wereld 

Solidez Mantelzorg gespreksgroep GGZ mantelzorgers 9 bijeenkomsten 

Sportservice Wageningen cursus valpreventie 65+ 

Sportservice Wageningen wandel challenge 20 weken 

St. Gilde Wageningen coach4you 

St. Klankbord GGZ ONT-MOETEN op 10-10 

Vluchtelingenwerk workshop over Eritreeërs 

VWON cursus omgaan met geld voor vluchtelingen 

Zideris begeleiderspas basic fit 

Zingesprek gespreksgroepen 2 groepen 12 x 1,5 uur 

Zingesprek gespreksgroep café zin in zomer 

Zingesprek zingesprek 3e groep 12 x 1,5 uur 
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Bijlage 2: De Monitor 2019 
 

 

    GEMIDDELD   74,5% 

aantal   Aantal respondenten   1229 

tevredenheid   De activiteit heeft me gebracht wat ik 
ervan verwachtte 

  8,3 

kwaliteit   Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de 
activiteit? 

  8,5 

 

 

Voor de volledige monitor 2019 klik op onderstaande balk. 

https://drive.google.com/file/d/1eZP7bzDVkqTSPkEqolYCWXBITUYctf5t/view?usp=sharing 
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CATEGORIE 1 – verbinden en ontmoeten 
 
Inleiding 
Elkaar ontmoeten is de basis voor het bouwen van sociale netwerken, sociale samenhang en deelname aan 
de maatschappij. Door ontmoeten mogelijk te maken voelen inwoners zich beter thuis en verbonden met hun 
buurt en met Wageningen; zij bouwen contacten op in de buurt en in Wageningen om hun verhaal te delen, 
samen wat te doen en hulp te vragen als het wat minder gaat. 

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

 
1.1 Ontmoetingsactiviteiten (stenen) 
In dit deelplan werken in ieder geval de organisaties Thuis,Markt 17, Odensehuis, Solidez, Vluchtelingenwerk, 
de scholen in NW en de bblthk samen.  
 
Successen: 
● Groot en divers aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen in Wageningen.  
● Vraag naar ruimtes door inwoners en organisaties voor ontmoetingsactiviteiten is groeiende 
● Toename bezoekers bij de open inloop.  
Uitdagingen: 
● Goede afstemming over de vele activiteiten die plaatsvinden op de diverse locaties 
● Zichtbaarheid van de activiteiten zowel intern als naar bezoekers toe 
● Vaste activiteiten nemen toe, echter leidt dat soms ook dat er geen ruimtes beschikbaar zijn voor 

spontane of eenmalige activiteiten.  
● Groei ruimtegebruik door inwoners en organisaties vraagt ook ontwikkeling achter de schermen. Het is 

een uitdaging dat zo te realiseren dat gebruik ruimtes toegankelijk blijft voor inwoners zonder dat je een 
vrijwilliger overbelast met meer werkdruk.  

 
1. 2. Diversiteit 
 
Successen:  
● Het voor het 2e jaar organiseren van deelname aan de Utrecht Canal Pride: gaf “onze” 

LHBT-vluchtelingen een ultiem gevoel van vrijheid, zo ook voor de deelnemende SHOUT-leden. 
● Het voor de 1e maal organiseren van een Pride-Walk in Wageningen, met aansluitend het onthullen van 

het gedicht van stadsdichter Ivanka de Ruijter geschreven voor SHOUT en aangebracht aan de ingang 
van het stadhuis. 

● Contact met kerken in Wageningen over de “Nashville verklaring”, resulteerde in een open brief van 
SHOUT in de lokale krant “Stad Wageningen”, en het hijsen van de regenboogvlag door de 
Arboretumkerk. 

● Organiseren van een Regenboog gezinnendag: workshop over Regenboog gezinnen, ins en outs, 
juridische implicaties en lief en leed door ervaringsdeskundigen. 

Uitdagingen 
● Het opzetten van zowel een “ouderengroep/platform” (40+) als een jongerengroep (13-18 jaar) 

 
 
1.3. Samen ouder en Goed leven met dementie 
 
Successen: 



 
● Er zijn diverse succesvolle initiatieven voor en door ouderen te noemen: Groep 9 Kardinaal Alfrink 

school, wandelclub Pomhorst, Liever bewegen dan moe, Zingevings gespreksgroepen o.l.v. Zingesprek, 
Festival 60+.  

● Ouderen zijn erg tevreden over het aanbod ondersteuning op maat van het ouderenwerk van Solidez. Dit 
komt vooral door het luisterend oor en dat we er direct op af gaan bij signalen en deze snel oppakken. 

● Het Odensehuis biedt meer ruimte en mogelijkheden voor ontmoeting -en informatiefunctie waardoor 
meer persoonlijk maatwerk geleverd kan worden tegen minder kosten.  

● Respijtzorg in de vorm van meerdaagse Zorg Pauze-momenten voorziet duidelijk in behoefte aan rust en 
ruimte voor de veelal zwaar belaste mantelzorgers van mensen met dementie. 

● Op verzoek van ketenzorg dementie Gelderse Vallei wordt gestart met KOP groep. 
 
Uitdagingen 
● Het kost veel tijd en energie om de initiatieven  te begeleiden (zonder het over te willen pakken), contact 

te houden en continuïteit te garanderen.De ondersteuning door Solidez is zodanig dat men het gevoel 
heeft het op eigen kracht te doen en is daarmee in feite onzichtbaar.  

● Het is soms zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samenwerken 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. Dit vraagt blijvend aandacht. 

● Buurtgericht werken vraagt een gemeente brede werkwijze waardoor  partners binnen en buiten 
Welsaam gezamenlijk op moet worden ingezet 

● Het vergroten van aandacht voor het brede maatschappelijke vraagstuk ‘Langer Thuis en Goed leven 
met dementie’, vereist een lange adem, kleine stapjes dichtbij in de buurt, een open communicatie over 
dementie en in het tempo van de doelgroep om de eigen stem te laten horen. Met pilot Wageningen 
dementievriendelijk is goede basis gelegd. Om deze werkwijze te kunnen voortzetten zal een vervolg 
aanvraag worden ingediend om ook in 2020 en volgende jaren werkwijze en samenwerking te kunnen 
borgen. 

 
1.4. Leefbare buurten 
Successen: 
● Buurtbemiddeling laat zien dat het helpt als inwoners met elkaar het gesprek aan gaan om irritaties en 

problemen op te lossen. Buurtbemiddeling helpt mensen het zelf op te lossen waardoor de oplossingen 
duurzamer en blijvender zijn. 

● Er is geïnvesteerd door middel van buurtgesprekken om polarisatie in verschillende straten en buurten te 
voorkomen. Vooral rond problemen met verward gedrag vraagt dit om een specifieke aanpak. Het levert 
meer begrip op in de wijk.  

● Stedelijke werkgroep vormt door zijn scharnierfunctie  tussen het sociale-(wijkteams) en het 
fysieke(veiligheid en stadsbeheer) domein een goede  basis om verder door te  bouwen aan leefbare, 
veilige  buurten.  

● Project bondgenoten; een groeiend aantal afgevaardigden van organisaties en inwonersinitiatieven 
zetten zich gezamenlijk in voor veilige, leefbare buurten. 

 
Uitdagingen 
● Eerder verwijzen naar buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling komt nog vaak bij zaken die al heel lang 

spelen, waardoor het bemiddelingstraject moeilijker wordt.  
● Het borgen van buurtnetwerken vraagt de nodige aandacht. Ook de samenwerking rond personen met 

verward gedrag gaat niet vanzelf, maar vraagt de inzet van alle betrokkenen. 
● Verschuiven, uitbreiden  van de rol van de wijkpanels naar die van gesprekspartner/ondersteuner van 

inwonersinitiatieven (nu voornamelijk beheer/beoordelen initiatieven v.h. initiatievenfonds)  
● Verkennen/inzichtelijk maken en verder versterken/uitbreiden van de sociale buurt structuur per wijk. 
 
 
1.5. Vluchtelingen 
Succes 
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● Door individuele begeleiding van vrijwilligers (VWON) en aanvullende activiteiten (jongeren en 

vrouwen) zijn veel nieuwe statushouders goed op weg naar zelfredzaamheid en volwaardig 
burgerschap. 

● Nieuwe taaltrajecten (Digitaalhuis) en taalcafé (in bblthk en Thuis) zijn goed bezocht en sluiten aan bij 
behoefte naar betere taalbeheersing. 

● Samenwerking van organisaties en mensen kreeg verder vorm op Open Dag Kleine Wereld, 
Internationale vrouwendag (300 pers.)  en succesvolle matches om kinderen aan het sporten te 
krijgen. 

● Succesvolle bemiddeling door o.a. VCW en VWON naar vrijwilligerswerk en stages/baantjes voor 
statushouders en AZC bewoners, en participatieplekken in Kookatelier en Huis van de Wijk de Nude. 

 
Uitdaging 
● Onzekerheid en taalbeheersing van de AZC bewoners 
● Voorkomen van armoedeval als situatie van statushouders verandert; financiële situatie vaak erg 

kwetsbaar bij verlies baan, start/stoppen opleiding etc.  De regels zijn erg ingewikkeld en vraagt veel van 
mensen. 

● De plannen rondom inburgering en participatie: Veranderopgave Inburgering 2021. De ontwikkeltafel 
vluchtelingen hoopt gauw met de gemeente om de tafel te kunnen gaan om samen hier goed vorm aan 
te geven. Behalve risico’s zijn er ook kansen om dit nu lokaal goed te gaan organiseren. 

 
SROI 
In het kader van SROI zijn in deze Categorie 298 plaatsen voor vrijwilligers, 23 stagiaires en 10 
werkervaringsplaatsen gerealiseerd in deze categorie. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum NUMMER  

(cat. deelplan) 

CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

1 april 2020 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. 

93,4% 121 respondenten 

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

58,7%  

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

70.9%  

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

81,7%  

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

71,0%  

 De activiteit heeft me gebracht wat ik 
ervan verwachtte 

7,9 rapportcijfer 1-10 

 Kwaliteit van de activiteit 8,1 rapportcijfer 1-10 
 
Overige opmerkingen 
● Ik werk aan mijn project bij THUIS, dus ik ben niet zozeer op zoek naar nieuwe contacten maar ik doe wel 

veel contacten op, en heb door THUIS meer zicht op organisaties in Wageningen. Goeie plek dus! 
● ALGEMENE INDRUK van mijn kant - er is een ^incrowd^ en er zijn ^buitenstaanders^ - ik ben duidelijk in 

de laatste categorie ingedeeld. 
● Gezellige plek! Ga vooral zo door! 
● Het is top dat iedereen hier zo vriendelijk en open is. Je bent hier letterlijk en figuurlijk thuis. 
● Het moet veel relaxter. 
● Om gezondheidsredenen kon ik niet meer meedoen, maar kwam elke middag naar het biljarten om te 

tellen 
● zonder deze activiteiten zou ik minder vaak uit huis komen 
● Alle betaalbaar en zeker een gezellige donderdagavond 
● is goed 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 1.1.1 FACILITEREN, ONDERSTEUNEN EN BEGELEIDEN (PREVENTIEVE) ACTIVITEITEN   

ORGANISATIE Solidez   
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DOEL Vanuit de huizen van de wijk werken we aan de volgende doelen: 

2-3 inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en 
mensen met een lage SES ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed en 
ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed. 
2a inwoners gaan in hun vrije tijd meer bewegen 
3a inwoners gaan gezonder leven en meer plezier beleven aan gezonder leven. 
6a Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis 
6b Inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven. Inwoners ervaren 
meer gezelligheid om zich heen. 
6c Inwoners doen meer voor anderen  
6d Inwoners houden meer rekening met anderen 
8a Inwoners ondernemen meer initiatieven en nemen actiever deel aan de 
samenleving.  
8b Inwoners zijn meer tevreden over hun 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 ouder 1.3 (=3.3)  
47a Inwoners voelen zich meer thuis in de buurt en hun leefomgeving en voelen 
zich erbij horen. 
47b Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis 
47c inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven 
47d inwoners ervaren meer gezelligheid om zich heen 
47e inwoners doen meer voor anderen 
 

 

WAT IS BEREIKT Stenen 
In 2018 zijn we gestart met een ontwikkeltafel stenen. Hier zijn concrete afspraken 
gemaakt mbt verhuur van de ruimtes op de diverse locaties en wanneer het 
Welsaam tarief gehanteerd wordt. Deze ontwikkeltafel is gestopt en opgegaan in 
een nieuwe gezamenlijke ontwikkeltafel voor categorie 1.1 en 4.1.  
  
Laagdrempelige ontmoeting: 
Het faciliteren van de ontmoetingsmomenten/activiteiten is voortgezet. Het gebruik 
door groepen blijft gelijk. We zien een toename van gebruik van de locaties door 
buurtbewoners, de huizen van de wijk worden meer als huiskamer 
gezien.Voorbeelden hiervan zijn; Samenwerking in gebied Zuid met de 
buurtbedrijven; de Kleine Wereld; in Pomona het AED initiatief; in Oost gebruiken 
enkele kleine buurtcommissies vergaderruimte in Ons Huis. 
 
Frontoffice functie (info en advies, signaleren en doorverwijzen): 
Alle Huizen van de Wijk zijn een infopunt waar mensen terecht kunnen met diverse 
vragen: er wordt geïnformeerd, gesignaleerd, doorverwezen; kortom mensen 
worden op weg geholpen door vrijwilligers en indien nodig door beroepskrachten. 
 
Bevorderen van participatie: 
De locaties zijn een plek voor mensen die enkel komen voor een kopje koffie 
(praatje) tot aan deelnemers met een formeel (arbeids-activerings) traject en alles 
wat daartussen zit . Het faciliteren van het ene idee leidt regelmatig weer tot 
nieuwe initiatieven. Een voorbeeld is een buurtbewoner die begeleid werd door 
Solidez, ging salsales volgen wilde meer oefenen kon ruimte in de Nude gebruiken 
en kwam zo op het idee om zelf salsales te gaan geven aan ouderen zodat zij in 
beweging blijven. Een proces als dit wordt aangewakkerd en begeleid door de 
sociaal werker en kan dus alleen tot stand komen als deze de ruimte heeft te 
luisteren en aan te sluiten bij de behoefte van de buurtbewoner. 
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Ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven:  
We blijven initiatieven zoeken, opsporen, aanwakkeren faciliteren en ondersteunen 
bij b.v. aanvragen van budgetten en het realiseren van de initiatieven. 
 

SUCCESSEN Stenen; Er is een toenemende vraag naar gebruik van ruimtes, zowel door 
Welsaam partners als door burgers en er is onderlinge doorverwijzing om geschikte 
ruimtes te gebruiken. Er is meer afstemming tussen de locaties. 
 
Ontmoeting; Door oog en oor te hebben tijdens ontmoetingsmomenten, ontstaan 
mooie nieuwe ideeën die uitmonden in een burgerinitiatief. b.v. Een diner voor 
Wageningers met een smalle beurs georganiseerd door vrijwilligers uit de 
doelgroep.  
Een ander voorbeeld: er is gestart om een groep eritreeërs kennis te laten maken 
met een groep nederlanders. deze vooropgezette ontmoetingen leiden nu tot 
initiatieven die uit deze groep zelf naar voren zijn gekomen en leidt tot meer 
meedoen en meer wederzijds begrip. 
 
Frontoffice functie; Het fungeren van de huizen van de Wijk als infopunt heeft op 
verschillende vlakken meerwaarde; het biedt plaats  aan 
(arbeids)activeringstrajecten en door het  professionaliseren van het registreren 
van de vragen hebben we meer inzicht gekregen in de vragen en thema’s die leven 
in de wijken. 
 
Bevorderen Participatie; Een doorverwijzer benoemde bij een deelnemer dat deze 
beter bij Ons huis achter de computer kon zitten dan in de BBLTHK omdat je bij de 
BBLTHK wel wordt gezien, maar dat er bij Ons Huis verder naar iemand gekeken 
wordt. 
Door de manier van werken in dact en met de werk-fit trajecten (gestructureerd en 
doelgericht) is er veel uitstroom naar regulier werk (Nude) en naar het krijgen van 
meer dagsurcuur en ritme (andere huizen van de wijk). 
 
Ondersteunen van Burgerinitiatieven; er ontstaan nieuwe netwerken en nieuwe 
activiteiten uit door ons gefaciliteerde activiteiten, bijvoorbeeld na een sessie van 6 
weken blijft de zingivingsgroep elkaar ontmoeten en organiseren nieuwe 
activiteiten. 
 

 

UITDAGINGEN In 2019 is gekeken hoe we verder willen met de ontwikkeltafel 1.1 en 4.1. 
Onderwerpen die hierbij van belang zijn: 

● afstemming van activiteiten 
● afstemming mbt verhuurzaken 
● afstemming mbt initiatieven 

 
Hoe krijgen we meer info uit de wijken en ontwikkelen we een betere wijkstructuur, 
zodat info vanuit inwoners bij ontwikkeltafels terecht komt en vice versa (hoe wordt 
het wijkgericht werken doorontwikkeld zodat bewoners meer betrokken worden (zie 
ook 1.4 leefbare buurten). 
Ook het gebruik van het Welsaam tarief blijkt in de praktijk vaak tot lastige situaties 
te leiden, dit pakken we in 2020 verder op. 
Een blijvende uitdaging is: hoe stem je activiteiten onderling en tussen de locaties 
goed af en hoe ben je goed op de hoogte van de activiteiten van anderen, hier ligt 
ook een rol voor de nieuwe communicatiemedewerker.  
Hoe hou je de balans tussen ‘commerciële’ partijen, structurele activiteiten, 
Welsaam  partners en ruimte voor burgerinitiatieven.  
Alle Huizen van de Wijk fungeren als infopunt. Op basis van vragen wordt ook waar 
nodig en gewenst een aanvraag ontwikkeld.  Zaak is er goed voor te blijven zorgen 
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dat er geen dubbel aanbod ontstaat. het doel moet blijven: ‘we helpen u op weg’ en 
leiden toe naar de juiste plek als we het zelf niet eenvoudig kunnen oplossen. 
Het is belangrijk om bij iedereen goed in de gaten te houden wat de vraag achter 
de vraag is en daar een passend antwoord/eventueel aanbod op te vinden.  
De mensen die wij ondersteunen bij initiatieven zijn mensen die zelf moeilijk of niet 
tot initiatief komen. Zij hebben veel ondersteuning nodig. Om de vraag op te halen 
is het noodzakelijk om relaties op te bouwen en daarvoor moet je vaak in eerste 
instantie aanbodgericht te werk gaan. 
Hoe krijgen we meer informatie uit de wijk, hoe krijgen we meer verbinding met de 
wijkpanels en of andere bewoners structuren (bewonerscommissies, VVE’s of 
andere platforms) en hoe leggen we dan de verbinding met de wijkteams. 
 

ORGANISATIE Markt 17  

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

 

WAT IS BEREIKT Markt 17 heeft bovenstaande doelen bereikt door een open inloop te bieden.  Markt 
17 is wekelijks open op dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00-21.00 (incl. 
maaltijd) en op zondagmiddag van 15.00-18.00. Open inloop en maaltijden zijn een 
goed middel om ontmoetingen en sociale integratie te faciliteren. In 2019 werden 
3633 maaltijden uitgereikt aan 299 (unieke) personen. Daarnaast bezochten 145 
bezoekers Markt 16 vanwege evenementen. Wij schatten het aantal unieke 
personen die Markt 17 in 2019 bezochten daarmee op 444. Hierbij waren mensen 
van allerlei leeftijden samen betrokken (doel 6a, 6b, 6c, 38 a,b en c). Ook werd een 
bezoekster in de eerste helft van 2019 na enige tijd vrijwilligster bij Markt 17 (doel 
8a).  Ouders met hun baby’s ontmoetten elkaar maandelijks in Markt 17, vaak 
rondom een thema (doel 32a). Mensen leren elkaar kennen, geven om elkaar, 
steunen elkaar bij verdrietige gebeurtenissen zoals overlijden en ziekte (doel 6c). 
Bij ziekte of zorg wordt er vanuit de de kring van Markt 17 bezoekers en vrijwilligers 
een kaart gestuurd.  
Het zondagmiddag-project ‘Muzikale Ontmoetingen’ biedt de mogelijkheid voor 
mensen die van muziek houden om samen muziek te maken. Dit werkt verbindend, 
en via de muziek ervaart men naast gezelligheid ook een stukje oefenen in luisteren 
naar elkaar waardoor men uitgenodigd wordt om rekening met elkaar te houden, 
zodat men via de muziek elkaar ruimte geeft (doel 6b, 6d). Voor statushouders (5 
mensen) en ongedocumenteerden (9 mensen) is het doen van vrijwilligerswerk een 
manier om de taal te leren en tevens kennis te maken met mede-Wageningers 
(doel 47a, 47b). Markt 17 is enige malen de locatie geweest voor bijeenkomsten 
geïnitieerd door of met andere (Welsaam) partners. Verder is de coördinator actief 
betrokken bij verschillende activiteiten die vanuit Welsaam plaatsvinden 
(ontwikkeltafels, cursussen).  
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SUCCESSEN Bezoekers betalen voor de maaltijd, maar als dit een probleem is kunnen zij een 

gratis maaltijd ontvangen uit het daarvoor beschikbare maaltijd-fonds, opgericht 
vanuit particuliere donaties. Hiervan wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt.  
 
Op de doordeweekse dagen zijn er 20-30 bezoekers per dag die deelnemen aan de 
maaltijden of gebruik maken van de inloop, op zondagmiddagen  komen er 10-15 
bezoekers. 
Marktkooplui dragen op woensdagen bij aan de low budget maaltijdbereiding door 
groenten en fruit tegen zeer lage prijs beschikbaar te stellen.  
 
In 2019 nam het aantal vrijwilligers vanuit het AZC, ongedocumenteerden, flink toe. 
(9 mensen)  Zij werden geïntroduceerd door medewerkers van het VCW en hielpen 
enthousiast mee bij de voorbereiding van de maaltijden en bij het afwassen 
naderhand.  

 

UITDAGINGEN Bezoekers en vrijwilligers van Markt 17 hebben nogal eens een psychische en/of 
sociale  kwetsbaarheid. Een veilige sfeer en een goede niet-gewelddadige omgang 
met elkaar zijn dan extra belangrijk. Hier ligt een uitdaging. Onze coördinator 
volgde de Mental Health First Aid cursus met goed gevolg. Dit helpt bij het 
inschatten van psychische nood en adequaat handelen.  De door Markt 17 
gekozen werkwijze vanuit de Presentie-benadering heeft in dit opzicht bovendien 
een de-escalerende uitwerking.  

 

   

ORGANISATIE Thuis  

DOEL Een ontmoeting-, en werkplaats voor Wageningers die een verschil willen maken 
voor een fijnere stad. 

 

WAT IS BEREIKT Stenen 
De Ontwikkeltafel Stenen is nieuw leven ingeblazen. In 2018 waren er duidelijke 
afspraken gemaakt, maar door voortschrijdend inzicht in 2019 is het toch nodig 
gebleken weer met deze ontwikkeltafel bij elkaar te komen.  
 
In de rapportage van het eerste half jaar van 2019 kun je terugvinden dat de rol van 
reservering coördinator wordt ingevuld door een werkervaringsplek en dat dit best 
een uitdaging is. Om de reservering coördinator te ondersteunen hebben we 
samen met huurders en vrijwilligers de afspraken over ruimtegebruik herzien, 
waardoor er nu afspraken zijn die voor iedereen gelden. Daarnaast hebben we een 
verhuurcommissie opgezet die de reservering coördinator ondersteund.  
 
Stadskamer 
De Stadskamer is een open inloop die van dinsdag tot en met zaterdag open is en 
waar mensen in groepjes of alleen komen om elkaar te ontmoeten, of te werken. 
Deze Stadskamer wordt volledig gerund door vrijwilligers  
Bezoekers doen mee aan het deelprincipe van Thuis. Dat betekent dat ze iets 
meenemen van het boodschappenlijstje, helpen met klusjes of dat ze een donatie 
doen. Dit zorgt ervoor dat we nauwelijks tot geen koffie en schoonmaakmiddelen 
hoeven in te kopen en dat we geen schoonmaker/beheerder in dienst hebben.  
 
Thuisactiviteiten 
We organiseren nog steeds samen met inwoner ontmoetingsactiviteiten. Vaste 
thuisactiviteiten zijn: breicafé, taalcafé, vegan villa, bites of home, boekenkraam, 
koffieclub, spelletjesavonden, plantenasiel, Foodsharing, internationale vrouwen 
Wageningen, odenselunch en vegan villa. 
 
Ontmoetingsactiviteiten 
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Naast deze vaste  Thuisactiviteiten zijn er nog tal van (eenmalige) 
ontmoetingsactiviteiten die plaatsvinden bij Thuis. Deze worden ofwel door Thuis, 
ofwel door inwoners georganiseerd.  
 
Signaleren en doorverwijzen 
Door de open inloop heeft Thuis een signaleringsfunctie. Het is steeds eenvoudiger 
om dit aan te kaarten en ook om mensen naar de juiste plek door te verwijzen. 

SUCCESSEN ● De vraag naar de ruimtes is toegenomen. Ook Welsaampartners weten hun 
weg naar Thuis steeds beter te vinden en hosts vinden het leuk om deze 
partners bij Thuis te ontvangen. Dit maakt voor hen de samenwerking 
tastbaarder en zo krijgen ook zij een beter beeld van wat andere partijen doen.  

● Thuis wordt steeds drukker bezocht. Mensen komen om te werken en om 
elkaar te ontmoeten, in groepjes of alleen. In 2019 hebben we gezien dat er 
meer  activiteiten (spontaan) ontstaan in de Stadskamer. Mensen gaan samen 
eten, organiseren Engelse of Nederlandse taallesjes, CHE studenten van de 
opleiding journalistiek gebruikten Thuis als uitvalbasis om actuele 
onderwerpen in Wageningen te achterhalen en de deelnemers van 
krachttraining voor 40+ ers schuiven na hun inspanningen aan voor kopje 
koffie en kletsen even bij met andere bezoekers. 

● Samen met partners het 60+festival bij de bblthk en Thuis georganiseerd t.b.v. 
de leefbaarheid van honderden 60+ers in Wageningen. 

● Naar aanleiding van Donuteconomie avonden bij Thuis in samenwerking met 
de bblthk Tegenlicht Meetups georganiseerd. 

● Diverse activiteiten om inwoners te inspireren en ondersteunen om het 
verschil te maken op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld SDG game 
en Klimaatgesprekken. 

● S&I (Student Council Party) hadden met diverse partijen (o.a. WUR) 
“Interactive Forum: kick stress, Embrace Happiness bij en met Thuis 
georganiseerd. Eenzaamheid en stress zijn twee problemen bij studenten. Met 
diverse partijen hebben we hier aandacht aan besteed. 

● Er is een zelfstandig functionerend team van vrijwillige hosts die veel 
continuïteit biedt. 

● Bezoekers geven aan dat hun huisarts hen naar Thuis heeft doorverwezen. 
Fijn dat zij deze weg weten te vinden. 

 

 

UITDAGINGEN ● Welsaam-activiteiten spreiden over de verschillende stenen 
● In onze huidige programma’s kunnen we de hoeveelheid aanvragen niet aan 

en worden er door veel handwerk en omslachtig werk veel fouten gemaakt. 
Om die reden gaan we in 2020 werken met een verhuurprogramma. 

● Duidelijk en inzichtelijk maken voor beheerders wanneer een activiteit wel of 
niet in aanmerking komt voor het Welsaamtarief. 

● Mensen met verward gedrag/ psychische aandoeningen die overlast 
veroorzaken op een juiste manier over kunnen dragen, waardoor ze zorg 
kunnen krijgen.  

● Balans houden tussen laagdrempelige ontmoetingsplek versus hippe 
werkplek.  

● Schoonhouden van de ruimtes 

 

   

ORGANISATIE ODENSEHUIS  

DOEL Een plek met activiteiten voor ouderen, naasten en buurtbewoners gericht op 
laagdrempelige ontmoeting, informatie, ondersteuning en zinvolle activiteiten. Ook 
een plek voor vrijwilligerswerk, deelname aan buurt evenementen en sociale 
eettafels. 
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WAT IS BEREIKT Zie ook categorie 3. Deelplan Samen Ouder-Goed leven met dementie 

● Odensehuis realiseert gedurende 5 werkdagen een programma afgestemd op 
wensen van deelnemers..  

● In  1e kwartaal van 2019 vond een uitbreiding van de ruimte in het Odensehuis 
plaats. Hierdoor kan het Odensehuis haar activiteitenprogramma en de 
ondersteuning aan ouderen en naasten nog beter afstemmen op wensen en 
mogelijkheden van deelnemers en vrijwilligers. De verbouwing is niet met 
Welsaam gelden bekostigd, maar wel voor mensen en organisaties afkomstig 
uit Wageningen te gebruiken.. 

- Het Hospice Wageningen maakt als eerste gebruik van de nieuwe Odensehuis 
ruimte voor organisatie  vrijwilligersdag op locatie Odensehuis. 

- Het project Wageningen Dementievriendelijk organiseert alle projectactiviteiten 
in het Odensehuis of in de andere locaties van Welsaam. 

  

SUCCESSEN 

● Odensehuis krijgt deel van haar stenen uit Welsaam bekostigd en realiseert 
met dit budget een eigen plek voor oudere inwoners van Wageningen met 
ieder  een  eigen kwetsbaarheid en  vitaliteit, naasten  waaronder en 
buurtgenoten uit de wijk Zuid-Oost. 

● Tijdens de verbouwing bood Thuis, een gastvrij onderkomen aan de 
deelnemers van het  Odensehuis. Op dagen dat we niet bij Thuis terecht 
konden  bood Markt 17 en ook Odensehuis Doorwerth uitkomst, zodat het 
Odensehuis gedurende de 2 maanden van de verbouwing en herinrichting 
geen dag gesloten hoefde worden. Dit alles gebeurde met gesloten beurzen. 

● Wederkerigheid  voor gebruik Odensehuis: Wagenings koor. Aantal koorleden 
levert vrijwillige inzet bij activiteiten buiten openingstijden zoals de mee-eettafel 
en invulling programma Open huis op 15 juni. De inmiddels vaste 
samenwerking met koorleden biedt na een jaar ook ruimte voor vrijwillige inzet 
bij meerdaagse zorgpauze momenten..  

 

UITDAGINGEN Realiseren van een programmaoverzicht (digitaal en hardcopy) van alle locaties in 
Welsaam voor de ouderen van Wageningen en andere belangstellenden die 
gebruik van locaties, en het activiteitenprogramma voor nog meer mensen van 
waarde kan laten zijn om actief te blijven en nieuwe sociale contacten te maken.  
Opzet, inrichting en gebruik van een info -en dementheek in samenwerking met 
partners van Welsaam (o.a. bibliotheek) en buiten Welsaam (Startpunt, keten 
dementiezorg Gelderse Vallei). Het project is opgenomen in de 
Vernieuwingsagenda van het jaarwerkplan van het Odensehuis. Gebruik om niet 
en/of  wederkerigheid moet zakelijk en eenduidig benaderd worden voor alle 
stenen. 

 

   

ORGANISATIE Scholen NW  

DOEL Bijdragen aan een ontmoetingsplek in de wijk.   

WAT IS BEREIKT De scholen noordwest (Nijenoord en Johan Frisoschool) staan middenin de wijk. 
Letterlijk, maar ook figuurlijk. De school legt verbinding met buurtgenoten via de 
bewonersvereniging en activiteiten voor en door de buurt. 

Er zijn wekelijkse bijeenkomsten van Groep 9: 20-40 senioren uit Noordwest die 
een koffie-ochtend hebben op school, vaak met een inleidende spreker over een 
interessant onderwerp. Een aantal van de Groep 9 deelnemers is ook actief als 
lees-opa/oma op school. Het gaat om ongeveer 40 bijeenkomsten per jaar van 2-3 
uur. 

Door de bewonersvereniging Noordwest worden buurtbijeenkomsten 
georganiseerd: Algemene Ledenvergadering, energietransitie, buurtdiners. 
Bijeenkomsten met 10-80 bezoekers, ongeveer 4 keer per jaar. Jaarlijkse 
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kleedjesmarkt en kinderspelen op koningsdag op het schoolplein, met gebruik van 
de school als uitvalsbasis. Gebruik van stroom tijdens de jaarlijkse 
Hooilandpleindag. 

SUCCESSEN ● sinds 2019: maandelijkse repair cafe Noordwest (1 avond per maand) 
● twee jaarlijkse kledingruilbeurs 
● gebruik van de school als stemlokaal 

 

UITDAGINGEN   

 

ACTIVITEIT 1.1.2 

 
BUURTTEAMS (Buurtmaatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk) 

 

ORGANISATIE Solidez  

DOEL 2,3,6,8,22,32,36,40,47,48  

WAT IS BEREIKT Buurtmaatschappelijk werk rapporteert in deelplan 3.2  
Jongerenwerk rapporteert in deelplan 4.1 

 

SUCCESSEN   

UITDAGINGEN   

   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit aantal 

VRIJWILLIGERS  

(ook trede 1 en 2 

participatie) 

aantal 

stagiaires 

aantal 

werkervarings 

plaatsen 

Opmerkingen 

Thuis   72 3 2 Één werkervaringsplek is in december 
geëindigd en de persoon in kwestie heeft 
zich dermate weten te ontwikkelen dat ze 
klaar was voor een betaalde baan. In de 
Welsaam nieuwsbrief hebben we hier 
aandacht voor gevraagd. Ze heeft een 
sollicitatiegesprek bij Humanitas en Solidez 
gehad en heeft inmiddels ergens anders 
een betaalde baan gevonden.  

SOLIDEZ     

de Nude 75 8 6 daarbij 9 deelnemers op de grens van 
dagactivering/werkervaring. 

Ons Huis 60 6 5  
de Pomhorst 54 1 1  
MARKT 17 62 1  9 vrijwilligers vanuit het AZC  

1 MaS stagiaire Mariendael, Arnhem 

ODENSEHUIS 22 8 2 In juli starten 2 vrijwilligers van het AZC 
Wageningen Via VCW gematcht. 

Totaal: 345 27 16  

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

‘’Wat een unieke plek is dit. Als ik ooit dementie krijg weet ik wel waar ik naartoe wil”  
‘’De ruimte is vernieuwd, de sfeer is nog als vanouds:veilig en vertrouwd, licht en luchtig. Een plek waar 
ieder zichzelf kan zijn’ 
Het ziet er een stuk professioneler uit. Hier zou ik wel een business meeting kunnen organiseren met 
klanten. 
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Wat leuk dat je hier kan betalen met spullen, tijd en kennis. Ik wist dat dat kon 
In de Stadskamer van Thuis kun je fijn werken en tussendoor even kletsen en een kop thee drinken. 
Daarnaast vinden er veel leuke en interessante activiteiten plaats bij Thuis waar je aan mee kunt doen. Of 
heb je juist een idee om zelf iets te organiseren: ook dat kan bij Thuis. Kortom: een hele leuke open 
organisatie waar van alles mogelijk is! 
Thuis is de plek in Wageningen om fijn te werken, mensen te ontmoeten, iets te organiseren en 
evenementen te bezoeken. Goeie sfeer en mooie inrichting 😃 
Thuis Wageningen is een onwijs leuke plek om te zijn. Er zijn altijd enthousiaste mensen met een mooi 
ideaal: delen, ruilen en een vriendelijk woord. Je kunt er in een prettige omgeving flexwerken en er worden 
leuke activiteiten georganiseerd. Als je geluk hebt, kun je aanschuiven bij een lunch van Dirk (zoals ik, 
jeuj!), en op z'n minst word je besmet met het Thuis-virus: samen de wereld een beetje mooier maken! 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

30-03-2020 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 Beleidskader 

Voel ik mij veiliger  Helaas waren er over 2019 te 
weinig respondenten voor een 
representatief beeld.  

Aanv. o.g.v par 
6.2 Beleidskader 

Heb ik het gevoel dat ik 
erbij hoor in mijn 
omgeving 

  

 De activiteit heeft me 
gebracht wat ik ervan 
verwachtte 

 rapportcijfer 1-10 

 Kwaliteit van de activiteit 
(rapportcijfer) 

 rapportcijfer 1-10 

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

WAT IS 
BEREIKT 

ONTMOETINGSPLEK 
21 januari       ALV SHOUT Wageningen 
2 februari       feest “Tequila Horyzen” 
15 februari     SHOUT it out loud Karaoke night with ISOW 
24 februari     40+ filmmiddag “Cloudburst” 
2 maart           feest “Crazy Carnaval” geen doorgang i.v.m. Rinske’s ongeval 
15 maart        Comedy Café 
17 maart        feest “Titty City” 
6 april             feest ”Blacklight jungle” 
19 april           caféavond met spelletjes 
4 mei               deelname Stille Tocht en dodenherdenking 
5 mei               deelname “plein van de vrijheid” 
16 mei             Songfestival in Rainbow Room 
17 mei             feest “Wheel of Fortune” 
17 mei             IDAHOT regenboogvlag bij Universiteit en Gemeentehuis 
18 mei             Songfestival finale in Rainbow Room 
1 juni               deelname aan Gay Canal Pride Utrecht 
20 juni             feest “Bye Sister!” 
21 juni             café avond “Roze Midzomernachtsborrel” 
16 augustus   Campus Games bij AID 
17 augustus   Crazy 88 bij AID 
19 augustus   Uni-corn AID feest 
21 augustus   infomarkt kraam bij AID 
7 september  Gay Guilty Pleasure karaoke avond 
14 september Deelname 41ste Molenmarkt 
20 september Roze café met pub quiz 
4 oktober       SHOUT spreekt bij 60+ festival 
5 oktober       Drag night 
11 oktober     Wageningen City of Rainbows actie 
11 oktober     Pride Walk Wageningen 2019 
31 oktober     Halloween feest 
2 november   Informatiebijeenkomst Mijn toekomstig regenbooggezin 
20 november Documentaire avond Transgendergedenkdag 
7 december   Noche Latina feest 
17 december Movies that matter met Amnesty en Movie W 

film:The miseducation of Cameron Post 
20 december SHOUT pot luck kerstdiner (ledenactiviteiten)  
 
VOORLICHTING 
Alexanderschool         Basisonderwijs            Bennekom     1 lesuur 
De Nijenoord               Basisonderwijs            Wageningen  2 lesuren 
Kardinaal Alfrinkschool  Basisonderwijs Wageningen  2 lesuren 
Jozefschool              Basisonderwijs            Wageningen  2 lesuren 
                                                       
Het Streek                Voortgezet onderwijs Ede              4 lesuren 
Helicon                     Voortgezet onderwijs Kesteren         4 lesuren 
Pantarijn                  Voortgezet onderwijs Wageningen  2 lesuren 
 
LHBT VLUCHTELINGEN 
Afgezien van de lopende gesprekken met vluchtelingen zijn we in juni gestart met het 
beschikbaar maken van “onze” Rainbow Room voor tweewekelijkse bijeenkomsten voor 
en door LHBT-vluchtelingen. Deze bijeenkomsten waren niet mogelijk op het terrein van 
het COA en het verzoek van COA aan Welsaam is door SHOUT (via Welkom in 
Wageningen) beantwoord. Door vertrek van de coördinerende vluchteling zijn deze 
bijeenkomsten in december gestopt, de opvolger is ook gestopt na 2 bijeenkomsten. 
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OUTNOW GESPREKSGROEP 
heeft eind 2019 plaatsgevonden, 5 deelnemers, 10 sessies o.l.v. 2 SHOUT-mentoren. 
 

SUCCESSEN Het voor het 2e jaar organiseren van deelname aan de Utrecht Canal Pride: gaf “onze” 
LHBT-vluchtelingen een ultiem gevoel van vrijheid, zo ook voor de deelnemende 
SHOUT-leden. 
Het voor de 1e maal organiseren van een Pride-Walk in Wageningen, met aansluitend 
het onthullen van het gedicht van stadsdichter Ivanka de Ruijter geschreven voor 
SHOUT en aangebracht aan de ingang van het stadhuis. 

 

UITDAGINGEN Het opzetten van zowel een “ouderengroep/platform” (40+) als een jongerengroep (13-18 
jaar) 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS 
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS 
PLAATSEN 

Opmerkinge
n 

voorlichting scholen 12    
outnow 
gespreksgroepen 

2    

lhbt+ vluchtelingen 5    
opbouw feesten en 
PR 

10    

barcie 12    
Pride boot cie 8    
TOTAAL 49    

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN  

Een aantal kerken in Wageningen ondersteunden onze reactie (een open brief in de “Stad Wageningen”) 
op de “Nashville verklaring”; één kerk heeft onze regenboogvlag geleend en opgehangen in de kerk. 
Het organiseren van de Pride Walk heeft ons veel geleerd over vergunningen voor evenementen, 
afstemmen met gemeente, regelen van verkeersregelaars, EHBO’ers etc. 
 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

Ouder: de voorlichting over homoseksualiteit die jullie geven op scholen is zoooooo belangrijk 
Bezoeker 5 mei stand: Wat ontzettend goed dat jullie je zo geweldig inzetten voor de LHBT-community 
Scouting leider n.a.v. 5 mei kraam: kunnen wij jullie LHBT-spel gebruiken op een scouting-activiteit? 

Deelnemer OUT-NOW: Ik vond het heel fijn om in een veilige setting ervaringen uit te wisselen. Het was 
gezellig, er was veel herkenning, en de gesprekken hebben gezorgd voor een beter beeld van mijn eigen 
identiteit. En bovenal: het heeft geleid tot meer zelfacceptatie. Daar ben ik erg blij mee. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 

NUMMER  
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

[11-04  -2020 
]  
 

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, 
 

ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 
 

85.2 % totaal 128 
respondenten 

3 voel ik me goed. 93,0%  
6 / 40 Heb ik beter/meer contact met andere mensen 91.4%  
8 weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen 

als ik zelf een initiatief heb 
82.0%  

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen 85.5%  
19  Heb ik controle over mijn leven 69.8%  
39 Heb ik mensen die me helpen/steunen als dat 

nodig is 
80.3%  

37 
 

kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 90.4%  

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

8.6  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8.3  
opmerkingen in de monitor: 

● Fijn dat er ook in de zomer iets georganiseerd  wordt. (3x) 
● Leuk, herhaling nodig (x 6) 
● Prima initiatief. Vooral mee doorgaan 
● contact met gelijken vind ik belangrijk 
● op de dagen dat mijn man bij het Odensehuis is, ervaar ik ruimte voor mijn eigen leven 
● De sfeer van het Odensehuis is bijzonder goed voor mij 
● Ik ben ook thuis weer gaan schilderen. Odensehuis grote waarde. Het is een gevoelskwestie die 

moeilijk te verwoorden is. 
● Voel me thuis in het Odensehuis en heb fijn contact met mede deelnemers. Leer hier veel van. 
● Mijn gedachten gaan op nul als ik naar het Odensehuis ga. Dus heb ik daar weinig last van mijn sores 
● Heb meer contact gekregen met de mensen! het is hier een hele fijne opvang! 
● gevoel van thuis zijn Veel leren en genieten. Fijn dat een ieder in zijn waarde wordt gelaten. 
● Mijn hersenpan verdraagt niet alle groepsactiviteiten. Dan doe ik dingen individueel. Maar voel me 

binnen het geheel erg fijn en op mijn gemak. 
● In het Odensehuis heb ik de vrijheid die ik wil. Voor mij is het Odensehuis niet meer weg te denken. 

Door het ontmoeten van gelijkgestemden. Goed van de gemeente om hier op in te haken. Je kan 
jezelf zijn. Leiding moet er zijn in de groepen. De rest gebeurt op basis van gelijkwaardigheid 

● Vrijheid waar je kan gaan en staan van belang voor mij. 
● Ik probeer zo veel mogelijk aan activiteiten mee te doen 
● Ik ben zeer tevreden over de activiteiten die Solidez biedt en doe er altijd graag aan mee 
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● neen behalve grote tevredenheid, ook aan de balie 
● pico bello 
● Ik wil dit heel lang blijven doen! 
● Vanaf 1e dag voel ik mij thuis in het Odensehuis 
● Hier valt altijd wat te beleven. Thuis zit je maar alleen 
● Het Odensehuis is voor mij een tweede thuis 

OVERZICHT 

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

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

 

WAT IS BEREIKT ● Het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen, activiteiten en 
sociale eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties is voortgezet en 
uitgebreid 

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

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

 
Er zijn diverse structurele overleggen om werkzaamheden/activiteiten af te stemmen, 
ontwikkelingen te delen, elkaar te kennen en elkaar te vinden: 
ontwikkeltafel ouderen, Wageningen dementievriendelijk netwerkbijeenkomsten, 
waar nodig wordt deelgenomen aan andere ontwikkeltafels (bijvoorbeeld informele 
zorg, initiatieven, ontmoeting) 
Structureel overleg met de ouderenwerkers van Solidez, de vrijwillige 
ouderenadviseurs, het Startpunt, WMO 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 2019 voortgezet (6x per jaar) en 
wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren . Sinds 2019 loopt er een pilot met 
de POH-ers van medisch centrum Kortenoord, om elkaars werkwijze te versterken en 
elkaar beter t kunnen vinden. Hiervoor is regelmatig overleg.  
 

 

SUCCESSEN De groepen en initiatieven 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. 
Er zijn diverse nieuwe initiatieven gestart, onder andere: 
● Groep 9 Kardinaal Alfrink: deze groep draait inmiddels 1 x per maand. Er zijn 3 

kartrekkers en ze verzinnen hun eigen programma. Er is al een ‘’oorlog in mijn 
buurt’’project geweest met de kinderen van groep 8, en een bijeenkomst m.b.t. 
dementie, hier willen ze nog een vervolg aan geven in combinatie met groep 7/8  
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● Wandelgroep vanuit de Pomhorst: vanuit de huisartsenpost de Poort en 

Sportservice kwam de vraag naar een wandelgroep voor 2 mensen met diabetes. 
dit signaal hadden we al eerder gekregen dat er behoefte is aan wandelgroepjes 
voor mensen die moeilijk in beweging komen. Vanuit de Pomhorst zijn we gestart 
met een wandelgroep, inmiddels wandelen er zo’n kleine 10 mensen mee. De 
groep houdt elkaar onderling op de hoogte en loopt inmiddels zelfstandig. Het blijft 
belangrijk maatwerk te leveren en te kijken wat het beste past. Van de 2 mensen 
waar het allemaal mee begon was de groep toch te veel gevraagd, zij loopt nu 1 
op 1 met een vrijwilliger. Dit wandelen is goed voor de wandelaars zelf, maar ook 
een ontlasting voor de mantelzorgers. 

● Liever bewegen dan moe: op dinsdagochtend is er bewegen voor mensen die 
moeilijk in beweging komen o.l.v. een fysiotherapeut. Deze groep loopt zo goed 
dat hij uit zijn voegen barst. In het najaar starten we met een 2e groep. 

● Zingeving: in samenwerking met Zingesprek en m.b.v. het perspectief fonds zijn er 
diverse groepen opgestart. Deze groepen lopen goed en als de groepen ‘ klaar’ 
zijn is er veel behoefte aan voortzetting, hieruit ontstaan weer 
‘ontmoetingsgroepen’. 

● Festival 60+ (voorheen leefbeurs): In oktober is dit evenement georganiseerd, de 
nadruk lag deze keer op bewustwording en stimuleren van initiatieven. Ook zijn er 
diverse wensen van ouderen in vervulling gegaan (ouderen konden vooraf en 
tijdens het festival wensen indienen, deze zijn gerealiseerd met vrijwilligers. het 
was een zeer geslaagd festival, georganiseerd in een samenwerking met diverse 
organisaties.. 

● diverse (kerst) initiatieven met diverse samenwerkingspartners o.a. ouderenfonds, 
vrijwilligers, stichting Durf (studenten) enz. 

 
UITDAGINGEN ● De (contacten met) de initiatieven vormen de basis voor ons werk. de initiatieven 

in stand houden kost vaak veel begeleiding en ondersteuning. De groepen worden 
vaak getrokken door 1 of 2 kartrekkers. Als deze wegvallen is het vaak moeilijk om 
het initiatief in stand te houden, dit kost vaak veel inspanning.  

● Het is de kunst om de initiatieven dusdanig te ondersteunen dat ze het zoveel 
mogelijk op eigen kracht doen. Als je je werk goed hebt gedaan is dat wat je 
gedaan hebt vaak ‘onzichtbaar’ en hebben de mensen het voor hun gevoel 
volledig zelf gedaan. 

● De contacten met initiatieven en groepen blijven onderhouden is een grote 
tijdsinvestering, maar van groot belang voor signalering en het stimuleren van 
onderlinge betrokkenheid en onderlinge hulp. 

● Het blijft een uitdaging om in een flexibele netwerkstructuur van Welsaam te  
bepalen waar je aan moet haken, welke verbindingen er gelegd moeten worden en 
wie je waarvoor nodig hebt om te voorkomen dat er teveel verschillende 
overleggen en werkgroepen naast elkaar gaan ontstaan. 

 

 

 
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 sociale contacten;  
● Bieden van structuur en zinvolle besteding van de dag;  
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze de zorg langer en beter kunnen volhouden.  
● Creëren van een ondersteunende sociale omgeving   

 

WAT IS BEREIKT Er is een bijdrage geleverd aan bovenstaande doelen door 
Het bieden van een eigen plek en activiteitenprogramma voor kwetsbare ouderen 
gedurende 5 werkdagen in de week met inzet van een vast getraind team van 
vrijwilligers, ondersteund door vaste beroepskrachten.  
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● Uitbreiding van het aantal m2 in het Odensehuis en uitbreiding van het 

activiteitenprogramma voor een  brede groep van ouderen o.a.: buurt-wandelgroep 
, workshop ‘Werken met taal’  o.l.v. Annie van Gansewinkel, workshop ‘Grenzeloos 
bewegen’ o.l.v. Marianne de Pagter en serie ‘Gesprekken in aandacht’ o.l.v. 
geestelijk begeleider van Zingesprek 

● Open dag: belangstellenden konden kennis maken met de vernieuwde ruimte en 
het activiteitenprogramma van het Odensehuis op 15 juni. Belangstelling van  80 
deelnemers/bezoekers.). Leden van Rotaryclub Wageningen verzorgenden de dag 
en boden het Odensehuis uit handen van  Geert van Rumond een cheque  ter 
waarde van € 1100,- . Deze check is besteed aan de inrichting info-en 
dementheek in het Odensehuis.  

● Er zijn 6 ouderen die van de mogelijkheid gebruik maken om zonder indicatie op 
max. 2 dagdelen per week het Odensehuis te bezoeken en deel te nemen aan het 
activiteitenprogramma. Dit betekent naast het bieden van een laagdrempelige 
deelname een besparing op WMO gelden van € 3200,- per persoon. Naast deze 
zgn. 4-6 ‘inloop’ deelnemers zijn er in het 1e halfjaar 15 inwoners uit Wageningen 
en hun naasten die gemiddeld 2-4 dagen het Odensehuis bezoeken en 
ondersteuning krijgen. 

● Verkenning t.b.v. start infotheek ter voorbereiding van het project dat gepland staat 
voor 2e helft 2019. Uitvoering is uitgesteld tot 2020 

● Wekelijkse Mee-eettafel met een vast aantal Odensehuis deelnemers en 
wisselende aantallen gasten van buiten het Odensehuis. Een buurt cateraar, 
Brownies & Downies en Food for cultures hebben catering verzorgd.  

● Er zijn twee gecertificeerde trainers in  Wageningen beschikbaar voor het  geven 
van trainingen Samen dementievriendelijk in kader van pilotproject Wageningen 
dementievriendelijk. 

● Odensehuis heeft Certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ gekregen 
● Voorbereiding  workshop Dementie en de buurt voor eind jan. 2020 Deelnam 
● Molenmarkt in gesprek (Interviews) met bezoekers Molenmarkt 

SUCCESSEN ● Meer ruimte en meer mogelijkheden voor ontmoeting -en informatiefunctie, 
betekent tevens meer persoonlijk maatwerk collectief georganiseerd en tegen 
minder kosten. Besparing WMO gelden voor 4-6-tal inloop deelnemers 
Odensehuis die voor 2 dagen zonder indicatie gebruik maken van ontmoeting -en 
informatiefunctie en deelnemen aan de activiteiten incl. excursies. 

● Gastvrij onthaal van Thuis en Markt 17 tijdens verbouwingsperiode Odensehuis 
● Positieve samenwerking met netwerk van Rotaryclub Wageningen en bridgeclub 

Wageningen. 
● Odensehuis Gelderse Vallei e.o. is sinds 29 mei (als eerste Odensehuis in 

Nederland) in het bezit van het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland en 
staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van Sociaal Werk Nederland.  

● Deelname aan Festival 60+ 

 

UITDAGINGEN Uitgangspunten van ‘Samen dementievriendelijke gemeente’ tot in de haarvaten van 
WELSAAM en de Wageningse samenleving door laten dringen. 

 

 
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. 
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doelstelling 40: bieden van een steuntje in de rug en toeleiden naar collectieve 
activiteiten en buurtinitiatieven d.m.v. kort traject huisbezoeken. 
We werken aan deze doelen door vroegtijdig te signaleren en preventief te werken. 
 

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

 

SUCCESSEN met regelmatig krijgen we complimenten en van ouderen en/of hun familie. Ze  zijn zeer 
tevreden over over de geboden ondersteuning, het luisterend oor en vooral ‘er gewoon 
zijn’. Mensen vinden het fijn als er iemand met ze meedenkt, die ze kunnen bellen. 
Succesfactoren zijn: 

● direct erop af: na een signaal meteen bellen of z.s.m. langs gaan. we proberen 
binnen enkele dagen langs te gaan. 

● praktische zaken meteen oppakken /meteen (samen) regelen 
● bereikbaar zijn (niet alleen tijdens kantooruren) 

 
Signalen komen op zeer diverse manieren bij ons binnen, bijvoorbeeld via een 
vrijwilliger, via de VOA, via een casemanager, via het startpunt, via een buurvrouw enz. 
enz. 
Dat we goed worden gevonden blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een maatschappelijk 
werker vanuit een revalidatiecentrum in Bennekom ons belt om te overleggen 
over(zorgmijdende) cliënten die op termijn naar huis gaat en hoe we dat goed kunnen 
organiseren. We hebben cliënt in Bennekom bezocht en gezamenlijk bekeken wat er 
nodig is voor terugkeer naar huis. 
Dat het werk geen rekening houdt met kantooruren illustreert het volgende voorbeeld: 
2e paasdag werd een ouderenwerker meerdere malen gebeld door een mevrouw (98). 
Na een wat verwarrend telefoongesprek besloot deze toch maar even langs te gaan. 
Het ging niet goed: 112 gebeld en de kinderen geïnformeerd. Na telefonisch overleg 
met de kinderen en wetende van de wens van mevrouw(98) geen levensreddende 
handelingen en de papieren die ze hier voor getekend had met het 
ambulancepersoneel bekeken, is er besloten geen levensreddende handelingen te 
gaan verrichten. Professional belde haar partner of hij kon komen zodat ze niet alleen 
was en samen hebben zij mevrouw gesteund in het proces. 
Mevrouw is die avond gestorven, we hebben die avond doorgebracht in de woning van 
mevrouw en gewacht tot de kinderen en de begrafenis ondernemer er waren. Een mooi 
maar bijzonder voorbeeld van present zijn. 

 

UITDAGINGEN Het is soms zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samenwerken 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. Dit vraagt 
blijvend aandacht. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.2 

 
BUURTNETWERKEN (Buurtkring) (ook onderdeel van Wageningen dementievriendelijk) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL Het vergroten van de samen-regie en het zelfvertrouwen van een individu in de wijk.  
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In de buurtkring worden (kwetsbare) inwoners geholpen om langer thuis te kunnen 
wonen door ondersteuning vanuit een informeel en formeel netwerk opgebouwd op 
basis van wat voor de persoon belangrijk is. 

WAT IS BEREIKT ● Succesvolle uitvoering pilotproject Wageningen Dementievriendelijk?!  
● Organisatie en uitvoering van een drietal  inspirerende 4-tal 

netwerkbijeenkomsten in kader van pilot ‘Wageningen Dementievriendelijk’ 
gericht op het delen van  kennis en versterken van draagvlak. 

● brede (formeel/informeel) projectgroep ‘’Wageningen Dementievriendelijk’’   
● Netwerk ‘’Wageningen Dementievriendelijk’’ verdubbeld bestaande uit 

vrijwilligers inwoners professionals met vertegenwoordiging vanuit  welzijn en 
zorg en wonen zowel  formeel en informele,  

● Odensehuis is vanuit Welsaam initiatiefnemer, contactpersoon en penvoerder 
voor Wageningen dementievriendelijk en levert ook vanuit Welsaam deelplan 
Samen Ouder bijdrage aan de uitvoering van het pilotproject. 

● Nieuwsbrief  ‘Wageningen Dementievriendelijk’ uitgebracht en verspreid 
● Verkenning naar uitvoerend beleid rond thema ‘ Samen dementievriendelijk’ 

onder aantal ondernemers in Wageningen (supermarkten en Rabobank en 
enkele Hoogstraat winkeliers).  

● Workshops Samen dementievriendelijk op verschillende locaties. 
 

 

SUCCESSEN ● Samenwerking netwerk deelplan Samen Ouder voor onderdeel Goed leven 
met dementie versterkt. .Naast lokale partners (formeel en informeel) zijn er 
regionale en landelijke partners ter ondersteuning van netwerk Wageningen 
Dementievriendelijk (o.a. Movisie/Vilans, Zorgbelang, Spectrum, 
ketenregisseur dementiezorg Gelderse Vallei, afd. Alzheimer Veluwe Grebbe 
Vallei.  

● Start van een viertal concrete buurt/burger initiatieven rond persoonlijke 
behoeften  en/of vragen van ouderen inwoner en/of mensen die leven met 
dementie.  

● De pilot ‘Wageningen Dementievriendelijk’ legt basis  voor  Welsaam om in 
samenwerking met derden en gemeente verder te werken Wageningen 
dementievriendelijke gemeente ( zie coalitieakkoord).  
Biedt inzichten voor vervolgproject waarin gewerkt zal worden aan verbreding 
van de in de pilot ontwikkelde Wageningse werkwijze voor Wageningen 
dementievriendelijk 

 

UITDAGINGEN ● Het vergroten van aandacht voor het brede maatschappelijke vraagstuk 
‘’Langer Thuis en Goed leven met dementie’’, vereist een gefaseerde aanpak 
van onderaf gevoed met kleinschalige persoonlijke initiatieven dichtbij de 
leefwereld van mensen Het gaat met kleine stapjes, en rekening houdend met 
de energie en tijd die de doelgroep heeft om haar eigen stem te laten 
doorklinken in de aanpak. 

● Deze uitdaging vraagt geduld om vanuit de haarvaten van de samenleving een 
brede bewustwording te kunnen realiseren en aandacht vasthouden. Vereist 
vervolgproject 2020- 2022. om de kleinschalige initiatieven door te zetten en te  
verbreden naar gemeentelijk niveau voor Wageningen dementievriendelijk.  

● Open Contact en communicatie over dementie met mensen met dementie:: 
Dementie bespreekbaar maken als onderwerp waar mensen open over kunnen 
en willen praten en waarvoor men bereid is hulp te vragen en te geven. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.3 

 
GOED LEVEN MET DEMENTIE, MEERDAAGSE ZORG PAUZE MOMENTEN 

 

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

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

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

WAT IS BEREIKT Bovenstaande doelen zijn bereikt door inzet op volgende activiteiten 
● Organisatie van Meerdaagse Zorgpauze momenten. Twee keer in het jaar gaat 

een groep van met 5 personen met dementie en 4 begeleiders naar vakantiepark 
in de buurt o.l.v. een beroepskracht en vrijwilligers. De partners en kinderen 
kunnen  dan zelf hun tijd invullen en ontspannen. 

● Jaarprogramma bestaande uit 10-tal  mantelzorg-ontmoeting  o.l.v. een ervaren en 
getrainde mantelzorger 

● Mee-eettafel voor deelnemers, naasten en buurtbewoners binnen en buiten 
Odensehuis op de dinsdag om 17.00 uur  

● Excursies voor deelnemers en hun naasten (waaronder ook mantelzorgers). 
● Inzet tbv zorgpauze organisatie als vrijwilliger door vaste beroepskracht. 
● Burendag met proeverij 
● gespreksgroep voor mensen met dementie Gesprekken in Aandacht o.l.v. 

geestelijk begeleider Zingesprek 
● gespreksgroep voor mantelzorgers Gesprekken in Aandacht o.l.v. geestelijk 

begeleider van zingesprek 
 

 

SUCCESSEN Respijtzorg in de vorm van meerdaagse Zorg Pauze-momenten voorziet duidelijk in 
behoefte aan rust en ruimte voor de veelal zwaar belaste mantelzorgers van mensen 
met dementie. Uitspraak van een van de mantelzorgers:  
”Ik kan op  die dagen volkomen vrij zijn; kan doen wat ik wil; thuis of elders; kan 2 
nachten niet thuis zijn. Thuis onbelemmerd klussen doen en gelijk afronden, een boek 
"door" lezen, Tv-programma’s kijken die ik interessant vind. Familie en vrienden 
bezoeken zonder alert te zijn op X  als ze er bij is. Kortom een ultiem gevoel van vrij 
zijn’’. Dit zorgt weer voor nieuwe energie om door te gaan.” 
 

 

UITDAGINGEN ● Vinden en verbinden van voldoende vertrouwde en vaardige mensen die bereid 
zijn om op vrijwillige basis hun tijd beschikbaar te stellen voor begeleiding 
ZorgPauze momenten. Het begeleiden van de zorg pauze vraagt het nodige van 
team van begeleiders.  

● realiseren van een vorm van financiering die mogelijkheid biedt om de Zorg Pauze 
structureel op te nemen in programma van het Odensehuis en WMO 
ondersteuning. 

● Deelname Zorg Pauze ook openstellen voor mensen buiten het Odensehuis. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS 
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
Stagiaires 

aantal werk 
ervaringsplaatsen Opmerkingen 

ouderenwerk 
Solidez 

40    

Odensehuis 24 12 3 In totaal zijn er 4 vrijwilligers van 
het AZC Wageningen via VCW 
gematcht. 

     
TOTAAL 64 12 3  
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UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

● meegedacht over activiteiten en voortbestaan van onze zingeving groep 
● ik heb meegedacht bij de leefbaarheidssubsidie die is aangevraagd. Ik vind het fijn dat die is 

goedgekeurd. Het is belangrijk dat er een goede gespreksleider is waardoor de groep draait. Een aantal 
van onze groep wil graag 1x per 14 dagen i.p.v. 1x per 3 weken. er zit te veel tijd tussen de 
bijeenkomsten. 

● graag 1x per 2 weken 
● ik ga door volgend jaar! 
● alles oké! 
● ga zo door 
● goed dat dit er is! 
● ja, nog veel meer activiteiten bedenken voor de senioren in het centrum van de stad 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

  -  -2019 14 Verbinden en Ontmoeten Buurtbemiddeling 
Leefbare buurten 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECT- 
METINGEN 
(%) aanvullende informatie 

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarheid 

Voel ik mij veiliger 
 

   

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarheid 

Ben ik meer 
tevreden over waar 
ik woon en met wie 
 

   

Aanvullend 
resultaat 
Leefbaarheid 

Heb ik beter/meer 
contact met andere 
mensen 

  

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

 Er zijn geen enquêtes ingevuld. In het emotionele 
veld waarin de buurtbemiddelaars werken is het 
lastig om te vragen naar tevredenheid. Soms zijn 
verhoudingen al jaren verstoord en zijn effecten 
niet meteen na een bemiddeling merkbaar. 

 Kwaliteit van de 
activiteit 
(rapportcijfer) 
 

73% positief 
resultaat 

 

Evaluatie 6 Weken na een geslaagd bemiddelingsgesprek nemen de bemiddelaars contact op om 
te informeren of het bemiddelingstraject een daadwerkelijke verbetering van de situatie 
heeft gebracht en daarmee de duurzaamheid van het resultaat te meten. In 15 zaken 
hebben beide bewoners aangegeven dat het resultaat duurzaam is.  
In 9 andere zaken heeft Buurtbemiddeling een andere interventie gedaan. Met deze 
bewoners is afgesproken dat zij zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling als de 
geboden interventie ontoereikend is.  
In 9 zaken is er geen positief resultaat bereikt. 5 keer omdat één van de 2 buren niet 
open stond voor de aanpak van Buurtbemiddeling. Aangezien Buurtbemiddeling alleen 
kan bemiddelen als beide 2 partijen willen deelnemen, zijn deze zaken verder niet in 
behandeling genomen. 
In 2 zaken zijn de bewoners niet tot afspraken gekomen en is de situatie niet verbeterd. 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 14 LEEFBAARHEID EN (SOCIALE) VEILIGHEID  
ORGANISATIE Solidez  

Pagina 24 - Halfjaarverslag Welsaam 2019 



 
DOEL Leefbare en ( sociaal) veilige buurten en wijken  
WAT IS BEREIKT In 2018 is er een verbinding gemaakt tussen Welsaam en het wijkgericht werken. In 

Wageningen wordt (al lange tijd) samengewerkt in wijkteams van professionals van de 
Politie, de Woningstichting, Solidez en de gemeente (wijkmanager). Deze wijkteams 
vallen onder de stedelijke werkgroep wijkgericht werken, deze werkgroep is 
aangemerkt als de ontwikkeltafel voor leefbaarheid en ( sociale) veiligheid binnen 
Welsaam. De stedelijke werkgroep (tactisch niveau) van wijkgericht werken heeft een 
scharnierfunctie tussen het sociale en fysieke domein, Het startpunt en ook de 
afdeling. Stadsbeheer en Veiligheid zijn hierop aangesloten. Voor 2019 is voortgegaan 
op de volgende speerpunten: personen met verward gedrag, ondermijning, inclusieve 
wijk , verschillende leefstijlen ( b.v.studenten geluidsoverlast. Er is vanuit de 
ontwikkeltafel een studiedag georganiseerd voor alle wijkteams en betrokkenen op het 
onderwerp ondermijning.  
 
Vanuit de taskforce (opgestart vanuit de gemeente en de Woningstichting) wordt 
verder gewerkt aan een uitvoeringsagenda, waaronder het meer betrekken van de 
buurt.  Vanuit de Politie nemen we deel aan het project Bondgenoten. 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. 
 
In de tweede helft van 2019 is verder gewerkt aan het verstevigen en verder uitrollen  
van het  buurtgericht werken. De coördinatoren van de huizen van de wijk, het 
jongerenwerk ( solidez),Thuis en de wijkpanels hebben  de gang van zaken m.b.t. 
bewonersinitiatieven en de inzet van de middelen uit het initiatievenfonds geëvalueerd. 
Ook hieruit bleek dat de rol van de wijkpanels idealiter meer die van gesprekspartner 
en  eventueel ondersteuner van de initiatieven zou moeten zijn. Dit in plaats die van 
beoordelaar van het al dan niet toekennen van geld uit het fonds.  Er is een start 
gemaakt met het verstevigen van de ondersteuning van de wijkpanels t.o.v. het 
ontwikkelen en het groeien in hun nieuwe rol. Het verkennen en inzichtelijk maken van 
de bestaande sociale buurt structuur per wijk kreeg ook  aandacht, om in 2020 aan 
uitbreiding  en verbinding hiervan te kunnen gaan werken.  In 2020 zal dan ook een 
meer concrete uitwerking van deze plannen in samenwerking met alle genoemde 
partijen gerealiseerd worden. 

 

UITDAGINGEN   
   
ACTIVITEIT 1.4.1 BUURTBEMIDDELING  
ORGANISATIE Solidez  
Doel  oplossen van burenconflicten   
WAT IS BEREIKT In 38 nieuwe aanvragen gedaan, waarvan er 36 in behandeling zijn genomen (2 

aanvragen waren ongeschikt voor bemiddeling). Een forse toename, want In heel 2018 
waren in totaal 31 aanvragen. Van de 36 geschikte aanvragen zijn 33 afgerond. In 15 
zaken hebben buren om tafel gezeten (in een bemiddelingsgesprek) en afspraken 
gemaakt. Tijdens de nazorg hebben ze aangegeven dat de situatie duurzaam is 
verbeterd. In nog eens 9 zaken is er op een andere manier tot een oplossing gekomen: 
er is informatie en advies gegeven (4), een oplossing bereikt tijdens de huisbezoeken 
(3) of warm doorverwezen (2). In 9 zaken is geen oplossing bereikt: in 2 trajecten ziet 
partij A toch af van Buurtbemiddeling en in 5 trajecten ziet partij B af van 
Buurtbemiddeling. 2 keer zijn buren in een bemiddelingsgesprek niet tot afspraken 
gekomen.  
Van de 15 trajecten waarbij het tot een bemiddelingsgesprek is gekomen, kan gesteld 
worden dat er altijd sprake is van een verbetering in de ervaren situatie en dat men is 
gekomen tot iets meer wederzijds begrip en afspraken. 
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Het succespercentage van de 33 afgesloten zaken is 73% (24 zaken). Van de 
gevoerde bemiddelingsgesprekken is in 88% een duurzame oplossing bereikt (15 van 
de 17 gesprekken). 
 

SUCCESSEN Buurtbemiddeling laat zien dat het helpt als inwoners met elkaar het gesprek aan gaan 
om irritaties en problemen op te lossen. Buurtbemiddeling lost het niet op voor de 
mensen, maar stelt mensen in de gelegenheid om op eigen kracht hun eigen situatie in 
de buurt te verbeteren, eigenaarschap te tonen en daarmee ook de relatie met hun 
omgeving positief te beïnvloeden. Daarmee wordt een meer structurele situatie bereikt 
dan wanneer ‘anderen’ het voor je oplossen. 

 

UITDAGINGEN Alle partners in een vroeg stadium van irritaties laten verwijzen. Buurtbemiddeling komt 
nog vaak bij zaken die al heel lang spelen, waardoor het bemiddelingstraject moeilijker 
wordt.  
In geval van GGZ-problematiek is een bredere samenwerking (binnen de AVG) 
wenselijk, omdat Buurtbemiddeling niet altijd de juiste informatie heeft die de bewoner 
kan ondersteunen in het bemiddelingstraject. De Monitor is zeer beperkt uitgezet. 
Deels omdat betrokkenen niet altijd hun mailgegevens willen verstrekken en deels 
omdat de vragen niet goed aansluiten bij de activiteiten van Buurtbemiddeling en/of het 
nivo van de invuller. 

 

   
EXTRA 
ACTIVITEIT  
1.4.2 

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 BEREIKT Er is geïnvesteerd door middel van buurtgesprekken om polarisatie in verschillende 
straten en buurten te voorkomen. Daar waar het niet alleen gaat om burenruzie maar 
veel meer om complexe casuïstiek al dan niet met verwarde personen vraagt dit een 
specifieke aanpak.  
Er is een project inclusieve wijk in Patrimonium.  

 

SUCCESSEN in samenwerking met het Kernteam en AOV van de gemeente Wageningen zijn in 
sommige situatie time-outs gegeven. Dit werkt vaak heel goed. 
Er is een goede samenwerking bij de ontwikkeltafel / stedelijke werkgroep dit versterkt 
de samenwerking en de effectiviteit.  
De nog nauwere samenwerking met Buurtbemiddeling laat resultaten zien in buurten 
en wijken.  
Het stimuleren van burgers zichzelf aan te melden bij Buurtbemiddeling heeft goede 
effecten.  
Inzicht in de procedures en terminologie rondom personen geeft een betere 
samenwerking  
 

 

UITDAGINGEN goede buurtnetwerken borgen 
samenwerking rondom personen met verward gedrag 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 
aantal VRIJWILLIGERS 
(ook trede 1 en 2 participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WEP’s Opmerkingen 

bemiddeling 11 0 0 
 

1 coörd 

project inclusieve wijk 7  0 0 1 projectleider  
TOTAAL 26 0 0  
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

heel 2019 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 de Nederlandse taal beter lezen, 
spreken en begrijpen 

88,5% 26 respondenten 

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 76,9%  
46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten, 

normen en waarden in Nederland 
84,6%  

47 Heb ik beter contact met andere mensen 76,9%  
48 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat 

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

57,7% 
 
84,6% 

 
 
 
 

Aanvullend 
resultaat 7.4 

geen vragen   

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

7,9 
 
8,6 

gem. rapportcijfer 

overige opmerkingen: 
● Heel leuk en aardige mensen. Iedereen die bij vluchtelingenwerk werkt wil iemand helpen 
● Ik word tijdens het spreekuur vaak doorverwezen naar een volgend spreekuur 
● Telefonisch niet goed bereikbaar, ik wil graag begeleiders kunnen bellen op 06 
● Ze helpen ons goed 

OVERZICHT  

activiteit 4.4.1 

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

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk  
DOEL Doelen:     

● Statushouders zijn ondersteund om goede keuze te maken voor formele 
taalverwerving en indien gewenst aanvullend gekoppeld aan een maatje 
(informele taalverwerving).    

● Statushouders vinden een plek op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, stage of 
volgt een opleiding of cursus om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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● Statushouders zijn in staat praktische zaken in hun leefomgeving te regelen, 

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

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

    
WAT IS BEREIKT ● Diverse trajecten zijn succesvol afgesloten (=mensen voldoende zelfredzaam).  

● Er is grote schuldenproblematiek voorkomen door op tijd te bemiddelen en 
steunfonds van de kerken aan te schrijven. 

● Voor jongeren zijn laagdrempelige, informele voorlichtingsavonden georganiseerd 
i.s.m. partners in Oude Bijenhuis en wijkcentrum. 

● VIP groep voor 10 vrouwen met grote afstand tot participatie: trede verder 
gekomen en meer zelfvertrouwen plus netwerk. Succesvol met certificaat 
afgerond. 

● Eurowijzer cursus voor Eritrese jongens door 4 jongens succesvol afgerond; zij 
kunnen daarmee anderen verder helpen (Perspectieffonds) 

 

 

SUCCESSEN ● Klankbordgroepleden vernieuwd; inzet ervaringsdeskundigen van diverse 
samenstelling. En bekendheid aangegeven; B&W op bezoek. Nieuwe voorstellen 
voor 2020. 

● Kennis gedeeld binnen Welsaam en met gemeente: gezamenlijke studiedag over 
Eritrea. (Perspectieffonds) 

● Internationale Vrouwendag 8 mrt. met 300 vrouwen van diverse afkomst in de 
Junushoff. In samenwerking georganiseerd en met vervolg naar behoeftes 
vrouwen. De fakkel wordt overgenomen door de Soroptimisten. 

● Faciliteiten in de buurt  en verbinding in de wijk: Open Dag 22 juni ism Stichting 
de Kleine Wereld, Welkom in Wageningen en Solidez. Alle verschillende 
inwoners present. 

● Uitwisseling met en overdracht naar Startpunt over lastige kwesties 
● Uitwisseling met Humanitas, Isofa en Solidez i.v.m. begeleiding financieel 
 

 

UITDAGINGEN ● Veranderopgave Inburgering 2021 samen vormgeven: Welsaam met gemeente - 
onder regie van gemeente 

● Inspelen op ongeplande en diverser vragen buiten de structuur: zelfvestigers 
(statushouders uit andere gemeentes) en statushouders die na 2 jaar nog flink in 
de problemen komen.; schulden, inburgering, verblijfsvergunningen 

● Grote Eritrese families goed (extra)  begeleiden. 
● Problemen met afronding inburgering (oude wet) moeten mensen zelf tijdig gaan 

signaleren en hulp vragen in b.v. VWON spreekuur. 
● Cliënten ondersteunen in duurzame loopbaan, op naar passend niveau en vaste 

contracten 
● Vroegsignalering armoede problematiek i.s.m. partners en gemeente.  

 

 
ACTIVITEIT 4.4.2 

 
INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1) 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT Het inloopcentrum bereikte een wekelijkse openstelling van 21 uur,  
verdeeld over 4 dagen. De inloop-activiteiten van Markt 17 werden grotendeels 
gedragen door vrijwilligers: gastheren en –vrouwen, kook-vrijwilligers, 
afwas-vrijwilligers en mensen die allerhande klusjes doen voor Markt 17.  Voor 
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statushouders (6 mensen) en ongedocumenteerden (10 mensen) is het doen van 
vrijwilligerswerk een manier om de taal te leren en kennis te maken met 
mede-Wageningers (doel 47a, 47b). Een medewerker van VCW is vaak aanwezig bij 
de intakes van nieuwe vrijwilligers uit de kring van ongedocumenteerden om hen te 
introduceren bij Markt 17. Met de VCW is een goede samenwerking.  

SUCCESSEN De vrijwilligerspopulatie herbergt een schat aan landen van herkomst: we tellen 12 
landen, wanneer we statushouders, ongedocumenteerden en expats meetellen.  (doel 
c) In 2019 kregen we de mogelijkheid om , via een vrijwilligersverklaring van het UWV, 
ook ongedocumenteerden vrijwilligerswerk te kunnen laten doen. Zo groeide in Markt 
17 het aantal ongedocumenteerde vrijwilligers uit tot 10 mensen! Hoewel 
statushouders (6 mensen) meedoen met de kookactiviteiten eten zij zelf meestal niet 
mee. 7 van de 10 ongedocumenteerden at echter wel graag mee.  

 

UITDAGINGEN Het is steeds 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).  Ongedocumenteerden zijn zeer gemotiveerd om mee 
te werken. Hoewel hun procedures langzaam gaan kan het wel gebeuren dat men vrij 
plotseling is vertrokken. De continuïteit van het vrijwilligerswerk is dan wel in het 
geding. Dit gebeurt soms ook doordat afspraken in of vanuit het AZC gemaakt 
voorgaan, boven ingeroosterde diensten.   Een andere uitdaging is de 
teamsamenstelling. Communiceren is lastig wanneer autochtone vrijwilligers geen 
Engels of andere talen spreken, terwijl het team grotendeels bestaat uit mensen die 
nog geen nederlands spreken. Met handen en voeten en non-verbaal kom je een heel 
eind, maar soms is kennis van Engels wel gewenst om te kunnen overleggen wat de 
werkzaamheden inhouden.  

 

 
ACTIVITEIT 4.4.3 

 
RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie voornamelijk deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE de bblthk / Digitaalhuis  
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal   
WAT IS BEREIKT Er zijn meer dan 50 mensen die een (gratis jaar-) abonnement hebben omdat zij 

meedoen aan een taaltraject bij ons of een andere partner in de stad.. Hoeveel 
personen daarvan een vluchtelingenachtergrond hebben, is niet bekend. We zien 
steeds meer mensen vanuit de POL verblijven in de bblthk en zelfstandig 
leermaterialen gebruiken die aanwezig zijn. Men hoeft hiervoor geen lid te zijn. 
 

 

SUCCESSEN Veel vluchtelingen komen met regelmaat naar het wekelijkse Taalcafé. 
 

 

UITDAGINGEN Een wezenlijke bijdrage leveren aan de nieuwe wet Inburgering waarin het vereiste 
taalniveau van inburgeraars omhoog moet van A2 naar B1. Kan het Digitaalhuis met 
haar non-formele aanbod een reële rol vervullen en beantwoorden aan de 
verwachtingen van het ministerie en gemeente? 
 

 

ACTIVITEIT 4.4.4 TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij 
activiteit 4.2.3 ontwikkelen) 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT ● 76 migranten waarvan 13 int. Studenten, 41 bewoners van het AZC zijn 
bemiddeld naar vrijwilligerswerk 

● Dit is een diverse groep: statushouders, oudkomers, partners van statushouders , 
arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren, internationale 
studenten, en asielzoekers. 
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● Drie zondagen deden ongeveer 15 asielzoekers samen met vrijwilligers van VCW 

mee aan de opschoon wandelingen van Wageningen Schoon. 2 asielzoekers 
hielpen mee met de rolstoelvierdaagse van Vilente Pieter Pauw.  

● 12 asielzoekers deden bij 6 organisaties mee tijdens NL doet (landelijk jaarlijkse 
vrijwilligersactie in maart). 

● VCW heeft afgelopen half  jaar alle organisaties geïnformeerd over de verklaring 
van UWV die nodig is als asielzoekers vrijwilligerswerk doen en gestimuleerd 
deze aan te vragen. 8 organisaties hebben de verklaring. 

 
SUCCESSEN Via het vrijwilligerscentrum komen migranten in contact met de Nederlandse cultuur 

en kunnen de taal oefenen. Via via hoort men op het AZC dat men via ons iets kan 
doen terwijl men wacht. Het lijkt een mooie combinatie vaak ook met het oefenen van 
de taal in de bblthk bij Taalcafé.  
 

 

UITDAGINGEN Begeleiding naar vrijwilligerswerk blijft stijgen. Dit kunnen we blijven doen door 
vrijwillige coördinator. De stijging is met name door het aantal asielzoekers die bij ons 
langskomen. Vorig jaar waren dit er 41. Dit komt omdat de verblijfsduur inmiddels op 
is gelopen tot meer dan 12 maanden. Amin, vrijwillig intercultureel bemiddelaar, maakt 
het mogelijk hen te helpen.  
Toch zijn er een aantal uitdagingen bij het plaatsen. Zij spreken niet tot nauwelijks 
Nederlands. Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt creativiteit van 
ons en de organisaties. Naast langdurend vrijwilligerswerk, bieden wij hen kortdurende 
klussen. Het blijft een uitdaging.  

 

 
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 BEREIKT In samenwerking met het COA zijn er participatieplekken gerealiseerd in het 

Kookatelier en in het Huis van de wijk de Nude. Er zijn in 2019 15 vluchtelingen 
werkzaam geweest. Voor deze werkzaamheden is er toestemming van het UWV 
(vrijwilligersverklaring); deze toestemming is geldig voor 3 jaar. 

 

SUCCESSEN ● Het aantal deelnemers dat een participatieplek heeft en de groep vluchtelingen die 
deelneemt aan de Nederlandse les in de Nude; ongeveer 25 mensen. 

● Samenwerking verloopt heel goed en is heel bijzonder. Op verschillende 
middagen  zijn er mensen uit zo’n 12 verschillende culturen aan het werk. Er is 
veel belangstelling naar elkaar, veel uitwisseling.  

● De mooie samenwerking met Stichting de Kleine Wereld, Vluchtelingenwerk, 
Welkom in Wageningen en Solidez. Een goed bezochte open dag waarin 
vluchtelingen ook een rol hebben gespeeld door bijvoorbeeld hun verhaal te 
vertellen. 

● Solidez gaat 4 uur per week ondersteuning geven aan de werkers van de Kleine 
Wereld; een mooie uitbreiding van de samenwerking. 

 

 

UITDAGINGEN Voldoende werkplekken en begeleiding kunnen blijven realiseren.  
 
ACTIVITEIT 4.4.6 

 
MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk  
WAT IS BEREIKT Er is wel een mogelijkheid geboden maar geen vraag binnen gekregen of plaatsing 

kunnen realiseren.  
 

SUCCESSEN Vanaf medio juli zijn er twee vrijwilligers van het AZC werkzaam in het Odensehuis 
waarvan 1 pers geen NL spreekt. Op basis van deze ervaring krijgen we goed inzicht 
of het nog niet kunnen spreken van de NL taal belemmering vormt voor contact maken 
met deelnemers en invulling rol als vrijwilliger. 
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UITDAGINGEN Organiseren van voldoende tijd en aandacht voor begeleiding van vluchtelingen in 

vrijwilligerswerk Odensehuis. 
 

 
ACTIVITEIT 4.4.7 

 
TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen.  
WAT IS BEREIKT Van de succesvol beëindigde taalmaatjes-koppelingen was één deelnemer een 

Iraanse vluchteling. Van de nieuwe koppelingen vanaf 1 januari komen twee 
vluchtelingen uit Syrië en twee uit Iran. Van de laatste twee is de status nog niet 
zeker. Bij het intakegesprek is het niet ter sprake gekomen. 

 

SUCCESSEN Betrokkene was al wat langer in Nederland. Hij was er al in geslaagd een baan te 
vinden. 

 

UITDAGINGEN Het aantal vrijwilligers betrokken bij taalmaatjes loopt terug. Het is nog niet 
zorgwekkend. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

4.4.1 
Maatschappelijke en 
juridische 
ondersteuning VWON 

20 6  1 vrijwilliger uitgestroomd 
naar betaald werk 

4.4.4 Begeleiding naar 
vrijwilligerswerk VCW 

1    

4.4.7. GILDE 
Samenspraak 

120   Het zijn mensen met 
ervaring op allerlei 
terreinen. De meesten doen 
geen betaald werk meer. 
Allemaal maken ze graag 
hun kennis en kunde nuttig 
voor de samenleving 

TOTAAL 141 6   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Er kwam een kwetsbaar 1 ouder gezin vanuit het noorden van het land op eigen initiatief (via loting 
Huiswaarts) naar Wageningen, waarbij we opeens geconfronteerd werden met een veel uitdagingen. De 
samenwerking met diverse partners (Kind aan huis, Startpunt) en scholen blijkt dan weer erg belangrijk. 
Goed om elkaar te kennen en te weten wat je doet. 
Inzet van ervaringsdeskundigen is steeds tijdelijk omdat mensen in participatietrajecten zitten en (tijdelijk) 
elders aan het werk moeten. Helaas kunnen lokale medeburgers zo lastig de tolken en/of sleutelfiguren 
worden. 
Analfabete (oudere) Eritreeërs zullen weer andere aanpak nodig hebben; voorkomen dat ze geïsoleerd 
blijven van de Nederlandse samenleving.  
Financiële zaken verdienen veel aandacht: het gaat gemakkelijk mis en mensen zijn dan erg kwetsbaar. 
Het ligt vaak niet aan mensen maar aan de ingewikkelde regelgeving. Vanuit het spreekuur van VWON 
helpen we zo goed mogelijk. Goed dat er een extra inloop komt bij het Startpunt. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

● Khalid (51 jaar): “Ik wilde zo snel mogelijk Nederlands leren. Daarom zocht ik vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligerswerk was compleet nieuw voor mij, net als de Nederlandse taal. Nu zit het in mijn bloed. Ik 
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ben heel blij dat ik het gedaan heb. Het is een heel groot plezier om samen te werken met de 
geweldige mensen van het VCW, die mooi werk doen in Wageningen“ 

● Een vluchteling die eindelijk zijn verblijfsvergunning krijgt kan de eerste dagen niet stoppen met 
glimlachen: “Zelfs het ademen gaat anders! Het gaat nu gewoon vanzelf…..” 

● Een klankbordgroep lid: “Ik vind het heel belangrijk dat wij onze mening kunnen geven! Er kunnen veel 
dingen echt beter….  En onze mening wordt ook heel serieus genomen”   Ze wil graag meer doen! 
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CATEGORIE 2 – informeren, signaleren en uitwisselen 
 
 
 
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:  

Successen:  
● De nieuwe signaleringskaart die verspreid is in heel Wageningen. Bij Startpunt ziet men dat mensen hem 

vaak meenemen. Op deze kaart kunnen mensen meteen zien waar ze terecht kunnen om hun zorg te 
delen.  

● Theater blijkt een prachtige vorm om kennis te delen. VCW organiseerde samen met Platform 
Wageningse Ouderen en het Startpunt een (humorvolle) theateravond in de bblthk over ‘signaleren kun 
je leren’. Nog lange tijd daarna horen we terug wat een waardevolle avond het was.  

● samenwerking met politie, huizen van de wijk, woningstichting, moskee, ouderenadviseur, Thuis, 
buurtpunt NW tijdens training. 

  
Uitdagingen: 

● Om de kaart zo duidelijk te maken dat inwoners niet het Startpunt gaan bellen voor een verkeerd 
neergezette kliko. 

● Lastig om te meten hoeveel mensen je bereikt met de kaart en wat het effect is. Theateravond en 
trainingen zijn makkelijker te meten. 

● Ook al heeft men geleerd waar je moet zijn als je je zorgen maakt, en heeft men ook geleerd wat te 
signaleren, dan nog blijft het elke keer lastig om een signaal echt op te volgen, en er eventueel achteraan 
te blijven gaan. Samen met Startpunt gaan we volgend jaar hier meer aandacht aan geven in eerste 
instantie middels regelmatige PR, krant en social media.  

 
2. Mobiliseren:  
Successen: 

● Dit jaar waren we actiever dan ooit met het promoten van vrijwilligerswerk, ook omdat we 
voorbereidingen troffen voor speciale jubileumacties voor het volgende jaar. Zo trapten we  het jaar af 
met de organisatie van de banenmarkt, ondersteunden we diverse organisaties bij het vinden van 
vrijwilligers, stonden op markten, organiseerden acties, hielpen mensen met het vinden van passend 
vrijwilligerswerk en last but not least voerden we de campagne ‘feeling good while doing good’ in 5 talen 
in de stad. Daarnaast delen we ontwikkelingen en acties actief via social media. Vooralsnog 
registreerden we ongeveer evenveel vrijwilligers als de jaren ervoor (600).  

● Een nieuwe stedelijke vacaturebank werd gerealiseerd. 



 
 
Uitdagingen:  

● Het meten van het effect van de successen is soms lastig. Een banenmarkt, en de kwartaalcijfers van de 
vacaturebank zijn nog meetbaar, maar PR in het algemeen of wie je precies en hoeveel op markten 
bereikt is lastiger.  

● Het blijft een uitdaging om voldoende structurele (langdurige één op één hulp) vrijwilligers te vinden en 
om voor zoveel vluchtelingen/asielzoekers passend vrijwilligerswerk te vinden. 

 
3. (Gezondheids)Voorlichting en Cursussen:  
Successen: 
● Jongerenwerk voelt zich kundig genoeg om de voorlichtingen op VMBO zelfstandig op te pakken. Het is 

ook de ervaring van de GGD dat dit goed kan.  
● We zien hele positieve ervaringen van de deelnemers (zwangeren en partners) bij CP. Tijdens de 

zwangerschap wordt gebouwd aan een netwerk waar zij nog lang na de geboorte veel steun uit kunnen 
putten.We zien dat ook de vaders contact houden en elkaar gemakkelijker opzoeken om te delen over 
het vaderschap en relaties.  

● Leerlingen geven aan tevreden te zijn over de lesinhoud van het JIP. Dit zijn voor hen relevante 
onderwerpen waar zij regelmatig mee te maken hebben. Leerlingen weten waar zij terecht kunnen met 
vragen (zowel bij samenwerkingspartners zoals MEE, VGGM, Indigo en Iriszorg als bij het 
jongerenwerk). Ook mentoren en leerkrachten geven aan dat zij het belang van onze voorlichtingslessen 
inzien.  

● Via ambulant jongerenwerk hebben we kunnen voorkomen dat negatief gedrag (Hazekamp) verder 
escaleerde. Dit door korte lijntjes met de jongeren en goede band met nieuwe wijkagent. 

 
Uitdagingen:  
● Het blijft een uitdaging om de ouders te bereiken van de risico jongeren. Dit zijn juist de ouders die je voor 

zou willen lichten maar juist deze ouders zijn ontzettend moeilijk om te bereiken en te motiveren tot 
aansluiten bij deze voorlichting. 

● de samenwerking met  de VGGM blijft een uitdaging, alsmede de ontwikkelingen kansrijke start voor de 
kwetsbare Wageningse zwangere 

● Veel tijd besteed door het JIP aan afstemmen met school, dit ging af van de tijd van voorlichting. 
Gemeente bemiddelt maar er is nog geen oplossing. 

● De nieuwe jongerenwerker moet vertrouwen winnen van jongeren, dit kost tijd. 
 
4. Informeren:  
Successen:  

● Vernieuwing van www.gidswageningen.nl (voortuitlopend: gelanceerd op 1-4-2020) 
● De komst van de communicatiemedewerker dit jaar heeft Welsaam veel zichtbaarder en 

toegankelijker gemaakt in ieder geval voor alle partners en gemeente binnen Welsaam. 
● Op verzoek van het College heeft de penvoerder een presentatie gegeven aan de raad over de 

bereikte resultaten  met Welsaam. Dat heeft de raad meer inzicht gegeven in wat er binnen Welsaam 
en de samenleving gebeurt. Daarnaast zijn presentaties gegeven aan de adviesraad samenleving, 
cliëntenraad en Wmo platform.  

 
Uitdagingen:  

● Alle Welsaampartners motiveren en stimuleren om mee te doen aan Gidswageningen door hun 
aanbod in te voeren en actueel te houden. Zonder hun medewerking worden de mogelijkheden niet 
optimaal benut. 

● Een uitdaging voor de communicatiemedewerker is dat partijen haar voldoende regelmatige input 
geven. 

 
 
 
In het kader van SROI zijn er in deze categorie 17 plaatsen voor vrijwilligerswerk, 4 stageplaatsen en 1 
werkervaringsplaats gerealiseerd. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

2019 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 BEREIKT 1. Training Mental Health First Aid door Indigo mee georganiseerd voor 
wijkagenten, moskee, buurtpunt, ouderenadviseur, baliemedewerker gemeente, 
Thuis, Huis van de wijk, jongerenwerk, bblthk medewerker. 4x vrijdagochtend.  

2. Meegewerkt met Moviera, Solidez en gemeente om vervolg Meldcode 
netwerkbijeenkomst te organiseren dit keer ook voor vrijwilligers bij Thuis en de 
bblthk. 

3. Samen met Platform Wageningse Ouderen en het Startpunt hebben we een 
theater avond georganiseerd met de titel Signaleren kun je leren. Van de 75 
bezoekers liet de ong. de helft weten ‘ik weet wat ik kan doen’ en de helft vond 
het interessant maar wilde ook graag meer verdieping. Tijdens de avond 
presenteerde het Startpunt ook de Wageningse Niet Pluis Kaart waarop staat 
waar je naar toe moet als je een gevoel hebt dat iets niet klopt.  

4. gewerkt aan voorbereidingen verdiepingsbijeenkomst ‘hoe bevorder je een veilig 
werkklimaat voor vrijwilligers?’ i.s.m. Platform Ouderen Wageningen 
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5. Met Wilma van het Startpunt Wageningse signalenkaart gemaakt en verspreid. 

Volgens Startpunt wordt deze regelmatig door mensen bekeken en 
meegenomen. 

6. In verschillende overleggen en gesprekken ‘signaleren’ ter sprake gebracht en 
‘verbonden’ met andere acties/mensen.  

7. aantal keer klacht van een inwoner over signaleren nagetrokken en feedback 
gegeven aan ontvanger van de melding (gemeente en Startpunt en de bblthk) 

SUCCESSEN Alle betrokken partijen hebben weer even wat meer bewustzijn over signaleren in 
Wageningen: wat de specifieke signalen kunnen zijn, hoe je signaleert, hoe je iemand 
al dan niet zelf benaderd en vooral waar je terecht kunt met je zorgen.  
 
Deze inzet draagt bij aan de volgende resultaten:  
23 en 24: er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers 
25: er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod van 
inwoners 
33: als mensen zich zorgen maken over de kinderen van anderen, weten zij waar ze 
terecht kunnen voor info en advies en weten ze hoe ze moeten handelen als de 
veiligheid van het kind in geding is 
34: kinderen en ouders kunnen makkelijk info vinden en advies krijgen over oplossen 
als voorkomen van problemen. Als laatste draagt het bij aan  
17: in samenwerking met formele/informele netwerken worden problematische 
schuldsituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen.  

 

UITDAGINGEN De uitdaging blijft om na het signaleren er iets mee te doen, vooral als de partij 
waaraan gesignaleerd wordt niet, of niet juist reageert.  
Hier gaan we volgend jaar in samenwerking met het Startpunt op focussen wellicht 
door middel van een aantal inspiratie lunches met persoonlijke verhalen/ervaringen in 
Wageningen.  

 

 
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 BEREIKT   
 
ACTIVITEIT 2.1.3. 

 
DIGITALE PLATFORMS OP BUURTNIVEAU (zie deelplan 24) 

 

ORGANISATIE   
DOEL   
   
   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 
aantal VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 participatie) 

aantal 
STAGIAIRES aantal WERKERVARINGS PLAATSEN Opmerkingen 
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BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

VCW- uitspraken evaluatie training MHFA; 
Meer inzicht in hoe te handelen, zowel professioneel als in familiekring. 
Vooral inzicht in hoe je verschillende problemen kan herkennen. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

2019 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 BEREIKT ● We hebben vrijwilligerswerk op veel verschillende manieren gepromoot, alleen 
degene die meetbaar zijn noemen we hieronder: 

● Voor de vierde keer organiseerden we de Vrijwilligersbanenmarkt op 12 januari. 
De enige dag dat het sneeuwde. Ondanks het weer gingen 44 organisaties in 
gesprek met 108 bezoekers. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er 14 nieuwe 
vrijwilligers waren bijgekomen en vele contacten (van 19 organisaties die 
reageerden op de evaluatie). 

● Studenten, 147 nieuwe studenten gaven zich op voor onze flexlijst op de AID 
markt. 

● Vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten, ontvangen gemiddeld één keer per 
drie weken een bericht over een tijdelijke vrijwilligers ’klus’. Afgelopen jaar kregen 
de berichten een fris en eigentijds ontwerp. In dezelfde stijl als de nieuwsflitsen. 
Inmiddels staan daar meer dan 600 mensen op. De oproepen plaatsen we ook op 
onze eigen FB maar ook op die van Student Plaza.  

● Op 15 en 16 maart waren de NLdoet dagen. In Wageningen waren er meer dan 30 
organisaties deden mee met meer dan 50 klussen. VCW bracht NLdoet uitgebreid 
onder de aandacht en stimuleerde lokale organisaties om mee te doen.Ook 
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organiseerde VCW dat er 12 bewoners van het asielzoekerscentrum meehielpen 
bij 6 klussen. 

● 30 leerlingen Pantarijn die werkten aan eigen projectjes in het kader van de 
millenniumdoelstellingen. 

● Wervingsactie voor WAAG sportmix leverde 3 vrijwilligers op. 
● Wervingsactie voor de Gele Knalpot leverde 8 nieuwe vrijwilligers op. 
● Bevlogen actie in de bblthk leverde 1 vrijwilliger op voor buurtbemiddeling.  
● Impactmarkt bij Thuis leverde een aantal vrijwilligers op voor Changemakers en 

Present 
● De taalclub van Anne blijft vrijwilligers leveren die we koppelen aan o.a. 

Changemakers en St. de Helpende Hand.  
● De vacaturebank bevat gemiddeld 400 vacatures. De vacatures zijn divers wat 

betreft functie, werkgebied en tijdsinvestering. 462 vrijwilligers vroegen vacatures 
op. Ongeveer 70% komt binnen via de stedelijke vacaturebank, 30% komt aan de 
balie.  Het aantal vrijwilligers is ongeveer hetzelfde als in 2018.  

● 47 vrijwilligers werden toegeleid naar organisaties (idem) 
SUCCESSEN   
UITDAGINGEN Een uitdaging blijft het meten van aantallen vrijwilligers die naar aanleiding van een 

activiteit of actie bijv. vrijwilligerswerk gaan doen en hoe lang ze dit vervolgens doen. 
Van maar een paar activiteiten, van de vacaturebank, hele concrete wervingsacties en 
van soms toevallige feedback van bezoekers/vrijwilligers/organisaties zijn er cijfers. 
Meer cijfers betekent over het algemeen meer (tijd)investeren in metingen bijv. onder 
de Wageningse bevolking. De insteek van VCW blijft via zoveel mogelijk kanalen 
mensen te informeren en uitnodigen om vrijwilligerswerk te doen.  

 

   
ACTIVITEIT 
2.2.2. 

INNOVATIE STEDELIJKE VRIJWILLIGERSVACATUREBANK  

ORGANISATIE VCW  
DOEL Kiezen, ontwikkelen en implementeren van een nieuwe vacature & talentenbank bij het 

Vrijwilligers Centrum Wageningen. 
 

WAT IS BEREIKT In 2019 koos VCW ervoor om aan te sluiten bij de coöperatie van 16 
vrijwilligerscentrales in Gelderland. We richtten het nieuwe systeem in en een 
tekstschrijver herschreef de teksten van de website. De organisaties zijn geïnformeerd 
en zijn gevraagd alle vacatures over te zetten. De lancering planden we op 16 januari 
2020. Een begin van het nieuwe jaar is een logisch moment. Dit valt mooi samen met 
ons 25 jarig jubileum op 12 januari 2020.  

 

SUCCESSEN goede prijs/kwaliteitverhouding doordat we aansloten bij een coöperatie  
UITDAGINGEN veranderingen doorvoeren duurt langer omdat dit in rondes gaat die met de andere 16 

centrales doorgesproken worden. 
 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIARES 

aantal 
WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

2.2.2. INNOVATIE STEDELIJKE 
VRIJWILLIGERSVACATUREBANK 

1    

TOTAAL 1    

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

Pagina 7 - jaarverslag Welsaam 2019 



 

UITSPRAKEN VAN INWONERS en tevreden klanten 

VCW-WAAG: “Gisteravond hebben we afspraken gemaakt over de sportmix vanaf september! Dus super 
dat  Leon en Erwin het zien zitten, en meer dan dat, om de groep te gaan begeleiden. Ik ben jullie zeer 
dankbaar en kom dat binnenkort nog wel uitleggen.” 

VCW-Johaniter opvang: “via jullie vacaturebank hebben we 2 geschikte vrijwilligers gevonden” 

VCW-Voedselbank vrijwilliger (64 jaar en sinds 1 januari 2019 maak ik gebruik van het flexibel pensioen): 
“Omdat ik graag iets nuttigs met mijn vrije tijd wilde doen ben ik in september 2018 al gaan kijken op de site 
van het Vrijwilligerscentrum……..Nu, na een half jaar, ben ik nog steeds blij dat ik daar als vrijwilligster mag 
werken. De werksfeer is er erg fijn. Zeker omdat de meeste mensen hetzelfde gedachtegoed hebben. Een 
klein beetje meehelpen om het leven van anderen ietsje makkelijker te maken en daarbij ook nog 
voedselverspilling tegen te gaan.” 

VCW-Thuis: “Altijd als je een vraag of idee hebt en je gaat ermee naar het VCW wordt je verder geholpen 
of het nou is door door te verwijzen, mee te doen of gelijk samen iets op te pakken. Het is een enthousiast 
team die buiten het belang van de eigen organisatie kan kijken en vaak stilstaat bij de vraag: waarom doen 
we dit? zodat dat wat ze doen altijd zinvol is en bijdraagt aan een hoger doel. We zijn blij met zulke buren 
en samenwerkingspartners!” 

VCW-Banenmarkt bezoekers over wat het heeft opgeleverd:  

● “In ieder geval publiciteit en in hoeverre het ook nieuwe vrijwilligers op gaat leveren is pas in een later 
stadium te meten.” 

● “De banenmarkt heeft tot nu toe twee vrijwilligers opgeleverd. Deze worden al ingewerkt.” 
● “Geen concrete nieuwe vrijwilligers. Wel nuttige contacten gemaakt met andere Wageningse 

organisaties.” 
● “in ieder geval 1 vrijwilliger; 3 anderen toonden interesse.” 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

06-08- 2019 23 Informeren en signaleren Voorlichting en cursussen 
 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

2 ben ik tevreden met wat het leven me biedt 88.2% 34 respondenten 
3 Voel ik mij goed 94.1%  
14, 33, 34 Weet ik beter hoe, waar en van wie ik hulp kan 

krijgen voor mijn situatie 
76.5%  

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

67.6%  
17 kan ik financiële problemen voorkomen 61.8%  
40 Heb ik beter/meer contact met andere 

mensen. 
85.3%  

46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten, 
normen en waarden in Nederland 

70.6%  
5, 18, 25, 
29 

(Geen vragen)   

 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 
verwachtte 

7,3 gemiddeld 
rapportcijfer 

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 7,4  
    

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 2.3.1 GEZONDHEIDSVOORLICHTING OP VINDPLAATSEN  
ORGANISATIE Startpunt/Solidez e.a.  
DOEL Er is een basisaanbod m.b.t. tot positieve psychische en lichamelijke gezondheid op 

de vindplaatsen. Daarnaast, op basis van vraag, kunnen extra cursussen 
georganiseerd worden gefinancierd vanuit het fonds. Zo zijn o.a. ouders voorgelicht 
over alcohol en drugs. Denk hierbij aan de gevaren, de kenmerken, wat wel en niet te 
doen en het bieden van handvatten om hierover in gesprek te gaan met hun kinderen. 

 

WAT IS BEREIKT GGD: 75 jongeren op het Pantarijn PRO hebben seksuele voorlichting gehad. Er is 
gesproken over relaties en grenzen aangeven. Jongeren weten dat ze bij de GGD 
terecht kunnen voor hulp op het gebied van anticonceptie, soa, grenzen aangeven en 
dat de jongerenwerk hulp kan bieden. Voor het Pantarijn VMBO is dit jaar gekozen dat 
jongerenwerk dit zelfstandig oppakt, ondersteuning van de GGD was niet nodig.  
In samenwerking met het Startpunt en Iriszorg is er een gezamenlijke voorlichting 
gegeven aan ouders van jongeren in Wageningen. Hierbij was het thema “Alcohol en 
Drugs” en is er uitgebreid gesproken over de verschillende facetten die hierbij komen 
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kijken. Er was ook ruimte voor vragen vanuit de ouders waar gretig gebruik van werd 
gemaakt. hier waren ongeveer 20 ouders aanwezig. 
 

SUCCESSEN Jongerenwerk voelt zich kundig genoeg om de voorlichtingen op VMBO zelfstandig op 
te pakken. Het is ook de ervaring van de GGD dat dit goed kan. Jongerenwerk kent de 
doelgroep goed en hebben zelf de contacten met de scholen. Weet ook de GGD te 
vinden bij vragen.  

 

UITDAGINGEN 
 

Wat betreft de voorlichting voor ouders, er waren ruim 20 ouders aanwezig wat onze 
vermoedens ondersteunde dat er behoefte was aan dit soort voorlichting. Het lijkt 
daarom ook wijs om ook aankomend jaar dit soort voorlichting aan te bieden. Hierbij 
blijft het een uitdaging om de ouders te bereiken van de risico jongeren. Dit zijn juist 
de ouders die je voor zou willen lichten maar juist deze ouders zijn ontzettend moeilijk 
om te bereiken en te motiveren tot aansluiten bij deze voorlichting 
 

 

ACTIVITEIT 2.3.2. CENTERING PREGNANCY  
ORGANISATIE De Bakermat  
DOEL in het groepsgerichte aanbod wordt samengewerkt met andere professionals in 

Wageningen (groepsgericht o.a. ter bevordering van netwerkversterking zoals in 
Centering Pregnancy) 

 

WAT IS BEREIKT In 2019 zijn we gestart met het aanbieden van de bijeenkomsten tijdens de avonden 
(in plaats van ook een ochtend). Hierdoor is de deelname verhoogd, mede hierdoor 
hebben we geen enkele “cursus” hoeven afzeggen. Sinds dit jaar hebben alle 
verloskundige medewerkers de training CenteringPregnancy gevolgd, waardoor elke 
verloskundige deze groepen kan begeleiden. Dit maakt het organiseren van deze 
bijeenkomsten minder kwetsbaar.  

 

SUCCESSEN De  bijeenkomsten  richten zich naast lichamelijk en psychisch welzijn zich meer en 
meer op relationeel welzijn (met medewerking van Bureau Nij, als het gaat om de 
partnerrelatie en door onze eigen inbreng als het gaat om de relatie met de baby). 
Eind 2018 liet VGGM weten niet meer te kunnen bijdragen aan een van de avonden 
(die zich richtte op de  rol van het consultatiebureau), maar gelukkig hebben we Tiny 
Bouw, orthopedagoog en voormalig jeugdverpleegkundige bereid gevonden om 1 
avond per cyclus mee te draaien, zodat informatie over het consultatiebureau (maar 
ook de ins en outs over bijvoorbeeld vaccineren van de zuigelingen) gedeeld kunnen 
worden, aangevuld met informatie over opvoeden en de relatie met je kind.  
We zien hele positieve ervaringen van de deelnemers (zwangeren en partners) bij CP. 
Tijdens de zwangerschap wordt gebouwd aan een netwerk waar zij nog lang na de 
geboorte veel steun uit kunnen putten. 
De samenwerking van experts Buro Nij loopt heel prettig. Zowel in bijeenkomst 4 
(vadercoaches voor avond over ‘baby-bier-bitterballen’), als in bijeenkomst 9 
(relatiecoach met als thema ‘hoe blijf je investeren in je relatie als er een baby komt’). 
We zien dat ook de vaders contact houden en elkaar gemakkelijker opzoeken om te 
delen over het vaderschap en relaties. 
Tiny Bouw is een geweldig ervaren orthopedagoog die op een heel prettige en 
positieve manier de kwetsbaarheid en verbinding van het jonge ouderschap 
bespreekt.  

 

UITDAGINGEN de samenwerking met  de VGGM blijft een uitdaging, alsmede de ontwikkelingen 
kansrijke start voor de kwetsbare Wageningse zwangere 

 

 
ACTIVITEIT 2.3.3. 

 
JIP 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Scholen, het jongerenwerk en partners zoals iriszorg, VGGM, Mee Veluwe en Iriszorg 

slaan jaarlijks de handen ineen om een zo compleet mogelijk pakket van voorlichting 
te geven aan de jongeren van het Pantarijn. 
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de thema’s die hierbij het afgelopen jaar aan bod zijn geweest: 
-   Roken, alcohol en drugs 
-   Seksuele voorlichting 
-   Uit huis gaan 
-   Omgaan met geld 
-   Dipje of depressie 
-   18 en dan? 

Hierbij is er getracht inhoud te leveren en dit over te brengen 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 BEREIKT Het JIP 
Vanuit het JIP hebben we het afgelopen jaar voorlichtingen gegeven op de 
verschillende locaties van het Pantarijn. 

● Binnen het praktijkonderwijs hebben we lesgegeven over mentale 
gezondheid en dan met name over depressiviteit. Deze lessen hebben we 
gegeven aan de onder en bovenbouw. Ook hebben we hier binnen de 
onderbouw les gegeven over mediawijsheid. 

● Binnen het VMBO hebben we lessen gegeven over omgaan met geld. 
Ook hebben we seksuele voorlichting gegeven. 

● Binnen MHV hebben we lesgegeven over mediawijsheid aan de eerste 
klassen. Daarnaast hebben we lesgegeven over mentale gezondheid, 
voornamelijk gericht op depressiviteit omdat dit veel voorkomt binnen de 
school. Dit horen wij zelf van leerlingen en mentoren. Deze voorlichtingen 
hebben wij samen met Indigo gegeven. 

● Aan de bovenbouw zijn de voorlichtingen over mentale gezondheid op een 
andere manier gegeven. Daar zijn bovenbouwklassen samengevoegd en die 
hebben de voorlichting van Indigo en ProPersona gekregen in de aula van het 
Pantarijn. De jongerenwerkers waren hierbij wel aanwezig voor het 
beantwoorden van eventuele vragen. Het nadeel van deze grootschalige 
aanpak is dat er geen veilige sfeer was en weinig tot geen mogelijkheid tot 
interactie. Leerlingen kregen hierdoor niet de mogelijkheid om hun eigen 
verhaal te delen. Na afloop van de voorlichting mochten zij wel blijven zitten 
wanneer zij nog met professionals wilden praten maar hier werd geen gebruik 
van gemaakt. 

Gegeven voorlichtingen in het kort: 
● MHV: Dipje of depressie, media wijsheid 
● VMBO: omgaan met geld en seksuele voorlichting 
● Pro: wat doet Solidez, Roken alcohol en drugs, uit huis gaan en budgetteren, 

dipje of depressie, seksuele voorlichting, 18 en dan 

Aanvullend: 
● Vanuit het JIP zijn er 2 individuele trajecten gestart waarbij jongeren met een 

warme hand over zijn gedragen aan de jeugdconsulent dan wel de 
jeugdmaatschappelijk werker. 

● Daarnaast is er overlegd met het Startpunt om de informatie voor jongeren zo 
compleet mogelijk te krijgen en houden. 
 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.  
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● Maandelijks stond het JIP met een infostand op het MHV om jongeren te 
informeren en reclame te maken. 

SUCCESSEN Leerlingen geven aan tevreden te zijn over de lesinhoud. Dit zijn voor hen relevante 
onderwerpen waar zij regelmatig mee te maken hebben. Leerlingen weten waar zij 
terecht kunnen met vragen (zowel bij samenwerkingspartners zoals MEE, VGGM, 
Indigo en Iriszorg als bij het jongerenwerk). Ook mentoren en leerkrachten geven aan 
dat zij het belang van onze voorlichtingslessen inzien.  
 

 

UITDAGINGEN Het jongerenwerk heeft een coördinerende rol als het aankomt op voorlichting voor 
jongeren. Hierbij waren er het afgelopen jaar, net zoals de jaren ervoor, wat 
problemen in de juiste afstemming tussen school en de partijen die de voorlichtingen 
verzorgen. 
Deze problemen zorgden ervoor dat voorlichtingen erg lastig in te plannen waren, het 
vaak mis liep als iets was ingepland en dat het zelfs voor kwam dat voorlichtingen 
helemaal door konden gaan. Zo is het meerdere malen voorgekomen dat wij voor een 
leeg klaslokaal stonden of dat docenten en leerlingen niet op de hoogte waren van de 
voorlichting en al een andere planning hadden. 
Hierover is het laatste half jaar regelmatig overleg gevoerd met de gemeente om dit 
soort problemen in de toekomst te voorkomen en hier zijn verschillende acties 
uitgekomen. Inmiddels heeft de gemeente een overleg gepland met de school om 
nieuwe afspraken hierover te maken. 
De stroeve afstemming heeft er helaas wel voor gezorgd dat er veel tijd is besteed 
aan het inplannen van lessen en er bepaalde voorlichtingen niet zijn gegeven. 

 

 
ACTIVITEIT 2.3.4 

 
AMBULANT JONGERENWERK 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Het ambulant jongerenwerk gaat wekelijks de straat op om contact te leggen met 

jongeren. hierbij wordt er gesignaleerd wat er speelt onder de jongeren en wordt 
preventief informatie aan de jongeren gegeven(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 BEREIKT Het jongerenwerk is het afgelopen jaar minimaal 2 tot 3 keer per week de straat 
opgegaan in Wageningen. 
Hierbij zijn op de fiets of in de auto de verschillende hangplekken bezocht en contact 
gelegd met de jongeren. Met dit contact is toegewerkt naar beheersbaar hang gedrag, 
voorlichting geven, bewegen naar het jongerencentrum en bij 3 gevallen is er 
individuele begeleiding geweest op ambulante basis. 
Het algemene beeld in Wageningen is dat er in verhouding iets meer jongeren buiten 
op straat zijn ten opzichte van 2017 en 2018. Het gaat dan om ongeveer 100-125 
unieke jongeren die bereikt worden bij het ambulant jongerenwerk. 
In de buurt ‘Coberco’ (Hazenkamp), wordt actief deelgenomen aan de buurt-whatsapp 
groep. Buurtbewoners ervaren hier veel overlast van de bezoekers van de coffeeshop. 
Waar het ambulant jongerenwerk op inzet is het verminderen van de overlast van 
hangjongeren in de twee speeltuintjes in deze buurt. In samenwerking met de politie 
wordt hier veel tijd in gestoken. Vooralsnog is er geen overlast door hangjongeren 
meer geconstateerd. Daarnaast is er een nieuwe wijkagent geïnstalleerd. 
Het ambulant jongerenwerk is regelmatig met de agent opgetrokken en heeft hem 
hierbij geïntroduceerd bij de diverse hangplekken in Wageningen. Dit verliep erg 
prettig. 
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SUCCESSEN (Zie bovenstaand) De verbeterde situatie in de speeltuintjes waarover tot op heden 

geen overlastmeldingen meer over binnen zijn gekomen. Daarnaast is de 
samenwerking tussen het jongerenwerk en de nieuwe wijkagent en het contact met  
de hangjongeren als succes worden gezien. 
Doordat de lijntjes met de verschillende partners kort waren, hebben we vooral 
kunnen voorkomen dat jongeren escaleren in hun negatieve gedrag 
 

 

UITDAGINGEN In 2019 zijn beide jongerenwerkers van Solidez vertrokken. Beiden namen veel kennis 
en ervaring mee. 
Een uitdaging voor het nieuwe team is daarom het opbouwen van een ambulante 
structuur en het winnen van vertrouwen bij de jongeren, zodat we in contact blijven 
met de jongeren van Wageningen. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

Ambulant 
Jongerenwerk 

16 4 1  

     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

 
 
 

  

  

Pagina 13 - jaarverslag Welsaam 2019 



 

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

30-03- 2020 2.4 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 2.2.2 hierboven)  
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. 
 
Resultaat 4: Er zijn laagdrempelige mogelijkheden voor informatie, advies en 
ondersteuning bij vragen over leefbaarheid en burgerinitiatieven die de leefbaarheid 
versterken (ook sterke relatie met categorie 1) 
Resultaat 5: Er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid (ook sterke relatie met 
categorie 1) 
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Resultaat 14: Inwoners met een minimuminkomen benutten de mogelijkheden voor 
financiële ondersteuning optimaal (dit resultaat staat wat betreft ondersteunen in 
categorie 3, en wat betreft informatievoorziening in categorie 2; nadere invulling per 
categorie in de uitvoeringsplannen) 
Resultaat 25: Er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod 
van inwoners 

WAT IS 
BEREIKT 

De informatiemakelaar zou zich gaan richten op resultaat 5: Er bestaat inzicht in 
initiatieven voor leefbaarheid. Na de eerste 3 maanden bleek de toenmalige 
informatiemakelaar niet in staat om deze opdracht uit te voeren. Het kernteam heeft in 
overleg met andere ontwikkeltafels deze functie samengevoegd met de functie van 
communicatiemedewerker. In mei is de vacature klaargemaakt. In juni waren er 
gesprekken en vanaf 16 september is de communicatiemedewerker ook aan de slag 
gaan met dit onderdeel.  

 

SUCCESSEN De nieuwe communicatiemedewerker van Welsaam is voortvarend aan de slag gegaan 
met zowel de interne- als de externe communicatie. Daarnaast vraagt zij aandacht voor 
initiatieven en de mogelijkheid om hierbij ondersteuning te ontvangen vanuit welsaam.  
Ze zet mooie initiatieven in de schijnwerper en biedt een uitgebreid overzicht op de 
website van Welsaam. Er is een interne en een externe nieuwsbrief in het leven 
geroepen waarmee alle doelgroepen goed op de hoogte gehouden worden van de 
ontwikkelingen.   

 

UITDAGINGEN Ondersteunen van initiatieven in de wijken vraagt een lange adem, intensieve contacten 
met en vertrouwen uit de wijken en buurten. Het vraagt om kennen en gekend worden. 
Deze opbouwwerk-functie zullen we meenemen in de aanvraag voor de bonusgelden. 

 

 
ACTIVITEIT 
2.4.3 

 
DIGITALE PLATFORMS  

 

ORGANISATIE de bblthk  
DOEL Digitale sociaal-culturele kaart van Wageningen: www.gidswageningen.nl  
WAT IS 
BEREIKT 

In 2019 is de website geheel vernieuwd en heeft een eigen agenda gekregen voor 
spreekuren, informatiebijeenkomsten, advisering, cursussen, workshops en 
ontmoetingsbijeenkomsten. Sinds 1 april 2020 is hij online. 

 

SUCCESSEN De website geeft een volledig en actueel overzicht van organisaties op de terreinen 
sport, cultuur, zorg en welzijn, onderwijs en werk, wonen, maatschappij, natuur en 
milieu. De bblthk staat garant voor de actualisering. 

 

UITDAGINGEN Om de agenda te laten slagen is de input van deelnemende organisaties nodig. 
Daarvoor is het nodig om de partners in Welsaam te motiveren en stimuleren om hun 
activiteiten in deze agenda te plaatsen. Hoe vollediger de agenda wordt gevuld, hoe 
beter er gebruik van gemaakt kan worden. Door burgers en door professionals. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 
aantal VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 participatie) 

aantal 
STAGIAIRES aantal WERKERVARINGSPLAATSEN Opmerkingen 

nvt 0 0 0 nvt 
     
     

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 
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CATEGORIE 3 – vraaggerichte hulp en ondersteuning 
 
Samenvatting 
De samenwerking tussen de formele en informele hulp en met het Startpunt is verder 
verbeterd, waardoor er meer afstemming plaatsvindt en mensen de hulp krijgen die ze nodig 
hebben. Er wordt geïnvesteerd in preventie waardoor we er eerder bij zijn en erger kunnen 
voorkomen. We zien wel oplopende wachtlijsten op verschillende gebieden. Er wordt steeds 
meer een beroep gedaan op vrijwilligers waardoor ook een tekort aan voldoende vrijwilligers 
ontstaat.  
 
Inleiding 
In de huidige maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Het is niet 
realistisch om te stellen dat zelfredzaamheid en eigen regie voor een ieder, op alle levensgebieden, 
op elk moment en tijdens alle levensfases, haalbaar is. Niet iedereen zit in eenzelfde situatie, heeft 
dezelfde sterke positie in financiële mogelijkheden, heeft een ondersteunend netwerk en heeft de 
benodigde praktische en sociale vaardigheden. Daarnaast krijgt iedereen te maken met fases in het 
leven die moeilijk, problematisch of kwetsbaar zijn zoals bij (chronische) ziekte, verlies van een 
partner of kind, echtscheiding, werkloosheid etc. Te zeer rekenen op eigen kracht en zelfredzaamheid 
van mensen en hun sociale netwerk kan een averechts effect hebben. Niet alleen verhoogt het de 
drempel om hulp te vragen, het kan ook tot gevolg hebben dat problemen zich opstapelen en mensen 
pas om hulp vragen als het water ze aan de lippen staat. De toegenomen complexiteit van de 
oorspronkelijke hulpvraag maakt het dan moeilijker problemen op te lossen en weer dragelijk te 
maken. Het is dus zaak om deze situaties tijdig te signaleren, op een laagdrempelige manier 
ondersteuning te bieden en de hulpvrager stevig te verbinden aan zijn leefomgeving. Met de 
activiteiten in categorie 3 beogen we tijdig ondersteuning te bieden om de veerkracht van inwoners te 
versterken en te vergroten, opdat uitval en verergering van problematiek zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 
 
Deelplannen 
1. Mantelzorg en Informele Hulp 
2. Deelplan Preventieve basis- en specialistische ondersteuning 
3. Samen Ouder & Goed leven met dementie 
4. Jeugd en Gezin ( gezond opgroeien) 
5. Voorkomen van schulden en armoede 
6. Taalontwikkeling 
7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers 
 
1. Mantelzorg en Informele Hulp 
Succes 
● De huisbezoeken met de Startpunt medewerkers zijn nuttig. In een aantal gevallen heeft de expert 

informeel concreet hulpvragen weten op te pakken. De expert informeel wordt beter ‘gevonden’ 
door WMO & Jeugd. 

● Goede afstemming tussen Humanitas en de formele hulpverlening. 
● Nieuwe samenwerking met T-zorg waardoor er eerder signalen binnen kunnen komen over 

overbelaste mantelzorgers. 
● 27 Wageningers krijgen structurele tuinhulp van de Helpende Hand, elke 6 weken komt er iemand 

langs om het bij te houden. Over het algemeen geeft het mensen rust. 
● Present; alle vrijwilligers deden een positieve ervaring met vrijwilligerswerk op en ontdekten dat ze 

iets konden betekenen binnen Wageningen.  
● De continuïteit van het oproep team, een vaste club vrijwilligers zorgt er voor dat Wageningers 

vergezeld worden naar de dokter en het ziekenhuis.  
 
Uitdaging 
● De Startpunt medewerker heeft niet altijd in het vizier dat zij nog meer gebruik zouden kunnen 

maken van de Expert Informeel. Hier valt winst te behalen. 
● Respijtzorg in Wageningen op de rit krijgen. 



 
● Vinden van structurele vrijwilligers (Humanitas en Helpende Hand) 
● Werkwijze hanteren die de AVG-toets kan doorstaan en effectieve hulpverlening niet in de weg 

staat o.a. bij doorverwijzingen, signalering of gezamenlijke (formeel en informeel) ondersteuning 
van deelnemers   

 
2. Preventieve Basis- en specialistische ondersteuning 
Kijkend naar bijzondere doelgroepen (middelbare scholieren, Roma en Sinti, zorgwekkende 
zorgmijders, mensen met een verstandelijke beperking, autisten) valt op dat er een constante vraag is 
naar een snelle, flexibele en specialistische inzet. Het lukt de aanbieders van deze hulp nog steeds 
om aan deze vraag te voldoen zonder wachtlijst. Ook in het reguliere maatschappelijk werk wordt er 
binnen 2 dagen contact gelegd met hulpvragers en aansluitend begonnen met het begeleidingstraject. 
Dankzij deze snelle inzet kan verergering van de problematiek vaak voorkomen worden.  
 
Succes 
● De bijzondere doelgroepen zijn binnen Solidez succesvol overgedragen naar andere 

hulpverleners en de zelfredzaamheid van de doelgroep neemt toe. 
● Het Schoolmaatschappelijk Werk heeft zijn zichtbaarheid vergroot en zag een verdubbeling van 

het aantal aanmeldingen.  
● De flexibele inzet in het Startpunt heeft bijgedragen aan een continuering van de bezetting. 
● De samenwerking tussen Solidez en het Startpunt begint zijn vruchten af te werpen. De korte 

lijntjes maken de weg naar begeleiding laagdrempelig.  
● Bemoeizorg werkt nog steeds zonder wachtlijst en is in staat snel te handelen bij complexe 

aanmeldingen.  
● Het auticafé trekt een vaste groep van deelnemers waardoor waardevolle uitwisseling plaats vindt. 
● MEE heeft, naast de individuele begeleiding van de doelgroep, preventieve trainingen gegeven 

aan jongeren en middelbare scholieren; Smart met Geld en Geldzaken & Op jezelf wonen. 
 

Uitdaging 
● Het Buurtmaatschappelijk Werk zet zich samen met het team van de Huizen van de Wijk 

concreter in in de buurt. 
● Buurtmaatschappelijk Werk ziet een toename in de vraag naar begeleiding tijdens een 

echtscheiding. Naast het uitbreiden van de expertise komt de nadruk te liggen op inventariseren 
van en samenwerken met andere aanbieders. 

● Het Schoolmaatschappelijk Werk trekt meer samen op met het Jongerenwerk. 
● Bemoeizorg krijgt te maken met steeds complexere aanmeldingen en loopt soms aan tegen 

wachtlijsten bij andere organisaties. 
● Er vinden teamwisselingen plaats bij Bemoeizorg. Continuering van snelle inzet blijft het doel. 
● Het auticafé streeft naar meer organisatie met de deelnemers. 
 
3. Samen ouder 
Successen: 
● Er zijn diverse succesvolle initiatieven voor en door ouderen te noemen: Groep 9 Kardinaal 

Alfrink school, wandelclub Pomhorst, Liever bewegen dan moe, Zingevingsgroepen o.l.v. 
Zingesprek, Festival 60+.  

● Ouderen zijn erg tevreden over het aanbod ondersteuning op maat van het ouderenwerk van 
Solidez. Dit komt vooral door het luisterend oor en dat we er direct opaf gaan bij signalen en deze 
snel oppakken. 

● Het Odensehuis biedt meer ruimte en mogelijkheden voor ontmoeting -en informatiefunctie 
waardoor meer persoonlijk maatwerk geleverd kan worden tegen minder kosten.  

● Respijtzorg in de vorm van meerdaagse Zorg Pauze-momenten voorziet duidelijk in behoefte aan 
rust en ruimte voor de veelal zwaar belaste mantelzorgers van mensen met dementie 

 
Uitdagingen 
● Het kost veel tijd en energie om de initiatieven  te begeleiden (zonder het over te willen pakken), 

contact te houden en continuïteit te garanderen.De ondersteuning door Solidez is zodanig dat 
men het gevoel heeft het op eigen kracht te doen en is daarmee in feite onzichtbaar.  
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● Het is soms zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed samenwerken 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. Dit vraagt blijvend aandacht. 

● Het vergroten van aandacht voor het brede maatschappelijke vraagstuk ‘’Langer Thuis en Goed 
leven met dementie’’, vereist een lange adem, kleine stapjes dichtbij in de buurt, een open 
communicatie over dementie en in het tempo van de doelgroep om de eigen stem te laten horen. 

 
4. Jeugd in gezin 
Succes 

● Samenwerking in de ontwikkeltafel op de uitwerking van de innovatiegelden. Door ontwikkeltafel 
meer verbinding met ketenpartners. 

● Met de inzet van voorzorg is doorverwijzing naar zwaardere hulpverlening voorkomen. 
Samenwerking met verloskundigen is goed. Men weet elkaar steeds beter te vinden voor deze 
kwetsbare doelgroep. 

● Veel positieve reacties ontvangen van (aanstaande) vaders en deelnemers aan de CP groep. We 
hebben meerdere keren teruggekregen dat stellen die al een kind hebben, hadden gewild dat ze 
de relatie-avond hadden gehad na de geboorte van hun eerdere kind. 

● Zwaardere zorg is voorkomen doordat een aantal (aanstaande) ouders (preventieve) 
relatieondersteuning heeft gezocht. 

● Home-Start heeft vanaf januari 2019 een nieuwe naam (Kind aan Huis) en experimenteert met 
nieuwe manieren van vrijwilligerswerk. Omdat we niet meer aan het landelijke stramien 
vasthouden, leveren we meer maatwerk. 

● De nauwe samenwerking tussen Kind aan Huis, Buurtgezinnen en de Voorleesexpress is een 
succes. Gezinnen krijgen sneller waar ze behoefte aan hebben, we kunnen meer maatwerk 
leveren en vraaggericht werken. 

● Een gezin dat nu gekoppeld is via Buurtgezinnen heeft pleegzorg kunnen afzeggen. Mooi 
voorbeeld van afschalen van de zorg.  

● Vanuit onze extra aandacht voor armoedebestrijding hebben we meerdere gezinnen met een 
smalle beurs geholpen bij passende vrijetijdsbesteding, in samenwerking met stichting Present en 
het Jeugd en Cultuurfonds. 

● Buurtgezinnen en Kind aan Huis zijn met gezinnen naar Ouwehands Dierenpark geweest, 
gesponsord door Onkidonki. 

● De coördinatoren van BOR zoeken steeds de verbinding met de samenwerkings- en 
ketenpartners in het veld, geven voorlichting over wat we kunnen bieden en denken mee met 
nieuwe ontwikkelingen en willen hiermee de samenwerking bevorderen. In 2020 zijn er twee 
nieuwe coördinatoren gestart. 

● Op jaarbasis worden er 23 dagdelen indicatie logopedische screeningen gepland. Deze inzet is 
volledig benut in 2019. 

● Successen liggen bij VGGM op individueel niveau. Er is een stevig en ervaren team van 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundige en doktersassistente dat ingezet wordt in Wageningen. 

 
Uitdaging 
● MDO is voor JGZ beschikt in een breder budget met andere producten. Dit maakt dat er een 

spanningsveld is met deelname JGZ en andere inspanningen versus de vraag.  
● Kansrijke Start Wageningen: intensievere samenwerking geboortezorg, sociaal domein en JGZ. 
● De vervolg-avonden CP zijn nu gestart, het is nu de uitdaging om de deelnemers uit te breiden 

naar buiten de Centering Pregnancy van de Bakermat. 
● Het vinden van voldoende vrijwilligers/steungezinnen, en ook de juiste vrijwilligers, vraag en 

aanbod passend te krijgen. Voor Kind aan Huis: het binden van vrijwilligers voor langere tijd.  
● VVE criteria scherp houden. Kritisch kijken of we de juiste groep kinderen kunnen toeleiden. 
● Zichtbaar blijven voor alle mogelijke verwijzers in Wageningen, het zijn vaak dezelfde verwijzers 

van scholen die gezinnen aanmelden. 
● BOR: Aandachtspunt blijft dat we zorgen dat er ook vanuit het preventieve voorveld aanmeldingen 

komen. Nu komen deze vooral vanuit Lindenhout en de Rechtbank. Hoe eerder bij ons aangemeld 
(ouders ons weten te vinden) hoe minder (hopelijk) complex en vast de scheiding is en ouders 
meer willen samenwerken i.p.v. tegenwerken. In 2020 willen we verder onderzoeken op welke 
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wijze wij dichter bij het voorveld kunnen komen, deze verbindingen kunnen versterken en we BOR 
preventiever kunnen gaan inzetten. 

● De financiering van BOR voor 2020 en de toekomst is een uitdaging. Om kostendekkend te 
kunnen werken en hetzelfde aantal gezinnen te kunnen blijven helpen, hebben wij ons 
koppelingsprijs voor de ondersteuning van gezinnen door BOR moeten verhogen. Omdat in 
Wageningen de financiering voor een langere periode vastligt, komt onze financiering hier onder 
druk te staan. 

● Opnieuw kijken naar hoe we de zorg van de jeugdarts zo effectief mogelijk kunnen inzetten ism 
het onderwijs. 

 
5. Voorkomen van schulden en armoede 
We droegen bij aan het voorkomen van armoede en schulden. Sociaal Raadslieden deed dit met 
specifieke kennis van wetten, regelingen en voorzieningen en herstelde allerlei inkomenssituaties, 
waardoor inwoners hun rekeningen weer konden betalen en daardoor weer mee konden doen in de 
samenleving. Projecten thuisadministratie (Humanitas en Solidez) en Schuldhulpmaatje (Isofa) 
zorgden met inzet van vrijwilligers voor overzicht en inzicht in de financiën en leerden inwoners 
administratieve vaardigheden aan. Voedsel- en Kledingbank verminderden de dagelijkse zorgen om 
primaire behoeften door het verstrekken van voeding en kleding waardoor het welzijn en zelfrespect 
van inwoners toe kon nemen.  
Onze activiteiten verbeteren de financiële basis van huishoudens. Van inwoners krijgen we vaak te 
horen dat onze ondersteuning tot meer rust en stabiliteit in hun gezinnen heeft geleid. De waardering 
voor onze activiteiten is waarschijnlijk daarom hoog.  
 
Succes 
● De gemeente reageerde op het signaal van Sociaal Raadslieden over nadelige inkomensgevolgen 

voor de groep ‘Verdienen loont’ (experiment ‘Vertrouwen werkt’) door betreffende deelnemers 
hiervoor te compenseren. 

● Dankzij cofinanciering met De Woningstichting en praktische ondersteuning van de Wageningse 
Uitdaging konden in workshops en budgettrainingen ‘Slim met geld’ inwoners groepsgewijs 
financiële kennis en vaardigheden worden bijgebracht. 

● Deelnemers aan de Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje konden na hun aanmelding al snel 
aan een vrijwilliger worden gekoppeld. 

● De Langdurige thuisadministratie Solidez is een erkend leerbedrijf geworden en kan voortaan ook 
een stagiaire inzetten.  

Uitdaging 
● De capaciteit bij Sociaal Raadslieden is een belangrijk knelpunt om aan de vele vragen te kunnen 

blijven voldoen. 
● Het werven en opleiden van voldoende geschikte vrijwilligers is lastig geworden. Vooral omdat er 

ook behoefte blijkt aan vrijwilligers met een specifieke culturele achtergrond. 
● Geschikte vervangende huisvesting vinden voor de Kledingbank. 
● Met het Startpunt wordt de haalbaarheid onderzocht van een laagdrempelige Inloop Geldzaken.  
 
6. Taalontwikkeling 
Om de lading beter te dekken is de titel van dit deelplan voortaan Basisvaardigheden. Taal is één van 
de drie basisvaardigheden. De andere twee zijn rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. De 
VoorleesExpress richt zich op taalvaardigheden van kinderen in de context van het gezin. De 
samenwerking met Kind aan Huis en Buurtgezinnen en de doorgaande aandacht voor en 
samenwerking met toeleiders, maken dat de VLE een wezenlijke en essentiële bijdrage kan leveren 
aan taalontwikkeling van kinderen. Gilde Samenspraak levert een doorgaande en stabiele bijdrage 
aan de taalverwerving van mensen met Nederlands als tweede taal. Door een jaar lang persoonlijk 
contact met een Wageninger, maken mensen grote sprongen op de participatieladder. De partners in 
het samenwerkingsverband Digitaalhuis geven ieder op eigen wijze invulling aan het ondersteunen 
van mensen met vragen over de drie basisvaardigheden. We hebben geconcludeerd dat als we 
daarnaast een gezamenlijk plan maken met daaraan gekoppelde resultaten, het geheel meer kan 
worden dan de som der delen. In 2020 wordt gestart met de invulling van dit plan en de concrete 
uitwerking.  
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7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers 
Succes 
● Met behulp van het Ik Doe Mee fonds konden ook activiteiten op het gebied van onder meer sport 

en cultuur worden vergoed. 
● Alle cliënten die dit wensen hebben inmiddels een buddy. Er loopt onder deskundige leiding een 

intervisietraject voor buddy’s en vrijwilligers.Veel buddy’s begeleiden hun cliënten op verzoek bij 
dokters- of ziekenhuisbezoek. 

 
Uitdaging 
● Kosten fysiotherapie en tandheelkundige hulp voor volwassenen worden niet vergoed uit de 

regeling onverzekerbare vreemdelingen. Soms verwijzen huisartsen door zonder overleg en wordt 
VOD achteraf met niet betaalde facturen geconfronteerd 

● Het in gespecialiseerde zorg krijgen van cliënten met een PTSS syndroom. 
● De gezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen zitten nog in woonruimtes van stichting 

Vluchteling Onder Dak in afwachting van definitieve huisvesting in Wageningen. Dat blokkeert de 
doorstroming 

● Vergroten van de naamsbekendheid van de VOD en van begrip en aandacht voor de 
ongedocumenteerden 

 
SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 3 in totaal 467 plaatsen voor vrijwilligers 
gerealiseerd, 35 stagiaires en 3 Werkervaringsplaatsen. Hiervan zijn een deel ook meegeteld in 
Categorie 1 (die van deelplan 3.3). Daarom zijn de cijfers in het algemene overzicht 
gecorrigeerd. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 

nUMMER  
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

   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 Kan ik meedoen aan activiteiten die ik 
leuk vind 

55,0% Totaal aantal 
respondenten: 229 

1 Ervaar ik meer dat ik erbij hoor in 
mijn omgeving 

58.5%  

2 ben ik tevreden met wat het leven 
mij biedt 

75.5%  

3 Voel ik mij goed 91.3%  

19 Heb ik meer controle over mijn leven 90.0%  

20 ontvang ik waardering voor mijn 
mantelzorgtaken 

- Hiervoor waren 
onvoldoende monitors 
ingevuld 

21 ervaar ik minder obstakels in de 
uitvoering van mijn mantelzorgtaken 

- wordt meegenomen in de 
inhoudelijke rapportage 

22 voel ik me gesteund in de uitvoering 
van mijn mantelzorgtaken 

-  

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

96.0%  

 mate van tevredenheid 8.4 rapportcijfer 

 kwaliteit 8.5 rapportcijfer 

Overige opmerkingen: 
Mevr. kon tot haar eind thuis wonen dankzij de hulp van de vrijwilliger die boodschappen haalde. 
Fijn om even contact te hebben met de vrijwilliger. 
Voor herhaling vatbaar 
Prachtige dag 
Een geweldige dag 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 3.1.1 MANTELZORG EXPERTISE CENTRUM EN RESPIJTZORG 
 

ORGANISATIE Solidez Mantelzorg Wageningen  
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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 BEREIKT Respijt Vrijwilligers  (BOS, Maatje op Maat en Netwerkcoach) 

Er is een groep vaste mantelzorgers die wekelijks respijtzorg via BOS of Maatje 
op Maat ontvangt. Het verloop van zowel de vrijwilligers als de hulpvragers is 
klein. Deze vorm van respijtzorg wordt door de mantelzorgers ervaren  als een 
moment voor zichzelf. 

BOS 
Er zijn in 2019 12 aanvragen gedaan. In het tweede half jaar zijn er vanuit ons 
acties uitgezet naar de aanvragers van de deelnemers op de wachtlijst. Op drie 
aanvragen hebben wij geen reactie terug gehad. Verder heeft dit het volgende 
opgeleverd. Er zijn twee matches gerealiseerd. Er heeft een 
kennismakingsgesprek plaatsgevonden, waarbij de verdere koppeling 
plaatsvindt in 2020. Er staat een kennismakingsgesprek gepland in 2020. Bij 
één aanvraag werd duidelijk dat de cliënt zelf absoluut geen behoefte had aan 
een vrijwilliger en bij terugkoppeling naar de aanvrager werd gezegd dat dit al 
de verwachting was. Er is een aanvraag  in overleg met de aanvrager en cliënt 
doorverwezen naar het vrijwilligerscentrum en tot slot is er één aanvraag 
ingetrokken in verband met verhuizing naar elders in het land. 

MOM 
In 2019 zijn er 12 aanvragen gedaan. Daarvan zijn er vijf bemiddeld. Er zijn 
twee aanvragen op een andere manier opgelost. Bij drie aanvragen is er in 
september een mail gestuurd met de vraag of de hulpvraag nog actueel was, 
maar daar is nooit een reactie op teruggekomen. Bij één casus heeft de intake 
plaatsgevonden, maar is er nog geen vrijwilliger beschikbaar. En tot slot is er 
bij  één casus het aanmeldformulier gemaild naar de aanvrager om 
contactgegevens op te zetten, maar tot nu toe is daar nog geen reactie op 
teruggekomen, ook niet na een herinneringsmail. 
 
NEN 
In de periode van mei tot en met juli heeft er een wervingsactie plaatsgevonden 
via de krant, sociale media en de vacaturebank van het vrijwilligerscentrum. Dit 
leverde een groep van 7 nieuwe vrijwilligers op die getraind konden worden. Op 
10 december hebben deze vrijwilligers met succes de training ‘Natuurlijk, een 
netwerkcoach!’ afgerond en er wordt druk gezocht naar cliënten om deze 
netwerkcoaches in te gaan zetten.  
Deze groep netwerkcoaches kan niet alleen ingezet worden voor 
netwerkversterking, maar ook helpen bij toeleiden naar  
dagopvang/dagbesteding.Een vrijwilliger durfde het zelfs al aan om een zo’n 
vraag op te gaan pakken. Dit betekent dat we hierin meer ondersteuning 
kunnen bieden aan de Wmo. En de kans groter wordt dat vragen informeer 
opgelost kunnen worden.  
 
Cursussen en gespreksgroepen  (Perspectieffonds) 
● Cursus mindfulness gedeeltelijk 2018 en 2019 in samenwerking met 

Indigo* 
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● Cursus psychische problemen in de familie in samenwerking met Indigo* 

Deze cursus is gevolgd door 8 deelnemers. Uit deze cursus is de behoefte 
naar voren gekomen voor een gespreksgroep. Deze zal in 2020 gestart 
worden.  

● Gespreksgroep plus “Voorbij de zorg en dan?” in samenwerking met de 
Plek. 
Nieuw hierin was dat de uren voor zowel  “de Plek  en  Mantelzorg 
Wageningen zijn gefinancierd vanuit Perspectieffonds. Deze nieuwe 
gespreksgroep plus, zit tussen een gespreksgroep en een cursus in. En is 
speciaal ontwikkeld voor ex-mantelzorgers.  en was een gespreksgroep 
waarbij ook uitleg gegeven werd over theorie. Dit om ook vaardigheden te 
leren om met het thema rouw en verlies om te gaan.  
 

*organisatie die betaald wordt voor bepaalde activiteit vanuit het 
Perspectieffonds 
 
Gespreksgroepen 
Mantelzorg & NAH 
In mei is er een gespreksgroep voor naasten van iemand met NAH gestart,er 
leefde een grote behoefte onder mantelzorgers. Deze groep van nu 9 
mantelzorgers wordt ‘s avonds gehouden 
 
Mantelzorg & Dementie 
Deze groep wordt geleid door 2 vrijwilligers, de vrijwilligers worden begeleid 
door coördinatoren en bestaat al langer. 
 
Bereiken nieuwe mantelzorgers 
Er zijn in het eerste half jaar een kleine 80 nieuwe mantelzorgers ingeschreven, 
echter er vallen er ook altijd weer veel af huidige stand per 1-7 was 570 
mantelzorgers 
Het aantal mantelzorgers stijgt dus nog steeds 
Nieuw dit jaar is dat wij mantelzorgers in beeld krijgen door de verstrekking van 
de parkeervergunning voor mantelzorgers (in samenwerking met de gemeente 
Wageningen) Verder helpen onze activiteiten om nieuwe mensen in beeld te 
krijgen. 
 
Huisbezoeken 
In totaal zijn er 98 huisbezoeken gedaan. En zijn er 16 trajecten geweest.  
   
Respijtzorg 
Ontwikkeltafel respijtzorg is gestart, goede opkomst van diverse disciplines. 
We hebben knelpunten en hiaten opgehaald en er is een start gemaakt met een 
sociale kaart van de aanbieders binnen en buiten Wageningen voor respijtzorg. 
Mantelzorg Wageningen zal deze sociale kaart gezamenlijk beheren met de 
collega,s mantelzorgconsulenten vanuit de Food Valley. 
Landelijk zijn er momenteel veel ontwikkelingen daardoor is besloten om deze 
te volgen en zodra er meer duidelijk is dit te gaan vertalen naar  de regio en 
gemeente Wageningen. Grootste knelpunt is de wetgeving. 
  
Jonge mantelzorgers 
Er is in Wageningen geen grote groep jonge mantelzorgers bekend. Mantelzorg 
Wageningen wordt al wel beter gevonden door deze groep. Wij bieden hen de 
activiteiten aan van de collega,s in de regio. 
  
Expert Informeel (mantelzorg) 
Bijna dagelijks worden wij  geconsulteerd door collega’s of  consulteren wij hen. 
Wij weten elkaar steeds beter te vinden. 
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Mantelzorgers worden doorverwezen door samenwerkingspartners dit levert op 
dat mantelzorgers eerder gevonden worden en sneller en adequater verbonden 
kunnen worden met informele of formele hulp. 
 

Samenwerkingspartners weten ons beter te vinden hebben vragen over: 

● Respijtzorg (formeel en informeel) 
● Afstemming gezamenlijke inzet (MDO) 
● PGB 
● Toeleiding naar informele of formele hulpmogelijkheden 
● Wetgeving WLZ/WMO/ZVW 

SUCCESSEN ● In 2019 hadden de mantelzorgcafe’s als doel ontspanning. Dit is vorm 
gegeven door twee keer te gaan wandelen, twee keer een koffiemoment te 
organiseren, Mantelzorg on tour en een kerstborrel. Wat daarbij opviel is 
dat de mantelzorgcafe’s waarbij we gingen wandelen of koffie drinken, 
zorgen voor laagdrempeligheid. Mantelzorgers die deze mantelzorgcafe’s 
bezochten stelde ook daar hun vragen. Terwijl wij van deze mantelzorgers 
nooit vragen krijgen via de de telefoon of mail.  De kerstborrel was een 
nieuw idee i.p.v. de kerstlunch. Dit om ook de werkende mantelzorgers 
tegemoet te komen.  

● De week van de mantelzorg bestond dit jaar uit een theater van Hester 
Macrander, high tea, massages en als afsluiter een diner. Voor de 
organisatie van de high tea en de massages hebben we dit jaar de handen 
in een geslagen met het Startpunt. Deze werd georganiseerd in ’t Palet. 
Hierdoor was de waardering van de mantelzorgers voor meer 
professionals zichtbaar.  

● De gezamenlijke huisbezoeken en het aansluiten bij casuïstiekoverleg  
dragen bij aan een intensievere samenwerking. 

● Met wmo-consulenten gesproken over de Wmo werkwijze respijtzorg, die 
aangepast gaat worden. 

● MDO gehouden met formele zorg (WMO en thuiszorg) en mantelzorger 
● Cliënt heeft voor het eerst familie in durven schakelen om de zorg over te 

dragen van haar echtgenoot met dementie 
Daardoor kon zij mee met het mantelzorg uitje naar Garderen. 

● De cursusgroep psychische problemen in de familie wil doorgaan als 
gespreksgroep dit zal een aantal keren worden begeleid door coördinator. 

● Er ligt een advies over gebruik van respijtzorg ontwikkeld door onze WUR 
student. 

● Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de coördinator van T-zorg, 
het ouderenwerk en mantelzorg. Dit is een nieuwe samenwerking 
waardoor we voor beide doelgroepen eerder signalen door kunnen krijgen 
en daardoor meer kunnen richten op preventie.  

● Verder zien we dat we met toenemende mate door diverse disciplines om 
informatie/advies gevraagd worden. Zo zijn we ook gebeld door de 
commissie die gaat over het toekennen en/of afwijzen van de 
woningurgentie. Om te informeren wat mantelzorg is en de casus te 
bespreken. Ook hebben we met wmo-consulenten gesproken over de 
Wmo werkwijze respijtzorg, die aangepast gaat worden. 

 

UITDAGINGEN Tekort aan vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn schaars. Onze projecten zijn langdurig van aard, wat betekent 
dat het werven van vrijwilligers een constante bezigheid is. Het werven van 
vrijwilligers die zich langdurig inzetten als maatjes, verloopt zeer stroef. Dit 
betekent dat er voor het project Maatje op Maat en de Bezoek - en 
Opvangservice gezocht moet worden naar andere manieren om deze 
hulpvragen op te kunnen lossen. Hiervoor zullen wij nog meer verbindend 
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moeten werken, zodat we mensen met dezelfde soort hulpvraag aan elkaar 
kunnen koppelen. Maar ook met nog meer samenwerkingspartners kunnen 
kijken naar hoe vragen ingevuld kunnen worden.  Daarnaast zal het ook van 
ons eisen dat we meer laagdrempelig en groepsgericht gaan werken in de 
buurten. En aansluiten bij bestaande initiatieven die bereid zijn deze 
hulpvragers op te vangen.  
Daarnaast zullen we ook op zoek moeten gaan naar nieuwe laagdrempelige 
groeps-initiatieven en onderzoeken welke hiervan met samenwerkingspartners 
te realiseren zijn.  
Om hulpvragen op te lossen zullen we niet alleen verbindend moeten werken 
binnen het sociaal werk en de gezondheidszorg, maar juist met andere 
beroepsgroepen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld nieuwe daginvulling plaatsen 
ontstaan, die beter aansluiten bij de zorgvrager. Maar kunnen er ook nieuwe en 
meer creatieve oplossingen ontstaan doordat zij een andere kijk hebben. 
 
Preventief werken 
Om preventief te werken moeten we onze samenwerkingspartners benaderen, 
maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden aanboren. En zullen we de 
samenwerking op moeten zoeken buiten het werkveld van zorg en welzijn. 
Bijvoorbeeld om meer te focussen op de kwestie werk & mantelzorg.  

Expert informeel (mantelzorg ) 
Expertrol 
De volgende uitdaging speelt 
Nemen wij de cliëntsituatie over of geven wij onze expertise door zodat de 
professional er zelf mee verder kan. 
Momenteel doen wij beiden , de steeds complexere vragen van mantelzorgers 
vragen echter veel tijd en deskundigheid. Het vroegtijdig in beeld hebben  van 
de mantelzorger is van belang in het voorkomen van  van overbelasting. De 
keuze om nu nog beiden te doen is  omdat er vaak niet voldoende tijd is voor de 
professional om de mantelzorger individueel te ondersteunen . 
Wij zoeken nog naar een manier om professionals meer gezamenlijk te kunnen 
toerusten. En zelf tijd over te houden voor andere reguliere zaken. 
Experts informeel(mantelzorg en informele hulp) 

Ontbreken van registratie informele zorg 
Er is nog steeds geen goed werkend registratiesysteem om ook de informele 
zorg te registreren, de experts informeel houden een logboek bij van casuïstiek 
om inzicht te krijgen waar zij voor geconsulteerd worden. Christina sluit aan bij 
de werkgroep voor registratiesysteem startpunt. 

Consultatie vanuit het Startpunt 
Gebruik maken van de expert informeel binnen het startpunt zou wat ons betreft 
meer mogen zijn.  

Jonge mantelzorgers 
De aandacht voor het bereiken van deze specifieke doelgroep wordt groter. En 
dus zullen wij hier ook aandacht voor moeten hebben. En de samenwerking 
met o.a. jongerenwerk en jeugdconsulenten moeten zoeken om samen met hen 
deze doelgroep op een juiste manier te ondersteunen.  
 

 
ACTIVITEIT 3.1.2 

 

LOKET INFORMELE HULP EN EXPERT INFORMEEL IN STARTPUNT 

 

ORGANISATIE VCW  
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DOEL Resultaat 30: er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is 

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

 

WAT IS BEREIKT Hulpvragen VCW  
Over heel 2019 zijn er 339 hulpvragen aangemeld bij ons loket. We hebben 269 
hulpvragers geholpen door hun vraag te bemiddelen naar vrijwilligers van 
organisaties. We hebben 71 hulpvragen van inwoners opgelost met onze eigen 
VCW vrijwilligers van het oproep team. 
Onze baliemedewerkers (we hebben twee nieuwe baliemedewerkers erbij 
gekregen) hebben een training gekregen in Office 365. 
 

Zichtbaarheid informele hulp & VCW 
Om het VCW en de informele hulp zichtbaar te maken voor de inwoner, de 
organisaties, de werkers in het veld, de gemeente en het Startpunt zoeken we 
dagelijks de verbinding. Dit doen we o.a. door:  

● hulpvraag en aanbod te bemiddelen naar vrijwilligersorganisaties 
● presentaties te geven bij de organisaties formeel en informeel 
● actieve deelname in werkgroepen & ontwikkeltafels of door dit zelf te 

organiseren (langdurig maatjescontact, respijtzorg, klussen keten, 
digitaalhuis, Gids Wageningen, LEEFbeurs voor senioren, 
cliëntondersteuning MEE overleg, ondersteuning van de 
mantelzorgdag  

● het geven van  info & advies aan vrijwilligersorganisaties t.a.v. actuele 
vraagstukken 

● te adviseren en te kijken naar mogelijkheden nieuwe projecten. 
Hiervoor hebben we een Collegetour van We Helpen gevolgd waarvoor 
we in 2020 een ontwikkeltafel gaan organiseren. 

● netwerk aan te boren of uit te breiden (bijv. met Stichting Nabij)  
● daarnaast nemen we deel aan lokale PR activiteiten, markten en 

maken we informele hulp zichtbaar via Social Media.  
 
Specifiek voor het laatste half jaar van 2019 hebben we een presentaties 
gegeven bij de thuiszorgteams van Opella en zijn we in gesprek gegaan met de 
Vrijwillige Ouderenadviseurs over hun werkzaamheden in de praktijk en de 
mogelijkheden  informele hulp daarbij te betrekken. 
 
Informeel Punt 
Vorig jaar zijn we intensiever gaan samenwerken met Mantelzorg Wageningen. 
Er is wekelijks contact om kennis over elkaar werkveld te delen en casuïstiek te 
bespreken. Er is een SWOT analyse gemaakt waaruit de conclusie is getrokken 
dat intensieve samenwerking behouden moet worden, maar dat fusie tussen 
beide organisaties niet noodzakelijk is. Het Vrijwilligers Centrum is door 
intensieve samenwerking beter toegerust de mantelzorgvrager te herkennen en 
kan voor specialistische mantelzorg vraagstukken direct doorverwijzen. Echter 
wegens langdurig ziekte uitval van medewerkers bij Mantelzorg in de 2e helft 
van 2019 is de doorontwikkeling van de samenwerking gestokt.  
 
Waar ook informele vragen binnen komen zijn de bestaande buurt infopunten in 
Ons Huis en Pomhorst. In de Nude zijn ook vrijwilligers actief die inwoners 
helpen met vragen. Het VCW wil de vrijwilligers die actief zijn in deze info 
buurtpunten scholing aanbieden en hen nog meer kunnen wegwijs maken t.a.v. 
de mogelijkheden van vrijwillige hulp. We zouden hierin actief met elkaar 
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kunnen optrekken en kunnen samenwerken. Helaas komt dit nog niet van de 
grond.  
 
Startpunt 
De Expert Informeel ging dit jaar met de Startpunt Medewerkers samen op 
huisbezoek. Mogelijkheden op het gebied van Vrijwillige Hulp worden op deze 
wijze eerder onderzocht en kennisoverdracht wordt direct overgedragen aan de 
Startpunt Medewerker. De Expert Informeel zou graag nog meer betrokken 
willen worden bij casuïstiek gesprekken en verzocht de Startpunt Medewerker 
herhaaldelijk om haar in te plannen bij BVV gesprekken. In de praktijk blijkt 
deze extra actie toch lastig.  
 

Naast dat het handboek Vrijwillige Hulp er is geeft de Expert Informeel middels 
deelname aan het Startpunt werkoverleg de Startpunt Medewerkers handvatten 
waar mogelijkheden liggen voor inzet van vrijwillige hulp en hoe informele hulp 
ook te integreren in het werkproces. Op allerlei wijze blijft zij de mogelijkheden 
en voordelen van informele hulp onder de aandacht brengen. 
Medewerkers die al langer werkzaam zijn in het Startpunt geven aan 
zelfstandiger de weg te weten richting de vrijwilligers organisaties.  
Nieuwe medewerkers en stagiaires krijgen een presentatie gekregen over 
vrijwillige hulp in Wageningen.  
De Expert Informeel zou gaan deelnemen in de werkgroep met betrekking tot 
het nieuwe registratiesysteem. Dit is nog niet gebeurt omdat nog onduidelijk is 
welke registratiesysteem ingezet gaat worden.  
 

Het Startpunt en het VCW trekken inmiddels samen op in PR. Zo hebben we 
samen de Molenmarkt kraam bemenst evenals de infomarkt bij de WUR.  
 

De Expert Informeel heeft in 2019 (met name in het laatste half jaar) meer 
hulpvragen gekregen vanuit de WMO & jeugd. Dit ook informatieve vragen over 
de mogelijkheden van de informele hulp.  
 

SUCCESSEN Balie VCW 
Onze balie is vertegenwoordigt met trouwe vrijwilligers (en twee nieuwe balie 
vrijwilligers) die zich al jarenlang voor het VCW inzetten. Dit komt de 
dienstverlening ten aanzien van de bemiddeling van vraag ten goede. Men is 
goed op de hoogte van de sociale kaart en beschikt over de nodige 
competenties om vragen te verhelderen. Ook digitaal krijgt men de nodige 
ondersteuning om goed uit de voeten te kunnen.  
 

Samenwerking met ‘nieuwe’ organisaties 
Afgelopen half jaar hebben we meerdere hulpvragen doorverwezen naar 
organisaties, zoals Netwerk Changemakers en de Klussendienst van 
Humanitas, die nog niet zo lang actief zijn in Wageningen. Beide organisaties 
nemen vanaf heden ook deel aan het overleg wat het VCW organiseert voor 
organisaties die zich inzetten op praktisch gebied (tuin & klus). Ook is er een 
nieuwe verwijzer bij gekomen (stichting Nabij).  
 

Huisbezoeken met Startpunt medewerkers & consult WMO & Jeugd 
De huisbezoeken met de Startpunt medewerkers zijn nuttig. In een aantal 
gevallen heeft de expert informeel concreet hulpvragen weten op te pakken.  
Zoals boven beschreven worden we beter ‘gevonden’ door WMO & Jeugd. 

 

Pag 12 – Jaarverslag Welsaam 2019 
 



 
 

UITDAGINGEN Uitbreiding huisbezoeken Startpunt medewerkers 
De Expert Informeel zou graag in het algemeen nog meer betrokken willen 
worden en specifiek bij de huisbezoeken. De Startpunt medewerker heeft niet 
altijd in het vizier dat zij nog meer gebruik zouden kunnen maken van de Expert 
Informeel. Hier valt winst te behalen. De Expert Informeel blijft dit punt onder de 
aandacht brengen bij de Startpunt medewerker.  
 

Vrijwilligers  
Humanitas geeft aan moeite te hebben met de koppelingen. Er zijn te weinig 
vrijwilligers die zich langdurig willen of kunnen inzetten als maatje. Humanitas 
staat hier niet alleen in. Het VCW organiseert na de zomervakantie een 
ontwikkeltafel om dit probleem met diverse partners van alle kanten te 
belichten. Het VCW heeft belang erbij dat er voldoende vrijwilligers zijn om 
hulpvragen van inwoners goed naar te kunnen doorverwijzen.  

 

 

ACTIVITEIT 3.1.3 

 

VRIJWILLIGE KLUSHULP 

 

ORGANISATIE Helpende Hand  

DOEL Praktische hulp en ondersteuning in en om het huis aan inwoners die geen 
netwerk of financiële middelen hebben helpen met klussen in huis of de tuin. 

 

WAT IS BEREIKT Hoe hebben we het gedaan in heel 2019. 
We hebben 220 tuinen gedaan. 
We hebben 238 keer boodschappen gehaald. 
We hebben 235 klussen gedaan. 
En we hebben 7 keer iets vervoerd. 
In totaal hebben we 700 klussen gedaan dat is een stijging van 98 tegenover 
2019. 
We hebben nu 25 vrijwilligers. 
We hebben wat wisselingen gehad, er zijn 3 vrijwilligers gestopt halverwege het 
jaar, maar tegenover hebben we er dit jaar 4 nieuwe vrijwilligers bij gekregen. 
We hebben 5 bestuursleden 
We hebben 4 .klus vrijwilligers. 
We hadden 7 tuinvrijwilligers, helaas stopt er een per 1 januari dus we houden 
6 tuinvrijwilligers over. 
We hebben 9 boodschap vrijwilligers. 
We zijn met de vrijwilligers in februari en juli naar café Rad van Wageningen 
geweest, waar we ook een rondleiding in de bierbrouwerij hebben gehad. 
Eind november zijn we met de vrijwilligers gaan eten bij Asia Plaza, we hebben 
heerlijk gewokt maar ook veel met elkaar gesproken en elkaar zo weer een 
stukje beter leren kennen. 
 
Hoe ging het in 2019. 
We hebben 128 klanten geholpen. 
Waarvan 39 klanten nieuwe waren. 
We hebben  63 klanten geholpen met klussen. 
We hebben bij 64 klanten de tuin gedaan. 
Sommige klanten hebben tuinhulp en klushulp aangevraagd. 
We hebben in het begin van het jaar 7 klanten  geholpen met de 
boodschappen, aan het eind van het jaar waren er 5 over, ook hier wat mensen 
eraf gegaan en andere erbij gekomen. 
Helaas zijn er in 2019 10 klanten overleden en zelfs 2 partners van klanten. 
 
Hoe ging het met de tuinen in 2019. 
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We zijn met de tuinen pas in maart begonnen omdat dan de meeste vorst al 
geweest. 
Helaas zijn er wat verandering gekomen met de aantal keren dat de vrijwilligers 
in de tuin kunnen werken. 
We hebben een vrijwilliger die eerst 3 dagdelen in de tuin werkte maar dit jaar 
nog maar 2 dagdelen. 
We hebben een vrijwilliger die eerst 1 middag in de tuin werkte maar dit jaar 5 
dagen werkt en nu in de avond ging werken dat was pas eind april van dit jaar. 
We hebben 1 vrijwilliger die wat kwakkelde met zijn gezondheid en niet elke 
week een tuin kon doen. 
De oudste tuinvrijwilliger heeft een nieuwe heup gekregen, de laatste jaren had 
hij 4 vaste klanten waar hij een paar maal per jaar de tuinen voor netjes 
maakte,  die moeten nu door de andere vrijwilligers gedaan worden. 
Gelukkig werkt de andere vrijwilliger die op zaterdag werkte gewoon door. 
Zo af en toe willen de boodschap vrijwilligers en klus vrijwilliger ook nog wel 
eens een tuin doen. 
Helaas hebben we al vroeg in het jaar voor de tuinen een aanvraag stop 
moeten  
maken aangezien we al zoveel aanvragen hadden dat we tot eind november al 
tuin aanvragen hebben, gelukkig beginnen we wat in te lopen en wordt de 
wachtlijst al wat korter. 
Gelukkig hebben we de schade in kunnen halen doordat we er 3 nieuwe 
tuinvrijwilligers bij hebben gekregen. 
De re integratiebureaus geven nu sneller aan de werklozen door dat ze 
vrijwilligerswerk kunnen gaan doen en zodoende hebben we daar 2 
tuinvrijwilligers aan over gehouden. 
Helaas hadden we in een tuin van een klant de beruchte Japanse 
Duizendknoop en heel veel bramen, we zijn uiteindelijk met 3 vrijwilligers bezig 
geweest om deze akelige planten te verwijderen. 
We zijn het jaar geëindigd zonder dat er nog tuinen op de wachtlijst stonden. 
Helaas heeft een van onze tuinvrijwilliger aan het eind van het jaar bekend 
gemaakt te gaan stoppen met vrijwilligerswerk. 
De tuinen lagen er weer netjes bij. 
 
Hoe ging het in 2019 met de klussen. 
We hebben een aantal vrijwilligers die veel klussen doen. 
We hebben nu ook een paar vrijwilligers die kunnen verven en witten zodat we 
deze aanvragen ook kunnen doen. 
We delen onze klusjesman met Solidez. 
Ook doen de klusjes vrijwilliger ook klusjes voor het VCW. 
We hebben een nieuwe klusjesman erbij gekregen en deze klusjesman werkt 
vaak samen met een ander klusvrijwilliger. 
Samen weten en kunnen ze meer. 
We hebben ook wat spullen in huis verplaatst, spullen van beneden naar boven 
gebracht en spullen aan de straat gezet voor de ACV om opgehaald te worden. 
 
Hoe ging het in 2019 met boodschap halen. 
In het begin van het jaar hadden we 7 adressen waar we boodschappen voor 
gingen halen. 
Helaas zijn er 2 mensen overleden en een had geen hulp meer nodig. 
Dus van 7 aanvragen eerst gaan we nu nog voor 4 adressen boodschappen 
halen. 
Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 5 klanten  die hulp nodig hadden met het 
doen van de boodschappen. 
We hebben er in de loop van 2019 3 boodschap vrijwilligers bij gekregen. 
 
Vog aanvragen gedaan in 2019. 
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Na veel leeswerk en uitzoeken hoe we de gratis VOG’s aan konden vragen is 
het ons gelukt om dit voor elkaar te krijgen. 
We hebben van alle vrijwilligers de VOG terug gehad en ze mogen allemaal 
vrijwilligerswerk doen. 
 
In 2019 hebben we samengewerkt met. 
We hebben samengewerkt dit jaar met: 
VCW, Change Makers, Present, Solidez,Icare, het Startpunt. 
Ook zitten we in het klussen keten overleg samen met het VCW, Present en 
Change Makers. 
 

SUCCESSEN We hebben voor 2 hulp aanvragers de boodschappen gehaald zodat ze tot hun 
dood thuis konden wonen. 
We hebben bij een hulp aanvrager die net te horen kreeg dat ze uitbehandeld is 
heel snel haar netjes gemaakt en rommel opgeruimd zodat de tijd die haar rest 
ze in haar tuin kan zitten en nog kan genieten van een nette tuin. 
We hebben gelukkig nu ook vrijwilligers die kunnen verven en witten. 
We kunnen vaak snel de klusjes doen omdat onze klusjesman graag bezig is 
en niet van een wachtlijst houdt. 
We hebben 27 vaste  tuin klanten waar we zelf de afspraken mee maken en die 
hebben we allemaal goed kunnen helpen. 
We hadden niets meer op de wachtlijst staan aan het eind van het jaar. 
 

 

UITDAGINGEN Meer vrijwilligers krijgen voor: 
We willen heel graag meer vrijwilligers die in de tuin willen werken. 
Ook zoeken we nog wat vrijwilligers die kunnen behangen, zodat deze hulp 
aanvraag ook gerealiseerd kunnen worden. 
En we zoeken ook nog vrijwilligers die goed kunnen sauzen en verven. 
Maar het is vooral erg belangrijk dat de vrijwilligers het werk wat ze doen met 
plezier blijven doen. 
 

We hebben bij de wijkpanels de vacature van tuinvrijwilligers uitstaan. 
We hebben via Esther Flens gevraagd of ze wil vragen of er in de wijkpanels 
mensen zitten die tuinen zouden willen gaan doen bij de stichting. 
 

Eind dit jaar bestaan we 20 jaar. 
We vieren dit op 20-02-2020 met de vrijwilligers en de genodigden. 
Dus al druk met nadenken en overleggen hoe we dit gaan vieren. 
 

Nog meer hulp aanvragers te kunnen helpen dit jaar. 
We hopen meer hulp aanvragers te kunnen helpen met hun aanvragen zodat 
de hulp aanvrager gelukkig en langer thuis kunnen wonen. 
En we zo veel mogelijk JA op een hulp aanvraag te kunnen geven. 
 

 

 

ACTIVITEIT 3.1.4 

VRIJWILLIGERSGROEPEN VOOR PRAKTISCHE KLUSSEN EN SOCIALE 
ACTIVITEITEN BIJ KWETSBARE INWONERS 

 

ORGANISATIE Stichting Present  

DOEL Present Wageningen pakt hulpvragen op van mensen die zelf niet de 
gezondheid, financiën of sociaal netwerk hebben. Deze mensen zijn vaak zeer 
kwetsbaar en het lukt hen bijvoorbeeld niet hun tuin bij te houden, of te 
verhuizen. Present zet groepen in om hierbij te ondersteunen en zorgt voor een 
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goede voorbereiding, begeleiding tijdens het project en evaluatie achteraf. 
Onderlinge ontmoeting is altijd onderdeel van de projecten. 

WAT IS BEREIKT Bereikte doelen 
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   
Resultaat 37: oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat 
en passende mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven 
Resultaat 15: er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels 
tekort schieten 
  
Thema’s organisatieplan 
Naast de doelen binnen onze categorie ‘vraaggerichte hulp en ondersteuning’, 
draagt ons werk ook bij aan thema’s rondom gezondheid, leefbaarheid, 
armoede, vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding, jeugd en ouderen. 
Dit alles door de signalering van eenzaamheid of gesteldheid, interactie tussen 
inwoners (elkaar kennen en netwerk verbreden), verbinding (namelijk vraag en 
aanbod inwoners rondom vrijetijdsbesteding of praktische hulp en ontmoeting 
tussen de generaties), mensen kunnen weer ‘meedoen’ (ondanks situatie 
rondom gezondheid of financiën of lage SES) door bijvoorbeeld het weer 
toonbaar maken van eigen woning en tuin, door laagdrempelige activiteiten te 
verzorgen of door een extraatje voor hen die het kunnen gebruiken. 
Bovenal maken we vrijwilligerswerk toegankelijk, juist ook voor de jonge 
generatie of zij die naast hun drukke bestaan eenmalige projecten willen doen. 
  
Cumulatief: 

● Present Wageningen heeft in 2019 82 projecten georganiseerd. 
Daarmee zijn 33 praktische hulpvragen bij de mensen thuis opgelost en 
zijn 49 activiteiten bij woon- zorginstellingen georganiseerd. 

● Het aantal vrijwilligers wat zich bij de projecten heeft ingezet bedraagt 
in totaal 583. Dit zijn gemiddeld iets meer dan 7 vrijwilligers per project, 
die zijn ingezet om andere mensen te helpen. 

● Van de 82 groepen vrijwilligers waren er 53 groepen 
jongeren/studenten. 

Hoe hebben we onze doelen bereikt? 
We hebben nieuwe vrijwilligers bereikt, samengewerkt en we zijn allerlei nieuwe 
projecten gestart. Hieruit zijn mooie ontmoetingen ontstaan. De vrijwilligers 
hebben hiermee de waarde van geven ontdekt voor de ander. Ook hebben ze – 
afgaande op evaluaties met onze groepen – inzichten opgedaan over de 
Wageningse samenleving, buiten hun eigen leefwereld. Ze hebben armoede of 
eenzaamheid gezien, maar ook gezien hoe daarin iets te betekenen en hoe 
door ‘present’ te zijn, gelijk te kunnen zijn aan een ander. Er zijn ook dit half jaar 
weer ontroerende verhalen te vertellen, waarvan we er één kort zullen 
toelichten onder het kopje ‘casussen en quotes’. 
  
Concrete werkzaamheden, voorbeelden van projecten en impact van dit 
halfjaar: 

● Thanks & Giving Away. In een project wat liep in nov 2018-jan 2019 en 
van nov 2019-feb 2020, koppelden we groepjes mensen aan eenzame 
Wageningers, om de donkere maanden december en januari wat te 
verlichten. 

Hieruit is meerdere keren een blijvend contact ontstaan. 
● Thomashuis (mensen met verstandelijke beperking) heeft vrijwilligerswerk 

gedaan bij een cliënt van Solidez. Present organiseerde en begeleidde de 
klus. 
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Dit soort projecten geven een bijzondere wisselwerking: Een 
Wageninger werd geholpen én de mensen van het Thomashuis konden 
van betekenis zijn. 

● Binnen de WelSaam proeverij zijn oud-hulpontvangers van Present 
ontmoet door mensen van de gemeente. Dit leidde tot mooie 
ontmoetingen. 

Dit soort ontmoetingen zorgen ervoor dat beleidschrijvers de mensen 
ontmoeten waar het beleid over gaat. Tegelijkertijd geeft het deze 
mensen de kans om hun geluid te laten horen. 

● Het bedrijf Zilliz zette zich in voor drie praktische projecten: een tuin 
opknappen, een stortklus en een schilderklus. 

Het bedrijf ontdekte hoe hun teamkwaliteiten tot zijn recht kwamen in 
een andere vorm van samenwerking (vrijwilligerswerk) en zag wat van 
de moeiten en achtergronden van de hulpontvangers. Tegelijkertijd 
waren er mooie ontmoetingen en was er onderling plek ook voor humor 
en dankbaarheid. 

● We organiseerden een zomerpakketten actie, waar 20 gezinnen in 
Wageningen verblijd werden door een pakket vol met leuke dingen voor 
kinderen, bonnen voor ijsjes etc., samengesteld door andere Wageningse 
gezinnen. Tijdens de overhandiging was een korte ontmoeting tussen de 
gezinnen, een mooi moment! 

● In de zomer zetten verschillende jongerengroepen uit kerken zich in voor 
Wageningse mensen. We werkten hierin samen met de Helpende Hand, 
omdat zij op dat moment hun tuinvragen niet aankonden, en bij ons te 
weinig tuinvragen open stonden. 

● In september organiseerden we samen met de Wageningse Uitdaging, 
Changemakers en Humanitas een Ontmoetingspicknick voor eenzame 
Wageninges, waar mensen met dezelfde interesses aan elkaar gekoppeld 
werden. 

● Op 5 december ging een groep studenten van KSV-Fransiscus als 
roetveegpieten verkleed op bezoek bij allemaal gezinnen in Wageningen 
om cadeautjes uit te delen, die de vereniging samen met elkaar had 
verzameld. De gezinnen werden door partners zoals Buurtgezinnen en 
Solidez aangemeld. 

● Er was in alle Present projecten samenwerking met maatschappelijke 
organisaties en/of hulpverleners van Solidez, Philadelphia, Buurtgezinnen, 
September Wageningen, COA, Siza, Zideris, Thomashuis, Opella, 
Humanitas, MEE Veluwe en Rumah Kita. 

Dit zorgde voor stabiele projecten waarbij de hulpontvanger begeleid 
werd door een vertrouwd persoon en de vrijwilligers met een prettig en 
veilig gevoel aan de slag konden bij juist die mensen die de hulp het 
hardste kunnen gebruiken. Wanneer zich sociaal ongemakkelijke 
situaties voordeden, werd dit opgevangen door de hulpverlener en de 
groepenbegeleider van Present. 

  
We zijn als Present voor veel mensen de eerste kennismaking met 
vrijwilligerswerk. Er wordt een brug geslagen tussen diverse mensen uit de 
samenleving, door de ontmoeting tussen de vrijwilligers en medemensen uit 
Wageningen. Alle vrijwilligers deden een positieve ervaring met vrijwilligerswerk 
op en ontdekten dat ze iets konden betekenen binnen Wageningen. 
Ontmoeting en gezien worden was een ervaring voor veel van deze 
Wageningers. 
  
We blijven in ons werk en onze plannen op zoek naar vernieuwing: we willen 
blijven aansluiten. Zoeken naar mogelijkheden past heel goed bij Present. Op 
deze manier kunnen we ook aanspraak maken op verschillende fondsen buiten 
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WelSaam en is er daarmee voor ons de mogelijkheid om te groeien, en meer te 
betekenen voor inwoners van Wageningen. 
  
Samenwerking 
In dit halfjaar werd – naast de genoemde maatschappelijke organisaties en 
hulpverleners – ook samengewerkt met o.a. VCW, de Helpende Hand, 
Changemakers en het Startpunt. 

Door goed onderling overleg en een gezamenlijk uitgangspunt (informele 
zorg bieden aan hulpvragers) is meer mogelijk en meer bereikt. Klussen en 
hulpvragen zijn zo nodig in goed overleg onderling verwezen of zelfs 
gezamenlijk opgepakt. 

  
Specifieker wat betreft samenwerking: 

●  We hebben koffie gedronken met het VCW om kennis te maken met 
elkaar, gezien de wijzigingen in ons team. 

We mochten hierin de nodige kennis opdoen over WelSaam en 
toelichting geven over onze functies. We hebben hierdoor korte lijntjes 
met elkaar. 

● Ook met Change Makers hebben we opnieuw gezeten om kennis te 
maken, te overleggen en het nodige af te stemmen. 

We zorgen er op deze manier voor dat we elkaar constructief blijven 
aanvullen binnen Wageningen. 

● We hebben meerdere keren overleg gehad met de Wageningse 
Uitdaging, waarin mooie ideeën voor samenwerking zijn ontstaan. 

We dragen bij aan de organisatie van een picknick voor mensen met 
eenzaamheid (door het inbrengen van ideeën maar ook het inzetten 
van ons maatschappelijk netwerk om de juiste mensen te bereiken). 
Verder kunnen wij als Present aanspraak doen op het netwerk van de 
Wageningse Uitdaging m.b.t. (benodigdheden) voor Present klussen. 

● Er is een klussen keten overleg geweest bij het VCW, samen met De 
Helpende Hand, LLC Klussendienst, Change Makers en Present. 

Dit heeft verduidelijking gebracht m.b.t. de criteria waaraan hulpvragen 
moeten voldoen per stichting (ook m.b.t. verwijzen). Verder zijn er 
plannen voor samenwerking ontstaan m.b.t. tuinklussen, waarbij we 
gebruik kunnen maken van elkaars kracht. 

● Present Wageningen heeft zich aangesloten als partner bij het Platform 
Wageningse Ouderen. 

De bijeenkomsten bieden mogelijkheden gezamenlijk te signaleren en 
na te denken over relevante onderwerpen m.b.t. ouderen in de 
Wageningse samenleving. 

SUCCESSEN Samenwerking en continuïteit 
Samenwerking (n.a.v. klussen keten overleg) is van groot belang voor Stichting 
Present. Het is belangrijk te zoeken naar een vorm waarbij naast de eenmalige 
acties van groepen ook continuïteit gewaarborgd wordt. Door de eenmalige 
Present projecten wordt een groot verschil gemaakt in het leven van mensen. 
We denken dat er winst te behalen valt in samenwerking, zodat herhaling 
voorkomen wordt: bijvoorbeeld d.m.v. opvolging door vaste vrijwilligers (na 
Present klussen). Dit is een onderwerp waarover is gebrainstormd tijdens het 
klussen keten overleg: we denken onderling na over een mooi ‘tuinen plan’. 
  
Alternatief voor klussen die buiten criteria vallen 
Deze uitdaging is een uitdaging die breder ligt dan bij Present alleen. Er zijn 
hulpvragen van mensen die precies tussen wal en schip vallen (doordat zij niet 
aan alle criteria voldoen of te complex zijn voor de meeste vrijwilligers, zoals 
schuttingen plaatsen, laminaat leggen, etc). Bijna alle andere stichtingen in 
onze categorie hebben dezelfde criteria als wij. Er is nog weinig alternatief 
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hiervoor. Dit zijn dan ook belangrijke onderwerpen die we met elkaar bespreken 
bij het klussen keten overleg. 
  
Balans hulpvragen en vrijwilligers 
We willen graag dat mensen die hulp zoeken niet te lang hoeven te wachten. 
We willen meer groepen bereiken, zodat het aanbod gelijk is aan de vraag. 

UITDAGINGEN Traineeships 
We organiseerden in de zomer een gezellige BBQ voor onze trainees en 
vrijwilligers, speciaal om de geslaagde traineeshippen bij Stichting Present – in 
het kader van de landelijke Maatschappelijke Diensttijd – te vieren. 

Zij hebben bijgedragen aan het werk door projecten te begeleiden, eigen 
projecten op te zetten en de zomerpakkettenactie vorm te geven in 
samenwerking met één van onze vaste Projectcoördinators. We zien aan 
beide kanten dat het Jong Present programma bijdraagt aan ontwikkeling 
(denk aan de ontwikkeling van de trainees en – naast al hun verrichte werk 
– een interessant en leerzaam begeleidingstraject). Dit heeft voor 
enthousiasme gezorgd opnieuw trainees te werven voor na de zomer. 

  
De lopende projecten 
In alle projecten via Present vinden ontmoetingen plaats tussen mensen die wat 
te bieden hebben en mensen die de hulp kunnen gebruiken. 

Er wordt door alle partijen goed samengewerkt om zo tot mooie projecten 
te komen, waarin er verschil wordt gemaakt en waarin vrijwilligers zien wat 
het is om wat voor de ander te doen. We zien dit zeker als een succes. 

  
Ons nieuwe team 
Halverwege het eerste kwartaal van 2019 is het team van Present Wageningen 
uitgebreid naar drie personen, waarvan twee medewerkers nieuw zijn gekomen. 
We zijn erin geslaagd het team goed te vormen, door middel van teambuilding 
(training) en landelijke trainingen over Present, maar ook zeker door te 
investeren in onze contacten binnen Wageningen en WelSaam. 

Dit zorgt ervoor dat het team direct de rollen effectief kon verdelen richting 
het tweede kwartaal. Ook hebben we met elkaar kunnen nadenken over 
onze strategische agenda (samen met Present Ede en het bestuur) 
waardoor we allen met de neus dezelfde kant op staan en kunnen 
investeren in nieuwe ideeën. Hierbij kunnen we ieder onze kwaliteiten op 
de juiste plek inzetten. 

 

TOELICHTING N.B. De (bovengenoemde) activiteiten van Present worden deels door 
WelSaam gefinancierd (minder dan 50%). Naast WelSaam wordt het werk (dus 
ook de hierboven genoemde activiteiten) van Present gefinancierd door andere 
partijen, donateurs, giften, fondsen en subsidies. 
 

 

ACTIVITEIT 5 TANDEM EN CONTACT HOUDEN  

ORGANISATIE Humanitas  

DOEL Tandem: Via maatjescontact ondersteuning bieden aan mensen die zich 
eenzaam voelen en een weg uit (dreigend) sociaal isolement zoeken. Samen 
met een toegeruste vrijwilliger, waarmee het klikt,  gaat een deelnemer op pad 
om een eigen netwerk (weer) op te bouwen en te versterken. 
  
Contact Houden: Via maatjescontact ondersteuning bieden aan mensen, 
waarbij een functioneel netwerk ontbreekt en het opbouwen ervan niet (meer) 
mogelijk is. Samen met een vrijwilliger kan de deelnemer contact houden met 
de samenleving, waar dat alleen niet (meer) lukt.  
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WAT IS BEREIKT In 2019 werden de 26 eerder gestarte maatjes-trajecten veelal met succes 
afgerond. Een aantal trajecten werden verlengd met nieuwe doelen, 
doorverwezen naar formeel aanbod of vroegtijdig afgebroken (deelnemer 
opgenomen of overleden). 
 
Wat bereikten deelnemers? 
● ‘Heb geleerd of beter ervaren dat er ook aardige mensen zijn’ 
● “Ben eigenaar geworden van mijn situatie, geen slaaf meer.’ 
● “Ik laat me niet meer beheersen door de woede, wrok, teleurstelling die ik heb 

ervaren, maar beheers nu mijn teleurstelling. Durf weer nieuwe contacten aan te 
gaan” 

● ‘Ik heb weer vechtlust, blijheid. Ervaren dat er leuke momenten kunnen zijn door er 
samen op uit te gaan.’ 

● ‘Ik denk niet meer alleen voor een ander, als mijn maatje dat ook had gedaan, 
deden we misschien allebei wat we niet wilden. Nu weet ik beter wat ik wil en durf 
dat ook te zeggen. We hebben reuze lol gehad. Ook vriendschap met anderen 
heeft meer kans’. 

● ‘Ik heb meer mensenkennis’ 
● ‘Eerst had ik zijn arm nodig, nu pak ik de rollator’. 
● ‘Mijn maatje is nu een vriendin’ 

Naast een positief resultaat voor deelnemers zien we een mooi effect bij 
vrijwilligers. Er ontstaat een groeiende begrip en vaak ook bewondering bij 
vrijwilligers voor mensen in een kwetsbare situatie. 

Wat zeiden vrijwilligers? 
Ik was betrokken en tegelijk een neutrale deelgenoot van wat een deelnemer doormaakt, 
beleeft. Dat was bijzonder en leerzaam voor mij”. 
“Het heeft me voldoening gegeven, zonder bijbedoeling”. 
“In de rol van maatje doe je iets wat niemand anders doet omdat niemand anders die rol 
heeft,  je bent geen vriend of hulpverlener, je bent maatje, gelijkwaardig. Dat vond ik zo 
mooi.” 
“Mooi om al doende samen op weg te gaan, waar we uitkwamen wisten we niet, maar 
we kwamen stap voor stap verder” 
“Bijzonder hoe je samen iets opbouwt, mooi om terug te kijken wat je samen hebt 
bereikt” 
“Mijn maatje wist in mij boven te halen, wat ik nog niet wist dat ik het in mij had” 
‘Dat iemand weer zelf verder kan, dat motiveert mij voor dit werk” 
‘Ben blij dat ze met mij nog plezier heeft kunnen hebben, dat neemt niemand ons meer 
af (deelneemster plots overleden) 

Tegelijk zijn dit jaar 27 nieuwe maatjes-trajecten gestart na een zorgvuldige 
koppeling met een vrijwillig Tandem-maatje. Zij zijn op weg richting eigen 
geformuleerd perspectief. De verwachting is dat in de loop van 2020 deze 
trajecten kunnen worden afgerond. 

Perspectief zoals 
Een manier vinden om ruimte in te nemen, zodat ik me ook deelnemer voel binnen een 
groep 
Me niet meer gevangen voelen in de negatieve verwachting dat het me niet lukt ergens 
te komen 
Geen weken voorbij laten gaan, zonder te doen wat ik graag doe, maar niet doe 
Als ik niet naar een afspraak durf niet wegblijven zonder bericht maar het bespreekbaar 
maken. Prille  vriendschappen niet meer kapot laten gaan 
Een lagere drempel om naar buiten te gaan 

Naast de lopende trajecten start 2020 met 9 deelnemers die wachten op een 
Tandem-maatje 
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Dankzij langdurig maatjescontact via Contact Houden was het ook in 2019 
voor mensen met een ziekte of beperking weer mogelijk om (buitenshuis) actief 
te blijven. 2019 startte met 26 lopende maatjes-trajecten. Opvallend veel  
langlopende maatjescontacten (12) eindigden dit jaar. Als mensen niet meer 
actief kunnen zijn, vallen zij niet meer binnen het aanbod Contact Houden, 
vrijwilligers blijven vaak wel op persoonlijke titel op bezoek komen. Andere 
belangrijke redenen voor beëindiging zijn opname in zorgcentra en het 
overlijden van de deelnemer. 12 maatjes-trajecten werden verlengd of werden 
nieuw gestart, 5 deelnemers wachten op een maatje. 

Deelnemers: 
‘Mijn wereld is klein, mijn maatje maakt hem groter” 
‘Met mijn maatje doe ik leuke dingen, die ik anders niet (meer) had kunnen doen’. 
‘De structuur van het wekelijkse contact, er samen even tussenuit, biedt mij houvast en 
gezelligheid’ 
‘Dat ze komt, dat er iemand om me heen is anders dan hulpverleners’ 
Vrijwilliger zegt: 
‘Dat je met ‘niets’ toch iets positiefs kan geven’ 

Kwaliteit vrijwilligersteams 
Aanvullende verscheidenheid van achtergrond van de vrijwilligers bood de 
mogelijkheid brede ervaringskennis te delen met elkaar. Ervaringsdeskundigen, 
ex-deelnemers en stagiaires maken deel uit van het Tandemteam. De 
vrijwilligersbijeenkomsten in kleinere groepen zijn daarmee leerzaam en bieden 
tegelijk ook aanmoediging en waardering voor de inzet van elkaar. 

Professionele ondersteuning werd geboden vanuit Tandem landelijk, regionaal 
(Tandem-kwaliteitsbeleid, Humanitas Academie, trainingen, uitwisseling) en 
door de coördinatoren en via themabijeenkomsten “Afscheid van je maatje”, “ 
Omgaan met (vermoedens) van suïcidaliteit”. Ook werd door vrijwilligers 
deelgenomen aan het workshops, aangeboden door VCW. 

Het trouwe vrijwilligersteam Contact Houden, dat te maken kreeg met afscheid 
van 2 (betaald en onbetaald) coördinatoren en een time out van een derde 
bleef zich inzetten. Mede dankzij de vele uren inzet van de nieuwe vrijwillig 
coördinator kon continuïteit worden gegarandeerd. Duidelijk bleek mede ook via 
verwijzende partijen de grote behoefte aan het aanbod van Contact Houden. 
Complexe situaties maakten het voor het team echter zwaar het succes vast te 
houden. Des te meer bleek een uitbreiding van uren noodzakelijk, en met 
succes. 

SUCCESSEN Uitbreiding betaalde coördinatie Contact Houden De betaalde uren (4) 
stonden niet meer in verhouding tot de zorgzwaarte van Contact Houden. 
Dankzij het Perspectief Fonds kan 2020 nu starten met 2 extra betaalde 
coördinatie uren. 

Stageplaatsen Voor het eerst heeft een BBL stagiair bij Tandem stage 
gelopen, hij heeft zijn MBO diploma behaald. 3 HBO stagiaires hebben hun 
stage met succes afgerond. 

Vrijwillig PR-team met kennis op het terrein van design, tekst en multimedia 
heeft nieuwe materiaal ontwikkeld, wervingsactiviteiten ondernomen 
(Banenmarkt, AID, Festival 60+, Kraan op de za-markt etc) en eenzaamheid 
onder de aandacht gebracht. De facebook pagina van Humanitas Nederrijn met 
creatieve en stimulerende content is een dagelijkse inspiratiebron voor maatjes. 
Ook informatie van samenwerkingspartners wordt op FC gedeeld. 
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Verfrissende samenwerking De samenwerking met VCW was opnieuw weer 
een succes, samen op creatieve wijze vorm geven aan de werving van 
vrijwillige maatjes en…de nieuwe vrijwillig Coördinator CH liet tijdens de 
kennismaking weten: 

‘Via de Banenmarkt een half jaar geleden leerde ik Humanitas kennen. Dat heb ik 
onthouden!’ 

Elkaar versterkende goede afstemming tussen Humanitas en de formele 
hulpverlening. Via de Expert Informeel van VCW of direct met RIBW, Solidez, 
MEE-Veluwe, Startpunt, Opella, Zinzia, Pro Persona, POH’ers, e.a. De 
vrijwilliger begeeft zich niet in de functie van hulpverlener, waarmee de 
meerwaarde van de vrijwillige  inzet recht doet aan de deelnemer 

Nieuw: Op initiatief van De Wageningse Uitdaging werd de Picnick+ 
georganiseerd samen met ander organisaties. Een geslaagd laagdrempelig 
ontmoetingsmoment in het Arboretum, wat zal worden vervolgd. 

UITDAGINGEN De wachttijd voor maatjescontact minimaliseren. Hoe? 
● Doorstart ontwikkeltafel werving vrijwilligers voor langdurige inzet 
● Uitbreiding van het vrijwillig maatjesteam met oog voor diversiteit, zowel 

voor Tandem als Contact Houden. 
● Meer mogelijkheden creëren opdat ook anderstaligen zich als vrijwilliger 

kunnen inzetten,  Op dit moment zijn de Basistraining, de e-learning, en de 
bijeenkomsten in NL. 

En verder 

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. Op dit moment blijven vrijwilligers van 
Contact Houden zich op persoonlijke titel inzetten voor deze groep, echter 
vallen deze deelnemers niet meer binnen onze projectcriteria (niet meer naar 
buiten kunnen). Voor deze doelgroep is er (nog) geen sluitend aanbod in 
Wageningen. 

De toegankelijkheid voor het aanvragen van maatjescontact verbreden opdat 
eenzaamheid minder kans krijgt.   
Laagdrempelige activiteiten die eenzaamheid kunnen terugdringen 
aanmoedigen, expertise delen. 
Werkwijze hanteren die de AVG-toets kan doorstaan en effectieve hulverlening 
niet in de weg staat o.a. bij doorverwijzingen, signalering of gezamenlijke 
(formeel en informeel) ondersteuning van deelnemers   
 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAiRES 

aantal 
WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

Mantelzorg 
Wageningen 

21 1 0  

Humanitas 
Tandem en 
Contact Houden 

67 4   
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Stichting Present 12 1 0 583 eenmalige 

vrijwilligers + 12 
kernvrijwilligers 

Helpende Hand 25    

TOTAAL 115 5   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

 

CASUSSEN EN QUOTES 

Mantelzorg Wageningen wordt met toenemende mate door verschillende disciplines  om informatie 
en advies gevraagd. Zo zijn we ook gebeld door de commissie die gaat over woningurgentie, 
toekennen/afwijzen. Om te informeren wat mantelzorg is en de casus te bespreken. 
 

VCW Hulpvrager Corrie: “Ik ben zeer tevreden en heel erg blij met de hulp van Stichting de 
Helpende Hand via het Vrijwilligerscentrum in de bieb. Roy helpt me ontzettend. Wat zijn ogen zien 
kunnen zijn handen maken! Hij heeft overal een oplossing voor, bijv. met advies toen m’n beugel 
BH in de wasmachine vast zat”. 
Stichting Present: “Verhuizen, verven en vertroetelen: dit gebeurde allemaal op één sneeuwachtige 
winteravond in januari! De studentenvereniging VGSW heeft op één avond drie projecten gedaan, 
namelijk een verhuizing, een huis witten en een bezoek aan de ouderen in Wonen bij September. 
Bij Wonen bij September werd koffie gedronken, een potje gesjoeld en heel wat afgekletst met de 
ouderen met dementie, zo’n twintig bewoners. 
Het schilderen gebeurde in een woning waar dit tijdens de verhuizing door tijdsnood niet gelukt was. 
De meubels werden als een speer naar zolder getild en met tien man sterk witten ze alle muren! 
De groep die ging verhuizen hebben ondanks het glibberen alle spullen over kunnen verhuizen naar 
het grotere en lichtere appartement van een man, die dezelfde avond ook nog jarig was! Drie uur na 
start sloot de groep daarom gezellig af met een borrel en taart in zijn nieuwe appartement. 
Al met al een zeer geslaagde avond!” 
Humanitas: zie rapportage hierboven 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 

NUMMER 
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

maart 
2020 

3.2 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Preventieve basis- en 
specialistische ondersteuning 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT DOOR DE ACTIVITEITEN… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

AANVULLENDE 
INFORMATIE 

2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 88% 50 respondenten 
3 Voel ik mij goed 92%  
36 heb ik meer vertrouwen in mijn 

toekomst 
78%  

37 kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk 
vind. 

50%  

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

7,7  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,2  
extra 
vraag 

Ik ben geholpen om weer zelfstandig 
verder te gaan 

81.5%  

 
Quotes van deelnemers: 
“Ik heb weer de eigen regie waarin ik aanvullende hulp ga vragen en zelf de stappen kan zetten. Door 
de ondersteuning zie ik wel weer wat het leven mijn kan gaan bieden en daar zet ik stappen in.” 
“Het is heel fijn, ontroerend en enorm stimulerend (inloopochtend verlies en gemis)” 
“Eindelijk luistert er eens iemand echt naar mij.” 
“Elkaars verhalen beluisteren werkt verhelderend!” 
“Het gaat in ieder geval een stuk beter met mij en ik heb veel meer mogen leren en doen dan ik ooit 
gedacht had. Ik zie er tegenop dat ik dit niet meer zou kunnen doen en ik hoop eigenlijk dat ik het dan 
ook zou kunnen blijven doen.” 
ik heb geholpen als vrijwilliger omdat mijn eigen coaching traject eigenlijk afgelopen was, en ik heb 
hierdoor geleerd wat meer vertrouwen in mezelf te hebben en wat beter met anderen te 
communiceren. 
“Fijne gesprekken gehad! Zeer goede ervaring!” 
“Ik ben heel tevreden over ontwikkeling die ik gemaakt heb. En ik ben heel blij dat het Startpunt mij zo 
snel te woord stond en mij naar maatschappelijk werk verwees.” 
“Helaas nog niet veel bezoekers in de avond, maar hopelijk komt dat nog. Fijn om met "lotgenoten"te 
praten.” 
“Ik heb goede adviezen gehad, en ben daar super blij mee!!” 
“Wat ik kwijt wil is dat je mij goed geholpen hebt. ik kan weer vooruitkijken.” 
“Het is fijn dat iemand echt naar je verhaal luistert en meedenkt en tips geeft hoe met de situatie om te 
gaan.” 

OVERZICHT 
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ACTIVITEIT 3.2.1 MAATSCHAPPELIJK WERK BIJZONDERE DOELGROEPEN EN INZET STARTPUNT  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL De preventieve en integrale werkwijze van de maatschappelijk werker zorgt dat 

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

 

WAT IS BEREIKT Maatschappelijk Werk Bijzondere doelgroepen 
De hulpverlening aan bijzondere doelgroepen is halverwege dit jaar 
overgedragen binnen Solidez. Dat veroorzaakte bij de doelgroep veel onrust. 
Er werd door Roma systemen vaak een groot beroep gedaan op de sociaal 
werkers. In de laatste zes maanden van het jaar is hard gewerkt aan 
vertrouwen en aan haalbare kaders voor de hulpverlening. Eén van de doelen 
is grotere zelfredzaamheid van de Roma systemen. Eind 2019 is de situatie tot 
rust gekomen en is al merkbaar dat de mensen binnen deze doelgroep 
stappen richting eigen regie hebben gezet. In een aantal systemen is meer 
stabiliteit gekomen, minder crisis en grotere zelfredzaamheid. De 
samenwerking met netwerkpartners en andere hulpverlenende instanties is na 
een korte overgangsperiode weer stevig en stabiel. 
 
● Plan Regisseurschap bijzondere doelgroepen uitgevoerd. 
● Het betreft langdurige trajecten met onder andere Romas, Sinti en 

woonwagenbewoners. 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.. 

● 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 (Schoolmaatschappelijk Werk VO Pantarijn) 
Buurtmaatschappelijk werker is voor één dagdeel werkzaam op de VMBO 
locatie van Pantarijn en één dagdeel werkzaam op de MHV locatie. Totaal 8 
uur aanwezig in de school.  Deze uren worden ingezet vanuit de uren van het 
Buurtmaatschappelijk Werk, gefinancierd vanuit deelplan 1.1. Omdat het hier 
een bijzondere doelgroep betreft wordt onder 3.2.1 gerapporteerd. 
 

● De schoolmaatschappelijk werker stemt 1 maal per kwartaal zaken af met 
de Ondersteuningscoördinator van de VMBO locatie. 

● Zij neemt op afroep deel aan het ZAT op de MHV locatie. 
● Verwijzingen komen via de zorgcoördinatoren. In 2019 is een toename van 

verwijzingen en consultaties merkbaar van mentoren, coaches en de 
Jeugdverpleegkundige VGGM, door actief te blijven investeren in deze 
contacten. Deze toename lijkt in 2020 gehandhaafd te blijven. 

● In schooljaar 2018-2019 werden op de VMBO locatie 14 nieuwe hulpvragen 
opgestart. 14 Trajecten werden afgerond.  

● Op de MHV locatie werden in het schooljaar 2018-2019, 18 begeleidingen 
opgestart en 17 afgesloten. Van de 18 nieuwe aanmeldingen vonden 6 
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aanmeldingen plaats in de eerste helft van het schooljaar en 12 in de 
tweede helft van het schooljaar, wat een verdubbeling betekent. 

● Begin 2019 heeft er evaluatie SMW plaatsgevonden op de VMBO Locatie. 
Ontwikkelpunt is meer bekendheid van SMW bij leerkrachten/mentoren. Dit 
heeft in de loop van 2019 geresulteerd in meer consultaties en 
aanmeldingen. 

● 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). 

 
Inzet Solidez Startpunt 
De afgelopen periode in het Startpunt stond in het teken van flexibel inspelen 
op inzet van het extra draaien van Startpunt diensten, zodat continuering en 
vlotte dienstverlening vanuit het Startpunt gewaarborgd kon blijven. Dit wegens 
uitval door ziekte van collega’s. De inzet van de Solidez bestaat uit  2 dagdelen 
per week frontoffice Startpunt en 2 dagdelen per week midoffice waarin brede 
vraagverheldering, casusregie en kortdurende ondersteuning centraal staan, 
waarna de inwoner weer voldoende zelfredzaam is. 
 
Daarmee zijn inwoners d.m.v. kortdurende vraaggerichte hulp ondersteund in 
hun weg naar zelfredzaamheid, zonder daarvoor te hoeven doorverwijzen naar 
een begeleidende instantie.  Deze inzet wordt gebruikt bij inwoners met 
hulpvragen waarbij de verwachting is dat dit met maximaal 3 
begeleidingscontacten opgelost is. 
Blijvend is het casuïstiekoverleg met Startpunt consulenten, WMO, Team 
Bemoeizorg, Kernteam.  
 
M.b.t. de korte lijnen wordt duidelijk dat Solidez en het Startpunt elkaar steeds 
beter kunnen vinden. Regelmatig is er een vraag vanuit de collega's van het 
Startpunt naar hoe en waar inwoners met een hulpvraag door Solidez 
geholpen kunnen worden. Signalen worden gebundeld en bij de 
desbetreffende collega neergelegd. Wat bijvoorbeeld opviel was een toename 
van eenzame ouderen met een scootmobiel, waarbij het idee is neergelegd om 
met hen en met behulp van het sociaal werk te kijken of er een scootmobielclub 
georganiseerd kan worden!  
  

SUCCESSEN Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen: succesvolle overdracht binnen 
Solidez en concrete stappen op weg naar meer zelfregie van de doelgroep. 
SchoolMaatschappelijk Werk Pantarijn MHV locatie: Een verdubbeling van het 
aantal nieuw aanmeldingen. 
Startpunt: Ontwikkeling brede integrale inloop in werkgroep preventieve 
schulddienstverlening. 
 

 

UITDAGINGEN Schoolmaatschappelijk werk: samen met Jongerenwerkers meer optrekken 
richting Pantarijn. Jongeren beter bereiken. 
Algemeen: Onderlinge afstemming ontwikkeltafels, wie is waar mee bezig? 
 

 

 
ACTIVITEIT 3.2.2 

SPECIALISTISCH ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK VOOR MENSEN MET EEN 
BEPERKING 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT Ondersteunen van inwoners  
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Inwoners van de gemeente Wageningen hebben zich ondersteund gevoeld 
door de consulent en zijn beter in staat, eventueel met behulp van zijn/ haar 
eigen netwerk of een ander informeel netwerk, om mee te doen in de 
samenleving. De nadruk binnen de hulpvragen ligt op het psychosociale vlak 
en op het juridisch-financiële vlak.  
 
Een tiental lopende cases is succesvol afgesloten en nieuwe aanmeldingen 
zijn opgepakt. 
 
De cursus Smart met Geld voor cliënten in de middelbare school leeftijd is 
gegeven van mei tot december 2019. 
Samen met een medewerker van Solidez is op de praktijkschool de training 
Geldzaken & Op jezelf wonen. 
Beide trainingen richten zich sterk op preventie d.m.v. informeren en oefenen.  
 

SUCCESSEN Een toenemend aantal inwoners met één of meerdere beperkingen weet de 
weg te vinden naar het specialistisch maatschappelijk werk voor mensen met 
een beperking. Het gaat in het bijzonder om inwoners met een 
(bovenliggende) verstandelijke beperking en inwoners met een psychische 
beperking (incl. ASS).   

 

UITDAGINGEN Binnen Welsaam zoeken naar oplossingen om toenemend aantal inwoners dat 
een beroep doet op deze dienstverlening ook in 2020 te kunnen ondersteunen. 

 

 
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 komen en 
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 BEREIKT ● Als TBW zijn wij nog steeds in staat om zonder wachtlijst te werken. We 
starten in nieuwe casus( indien noodzakelijk) nog dezelfde dag of binnen 
2 dagen na aanmelding op. Onderlinge communicatie is prettig. We weten 
elkaar snel en makkelijk te vinden.  

 

SUCCESSEN ● De samenwerking binnen TBW tussen RIBW en Solidez blijft 
voortbestaan. Het is echt een meerwaarde om dit met meerdere 
organisaties te doen. 

● Eerste half jaar 2019: 15 Cliënten die we weer op de rit hebben gekregen. 
In het tweede half jaar 2019 hebben we 13 casussen afgesloten omdat ze 
weer zelf verder konden of omdat we ze naar reguliere zorg hebben 
kunnen overdragen. 

 

UITDAGINGEN ● Veranderende teamsamenstelling. In 2020 gaat er gekeken worden of 
Solidez nog bij TBW aangesloten blijft, het ziet er naar uit dat dit niet het 
geval zal zijn. Er zal dus met de gemeente verder gesproken gaan 
worden over hoe TBW verder zal gaan. In januari 2020 staat hierover een 
gesprek met de betrokken directie van Solidez, manager van de RIBW en 
de gemeente gepland. 

● Afstemmen met Startpunt en Buurt Maatschappelijk Werk, ivm 
aanmeldingen >> wie pakt wat wanneer op. 

● In overleg met de WMO over het (eerder) afgeven van indicaties voor 
onze doelgroep. 
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● De aanmeldingen worden complexer. 
● We hebben vaker te maken met wachtlijsten bij bepaalde organisaties 

(b.v. Iriszorg) wat de voortgang van het proces vertraagt en soms 
bemoeilijkt. 

● In januari 2020 zal gesproken worden over de taken en de inzet van- en 
samenwerking met het MDCO. 

● Het aantal uur dat je aan een TBW casus kan en mag besteden en de 
financiële vergoeding die daar tegenover staat. 

● Binnen eigen organisatie hebben de TBW medewerkers een volle 
caseload. 

Dit blijven combineren met werkwijze van TBW is een uitdaging. 
Bovenstaande is volop in ontwikkeling. 
 

 2019 zijn er door het Team Bemoeizorg totaal 37 casussen opgepakt. 
Onderstaand overzicht geeft zicht op het aantal aanmeldingen,afgesloten 
dossiers en het aantal nog lopende dossiers. 
 

Aanmeldingen / Doorverwijzingen en/of afgesloten 

dossiers 
aantal 

Aanmeldingen 37 

Dossiers afgesloten 39 

Nog lopende dossiers 20 

Doorverwezen naar:       WMO indicatie begeleiding 5 

Doorverwezen naar:       Solidez         1 

Doorverwezen naar:       Ribw                          4 

Doorverwezen naar:  Startpunt                    1 

Doorverwezen naar:      Maatschappelijke opvang   4 

Doorverwezen naar        Jeugdconsulent  1 

Doorverwezen naar:       Buurtmaatschappelijk Werk  5 

Doorverwezen naar:   Mee                                1 

Doorverwezen naar:      Veiligheidshuis              1 

Doorverwezen naar:      Woningstichting  3 

Niet doorverwezen: 13 

Plan Regisseur 1 

Politie 2 

Overigen 1 

 
Onderstaand overzicht geeft zicht op de organisaties die naar het team 
Bemoeizorg Wageningen verwijzen en het aantal verwijzingen. 
  

Verwijzers aantal 

Startpunt                                  15 
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de Woningstichting                   3 

Gemeente klantmanagers              2 

Familie                               

Buren   

Zelf aangemeld   

Fact Pro Persona   

Politie                                      5 

Kernteam  3  

Solidez 1  

RIBW   

GGZ Wageningen                         1 

Andere verwijzer:                WMO  2 

Andere verwijzer:                Leger des Heils   1 

Andere verwijzer:                Huisarts   1 

Schuldhulp                      1 

Veilig Thuis 1 

Buurtmaatschappelijkwerk 1 

 
Probleemgebieden 
In onderstaand overzicht worden de voornaamste probleem gebieden 
benoemd waar inwoners die gebruik maken van bemoeizorg tegenaan lopen. 

Probleemgebied Aantal keer acute 

problematiek 

gescoord in ZRM bij 

de start 

Aantal keer acute 

problematiek 

gescoord in ZRM bij de 

afsluiting 

 

 

1 Financiën 22 3  

2 Werk en opleiding 7  2  

3 Tijdsbesteding 12 10  

4 Huisvesting 22 5  

5 Huiselijke relaties 6 2  

6 Geestelijke 

gezondheid 
17 4  

7 Lichamelijke 

gezondheid 
4 4  

8 Middelengebruik 6 2  

9 Basale ADL 7 1   
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10 Instrumentele ADL 3 1   

11 Sociaal netwerk 11 9  

12 Maatschappelijke 

participatie 
19 9  

13 Justitie 4 2   
 Toelichting: *We hebben geen aanspreekpunten bij de WMO meer, voor het 
aanvragen van indicaties moeten we een BVV/ZRM invullen, welke beoordeeld 
worden door team WMO 

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 BEREIKT Een vaste kern van mensen komt regelmatig naar de avonden en begint zich 
thuis te voelen. Tijdens het spelen van bordspellen ontstaan gesprekken die 
vaak gaan over het leven met autisme. Omdat men van elkaar weet dat men 
autisme heeft is het gemakkelijker om erover te praten. Soms ontmoeten 
deelnemers elkaar ook buiten de café-avond. Zo ontstaan vriendschappen en 
dat is nu iets waar mensen met autisme vaak moeite mee hebben (maar wel 
behoefte aan hebben).                  

 

SUCCESSEN Vriendschappen ontstaan, ervaringen met het leven met autisme worden 
uitgewisseld en er is een vaste plek om zaken rond autisme te bespreken met 
lotgenoten en de begeleider van de avond.             

 

UITDAGINGEN Hoeveelheid deelnemers varieert. De kerngroep van vaste deelnemers is klein. 
Het is noodzakelijk om de spellenavond te blijven promoten/onder de aandacht 
te brengen. 
In 2020 willen we de kerngroep meer gaan betrekken bij de organisatie van de 
avonden. We overwegen ook de structuur van de avonden aan te gaan 
passen in overleg met de kerngroep deelnemers. 
 

 

ACTIVITEIT  1.1.2  BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK, GROEPSWERK EN OPBOUWWERK  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL De buurt maatschappelijk werkers zijn een zeer laagdrempelige vorm (zonder 

kosten, in de buurt, zo lang als nodig en zo kort als kan) van hulpverlening 
voor alle inwoners van Wageningen. Het doel is om samen met de inwoner te 
kijken naar de hulpvraag en te zoeken naar de best mogelijke oplossing. Vaak 
gaat het om milde psychosociale problematiek en bijkomende praktische 
problemen. Door met de inwoner op te trekken en te focussen op de eigen 
kracht, krijgt de inwoner meer regie over de situatie en kan zelfstandig verder.   
 

 

WAT IS BEREIKT Buurtmaatschappelijk werk (BMW): 
Individuele begeleiding: In de 2e helft van 2019 is het aantal nieuwe 
aanmeldingen en afgesloten begeleidingstrajecten nagenoeg gelijk gebleven. 
Hulpvragers melden zich grotendeels zelf aan bij Solidez. Nauwe 
samenwerking met verwijzers (o.a. Startpunt, klantmanagers, huisartsen, 
Kernteam, Huizen van de Wijk) en een vakkundig en flexibel team van 
maatschappelijk werkers maakt dat inwoners snel en laagdrempelig geholpen 
kunnen worden.  
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Kwaliteit: BMWers zijn allen ingeschreven in het Register voor Sociaal 
Werkers en werken aan een persoonlijk portfolio in het Register o.a. door 
intervisie en scholing. 
Intern wordt gewerkt aan het behalen van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk 
Nederland. In september werd gestart met externe audits/interviews afnemen 
bij een aantal medewerkers. 
 
 
Aanvraag perspectief fonds Flexuren BMW/Thuisbegeleiding: Een aantal keer 
per jaar komt het voor dat Buurtmaatschappelijk werk op vragen af gaat 
waarbij een vraag is om een korte intensieve inzet van ondersteuning en 
activerende begeleiding in de vorm van ambulante thuisbegeleiding. Het gaat 
om afgebakende inzet van uren ambulante thuisbegeleiding zonder indicatie 
van de WMO. Deze activiteit werd aangevraagd voor kwetsbare mensen 
(psychiatrie, LVB, verslaving, mensen met problemen op meerdere domeinen) 
waarbij je direct een aantal uren laagdrempelig ambulante begeleiding zou 
willen inzetten om erger te voorkomen. 
 
Voorbeelden van inzet flexuren ambulante thuisbegeleiding (ATB): 
● Een oud-cliënt van de ATB zorgde voor buurtoverlast. Er vond een 

gesprek plaats met de cliënt, met het gezin dat overlast ervaarde en met 
de Woningstichting. Klachten zijn afgenomen. Inzet van uren: 2 

● Cliënt van Buurtmaatschappelijk Werk. Oudere kwetsbare alleenstaande 
dame met verward gedrag wil geen hulp van wijkverpleging en Pro 
Persona. Laat wel ATB toe maar wil nergens voor tekenen. Intensieve 
samenwerking met BMW, ATB, zoon, wijkverpleging, thuiszorg, huisarts 
en Pro Persona. Resultaat: Personenalarmering, voorkomen van 
schulden, voorkomen verwaarlozing, contact met mevrouw bleef 
behouden waardoor erger kon worden voorkomen. Inzet van uren: 13 

 
NL doet! Samen met ongeveer 15 leden van de Rotary is de zaal in huis van 
de wijk de Nude opgeknapt. 
 
Groepswerk: 
● Kies Assertief: 8 cursisten, 10 bijeenkomsten  
● Slim met geld: najaar 2019  
● Rouwverwerkingsgroep: najaar 2019  
 
Opbouwwerk/buurtwerk: 
Buurtwerk: BMW maakt regelmatig een rondje door de wijk. Voor en tijdens de 
collecte voor het Oranjefonds in gebied Oost levert dit bijvoorbeeld een 
enthousiaste collectant op, verschillende gesprekken met mensen over wonen, 
leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, en meer bekendheid met Solidez en de 
functie van huis van de wijk Ons Huis. 
BMW sluit 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 maakt deel uit van de teams in de huizen van de wijk en zijn 
aanspreekpunt voor bezoekers, collega's, deelnemers, vrijwilligers en 
stagiaires. 
BMW participeert samen met Coördinator Huis van de wijk Ons Huis in 
verkeersproject Geertjesweg- Nobelweg (30km -verkeersveiligheid) voor 
ondersteuning buurtactie. 
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SUCCESSEN De kracht van de buurt maatschappelijk werker zit hem in de stille steun 

middels de ontelbare versterkende gesprekken tijdens de individuele 
begeleiding, maar ook daarbuiten. Voorbeelden zeggen meer dan een 
algemene beschrijving van hoe mensen na begeleiding zelfstandig verder 
kunnen: 

● Na individuele gesprekken is een cliënt actief geworden in de 
kledingwinkel in huis van de wijk de Nude; opruimen, sorteren, enz. Ook 
wil ze graag meedoen als baliemedewerkster. 

● In een vervelende vechtscheiding waarbij de communicatie rondom de 
kinderen in het gedrang kwam, is met inzet van twee maatschappelijk 
werkers gezorgd voor meer rust en inzicht en werd een open 
communicatie met en over de kinderen weer mogelijk.  

● Na verwijzing door een klantmanager is in individuele setting gewerkt 
aan de obstakels die cliënt ervoer om weer aan het werk te gaan, 
waardoor cliënt in staat was om te gaan solliciteren.  

● Tijdens een inloop in het huis van de wijk de Pomhorst is met een cliënt 
de administratie geordend en een systeem bedacht waarmee cliënt 
zelfstandig verder kan. 

● In een overlastsituatie is BMW betrokken als aanspreekpunt voor beide 
partijen en de Woningstichting. Dit haalt de angel uit de situatie en beide 
partijen voelen zich gehoord. 

● In een huis van de wijk wordt aan het BMW gevraagd een deelnemer 
aan te spreken op persoonlijke verzorging en het waarborgen van 
verbetering.  

 

 

UITDAGINGEN KIK: De verdere ontwikkeling van de Kik training qua methodiek 
(Kickbokstraining, ouderparticipatie en investering/aanschaf eigen materiaal). 
 
Buurtgericht werken: Door personele wisselingen in het team en start van 
aantal nieuwe collega’s ontstaat er meer ruimte voor het verder concretiseren 
van het wijkgericht werken in samenspraak met de huizen van de wijk. Vragen 
ophalen in de wijk. Meer verbinden van mensen door vragen aan elkaar te 
koppelen. Aansluiten bij projecten (bijv. van het gas af). 
 
Echtscheiding: inventariseren van bestaande hulp en begeleiding en 
ontwikkeling kennis en ervaring in het begeleiden van echtscheidingen. 
Kwetsbare ouderen en daarmee afstemming en samenwerking met 
wijkverpleging, thuiszorg, Startpunt, huisarts. 
 

 

 
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 BEREIKT Er waren zes inloopochtenden verlies en gemis (elke laatste vrijdag van de 
maand), die telkens weer hartverwarmende ontmoetingen opleverden.  
 
In april begeleidde ik een bezinning over afscheid. 

Samen met Mantelzorg Wageningen is gestart met “Voorbij de zorg, en dan 
…”: een reeks bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers. Na de zomervakantie 
(vanaf 3 september) is er ruimte voor nieuwe mensen om mee te doen! Was je 
vroeger mantelzorger en heb je moeite om de draad weer op te pakken nu de 
zorg is weggevallen? Wees welkom om mee te doen! We maken tijd voor je 
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verdriet, voor de uitwisseling van ervaringen en tips, voor het ontdekken van 
wat je nou eigenlijk leuk en zinvol vindt, en voor nog zoveel meer. 

SUCCESSEN Samenwerking met Mantelzorg Wageningen voor de bijeenkomsten “Voorbij 
de zorg, en dan...” 
De begeleiding “bezinning over afscheid” waarbij de deelnemer bij afsluiting 
zei: “deze bezinning gaf echt zin! 

 

UITDAGINGEN   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 

NUMMER  
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

[11-04  -2020 
]  
 

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, 
 

ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 
 

85.2 % totaal 128 
respondenten 

3 voel ik me goed. 93,0%  
6 / 40 Heb ik beter/meer contact met andere 

mensen 
91.4%  

8 weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan 
krijgen als ik zelf een initiatief heb 

82.0%  
38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan 

doen 
85.5%  

19  Heb ik controle over mijn leven 69.8%  
39 Heb ik mensen die me helpen/steunen als 

dat nodig is 
80.3%  

37 
 

kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk 
vind 

90.4%  

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

8.6  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8.3  
opmerkingen in de monitor: 

● Fijn dat er ook in de zomer iets georganiseerd  wordt. (3x) 
● Leuk, herhaling nodig (x 6) 
● Prima initiatief. Vooral mee doorgaan 
● contact met gelijken vind ik belangrijk 
● op de dagen dat mijn man bij het Odensehuis is, ervaar ik ruimte voor mijn eigen leven 
● De sfeer van het Odensehuis is bijzonder goed voor mij 
● Ik ben ook thuis weer gaan schilderen. Odensehuis grote waarde. Het is een gevoelskwestie 

die moeilijk te verwoorden is. 
● Voel me thuis in het Odensehuis en heb fijn contact met mede deelnemers. Leer hier veel 

van. 
● Mijn gedachten gaan op nul als ik naar het Odensehuis ga. Dus heb ik daar weinig last van 

mijn sores 
● Heb meer contact gekregen met de mensen! het is hier een hele fijne opvang! 
● gevoel van thuis zijn Veel leren en genieten. Fijn dat een ieder in zijn waarde wordt gelaten. 
● Mijn hersenpan verdraagt niet alle groepsactiviteiten. Dan doe ik dingen individueel. Maar voel 

me binnen het geheel erg fijn en op mijn gemak. 
● In het Odensehuis heb ik de vrijheid die ik wil. Voor mij is het Odensehuis niet meer weg te 

denken. Door het ontmoeten van gelijkgestemden. Goed van de gemeente om hier op in te 
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haken. Je kan jezelf zijn. Leiding moet er zijn in de groepen. De rest gebeurt op basis van 
gelijkwaardigheid 

● Vrijheid waar je kan gaan en staan van belang voor mij. 
● Ik probeer zo veel mogelijk aan activiteiten mee te doen 
● Ik ben zeer tevreden over de activiteiten die Solidez biedt en doe er altijd graag aan mee 
● neen behalve grote tevredenheid, ook aan de balie 
● pico bello 
● Ik wil dit heel lang blijven doen! 
● Vanaf 1e dag voel ik mij thuis in het Odensehuis 
● Hier valt altijd wat te beleven. Thuis zit je maar alleen 
● Het Odensehuis is voor mij een tweede thuis 

OVERZICHT 

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

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

 

WAT IS BEREIKT ● Het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting en contact (via inlopen, 
activiteiten en sociale eettafels in huizen van de wijk en vele andere locaties 
is voortgezet en uitgebreid 

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

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

 
Er zijn diverse structurele overleggen om werkzaamheden/activiteiten af te 
stemmen, ontwikkelingen te delen,elkaar te kennen en elkaar te vinden: 
ontwikkeltafel ouderen, Wageningen dementievriendelijk 
netwerkbijeenkomsten, 
waar nodig wordt deelgenomen aan andere ontwikkeltafels (bijvoorbeeld 
informele zorg, initiatieven, ontmoeting) 
Structureel overleg met de ouderenwerkers van Solidez, de vrijwillige 
ouderenadviseurs, het Startpunt, WMO 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 2019 voortgezet 
(6x per jaar) en wordt door alle partijen als zeer waardevol ervaren . Sinds 2019 
loopt er een pilot met de POH-ers van medisch centrum Kortenoord, om elkaars 
werkwijze te versterken en elkaar beter t kunnen vinden. Hiervoor is regelmatig 
overleg.  
 

 

SUCCESSEN De groepen en initiatieven 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. 
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Er zijn diverse nieuwe initiatieven gestart, onder andere: 
● Groep 9 Kardinaal Alfrink: deze groep draait inmiddels 1 x per maand. Er 

zijn 3 kartrekkers en ze verzinnen hun eigen programma. Er is al een 
‘’oorlog in mijn buurt’’project geweest met de kinderen van groep 8, en een 
bijeenkomst mbt dementie, hier willen ze nog een vervolg aan geven in 
combinatie met groep 7/8  

● Wandelgroep vanuit de Pomhorst: vanuit de huisartsenpost de Poort en 
Sportservice kwam de vraag naar een wandelgroep voor 2 mensen met 
diabetes. dit signaal hadden we al eerder gekregen dat er behoefte is aan 
wandelgroepjes voor mensen die moeilijk in beweging komen. Vanuit de 
Pomhorst zijn we gestart met een wandelgroep, inmiddels wandelen er 
zo’n kleine 10 mensen mee. De groep houdt elkaar onderling op de hoogte 
en loopt inmiddels zelfstandig. Het blijft belangrijk maatwerk te leveren en 
te kijken wat het beste past. Van de 2 mensen waar het allemaal mee 
begon was de groep toch te veel gevraagd, zij loopt nu 1 op 1 met een 
vrijwilliger. Dit wandelen is goed voor de wandelaars zelf, maar ook een 
ontlasting voor de mantelzorgers. 

● Liever bewegen dan moe: op dinsdagochtend is er bewegen voor mensen 
die moeilijk in beweging komen o.l.v. een fysiotherapeut. Deze groep loopt 
zo goed dat hij uit zijn voegen barst. In het najaar starten we met een 2e 
groep. 

● Zingeving: in samenwerking met Zingesprek en m.b.v. het perspectief 
fonds zijn er diverse groepen opgestart. Deze groepen lopen goed en als 
de groepen ‘ klaar’ zijn is er veel behoefte aan voortzetting, hieruit ontstaan 
weer ‘ontmoetingsgroepen’. 

● Festival 60+ (voorheen leef-beurs): In oktober is dit evenement 
georganiseerd, de nadruk lag deze keer op bewustwording en stimuleren 
van initiatieven. Ook zijn er diverse wensen van ouderen in vervulling 
gegaan (ouderen konden vooraf en tijdens het festival wensen indienen, 
deze zijn gerealiseerd met vrijwilligers. het was een zeer geslaagd festival, 
georganiseerd in een samenwerking met diverse organisaties.. 

● diverse (kerst) initiatieven met diverse samenwerkingspartners o.a. 
ouderenfonds, vrijwilligers, stichting Durf (studenten) enz. 

 
UITDAGINGEN ● De (contacten met) de initiatieven vormen de basis voor ons werk. de 

initiatieven in stand houden kost vaak veel begeleiding en ondersteuning. 
De groepen worden vaak getrokken door 1 of 2 kartrekkers. Als deze 
wegvallen is het vaak moeilijk om het initiatief in stand te houden, dit kost 
vaak veel inspanning.  

● Het is de kunst om de initiatieven dusdanig te ondersteunen dat ze het 
zoveel mogelijk op eigen kracht doen. Als je je werk goed hebt gedaan is 
dat wat je gedaan hebt vaak ‘onzichtbaar’ en hebben de mensen het voor 
hun gevoel volledig zelf gedaan. 

● De contacten met initiatieven en groepen blijven onderhouden is een grote 
tijdsinvestering, maar van groot belang voor signalering en het stimuleren 
van onderlinge betrokkenheid en onderlinge hulp. 

● Het blijft een uitdaging om in een flexibele netwerkstructuur van Welsaam 
te  bepalen waar je aan moet haken, welke verbindingen er gelegd moeten 
worden en wie je waarvoor nodig hebt om te voorkomen dat er teveel 
verschillende overleggen en werkgroepen naast elkaar gaan ontstaan. 

 

 

 
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. 
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Subdoelen:  
● Stimuleren tot het ondernemen van activiteiten en leggen van sociale 

contacten;  
● Bieden van structuur en zinvolle besteding van de dag;  
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze de zorg langer en beter kunnen 

volhouden.  
● Creëren van een ondersteunende sociale omgeving   

WAT IS BEREIKT Er is een bijdrage geleverd aan bovenstaande doelen door 
Het bieden van een eigen plek en activiteitenprogramma voor kwetsbare 
ouderen gedurende 5 werkdagen in de week met inzet van een vast getraind 
team van vrijwilligers, ondersteund door vaste beroepskrachten.  
● Uitbreiding van het aantal m2 in het Odensehuis en uitbreiding van het 

activiteitenprogramma voor een  brede groep van ouderen o.a.: 
buurt-wandelgroep , workshop ‘Werken met taal’  o.l.v. Annie van 
Ganzewinkel, workshop ‘Grenzeloos bewegen’ o.l.v. Marianne de Pagter 
en serie ‘Gesprekken in aandacht’ o.l.v. geestelijk begeleider van 
Zingesprek 

● Open dag: belangstellenden konden kennis maken met de vernieuwde 
ruimte en het activiteitenprogramma van het Odensehuis op 15 juni. 
Belangstelling van  80 deelnemers/bezoekers.). Leden van Rotaryclub 
Wageningen verzorgenden de dag en boden het Odensehuis uit handen 
van  Geert van Rumond een cheque  ter waarde van € 1100,- . Deze check 
is besteed aan de inrichting info-en dementheek in het Odensehuis.  

● Er zijn 6 ouderen die van de mogelijkheid gebruik maken om zonder 
indicatie op max. 2 dagdelen per week het Odensehuis te bezoeken en 
deel te nemen aan het activiteitenprogramma. Dit betekent naast het 
bieden van een laagdrempelige deelname een besparing op WMO gelden 
van € 3200,- per persoon. Naast deze zgn. 4-6 ‘inloop’ deelnemers zijn er 
in het 1e halfjaar 15 inwoners uit Wageningen en hun naasten die 
gemiddeld 2-4 dagen het Odensehuis bezoeken en ondersteuning krijgen. 

● Verkenning t.b.v. start infotheek ter voorbereiding van het project dat 
gepland staat voor 2e helft 2019. Uitvoering is uitgesteld tot 2020 

● Wekelijkse Mee-eettafel met een vast aantal Odensehuis deelnemers en 
wisselende aantallen gasten van buiten het Odensehuis. Een buurt 
cateraar, Brownies & Downies en Food for cultures hebben catering 
verzorgd.  

● Er zijn twee gecertificeerde trainers in  Wageningen beschikbaar voor het 
geven van trainingen Samen dementievriendelijk in kader van pilotproject 
Wageningen dementievriendelijk. 

● Odensehuis heeft Certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ gekregen 
● Voorbereiding  workshop Dementie en de buurt voor eind jan. 2020 

Deelnam 
● Molenmarkt in gesprek (Interviews) met bezoekers Molenmarkt 

 

SUCCESSEN ● Meer ruimte en meer mogelijkheden voor ontmoeting -en informatiefunctie, 
betekent tevens meer persoonlijk maatwerk collectief georganiseerd en 
tegen minder kosten. Besparing WMO gelden voor 4-6-tal inloop 
deelnemers Odensehuis die voor 2 dagdelen zonder indicatie gebruik 
maken van ontmoeting -en informatiefunctie en deelnemen aan de 
activiteiten incl. excursies. 

● Gastvrij onthaal van Thuis en Markt 17 tijdens verbouwingsperiode 
Odensehuis 
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● Positieve samenwerking met netwerk van Rotaryclub Wageningen en 

bridgeclub Wageningen. 
● Odensehuis Gelderse Vallei e.o. is sinds 29 mei (als eerste Odensehuis in 

Nederland) in het bezit van het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk 
Nederland en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van Sociaal Werk 
Nederland.  

● Deelname aan Festival 60+ 
 

UITDAGINGEN Uitgangspunten van ‘Samen dementievriendelijke gemeente’ tot in de 
haarvaten van WELSAAM en de Wageningse samenleving door laten dringen. 

 

 
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 d.m.v. kort traject huisbezoeken. 
We werken aan deze doelen door vroegtijdig te signaleren en preventief te 
werken. 
 

 

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

 

SUCCESSEN Met regelmatig krijgen we complimenten en van ouderen en/of hun familie. Ze  
zijn zeer tevreden over de geboden ondersteuning, het luisterend oor en vooral 
‘er gewoon zijn’. Mensen vinden het fijn als er iemand met ze meedenkt, die ze 
kunnen bellen. 
Succesfactoren zijn: 

● direct erop af: na een signaal meteen bellen of z.s.m. langs gaan. we 
proberen binnen enkele dagen langs te gaan. 

● praktische zaken meteen oppakken /meteen (samen) regelen 
● bereikbaar zijn (niet alleen tijdens kantooruren) 

 
Signalen komen op zeer diverse manieren bij ons binnen, bijvoorbeeld via een 
vrijwilliger, via de VOA, via een casemanager, via het startpunt, via een 
buurvrouw enz. enz. 
Dat we goed worden gevonden blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat een 
maatschappelijk werker vanuit een revalidatiecentrum in Bennekom ons belt om 
te overleggen over(zorgmijdende) cliënten die op termijn naar huis gaat en hoe 
we dat goed kunnen organiseren. We hebben cliënt in Bennekom bezocht en 
gezamenlijk bekeken wat er nodig is voor terugkeer naar huis. 
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Dat het werk geen rekening houdt met kantooruren illustreert het volgende 
voorbeeld: 2e paasdag werd een ouderenwerker meerdere malen gebeld door 
een mevrouw (98). Na een wat verwarrend telefoongesprek besloot deze toch 
maar even langs te gaan. Het ging niet goed: 112 gebeld en de kinderen 
geïnformeerd. Na telefonisch overleg met de kinderen en wetende van de wens 
van mevrouw(98) geen levensreddende handelingen en de papieren die ze hier 
voor getekend had met het ambulancepersoneel bekeken, is er besloten geen 
levensreddende handelingen te gaan verrichten. Professional belde haar 
partner of hij kon komen zodat ze niet alleen was en samen hebben zij 
mevrouw gesteund in het proces. 
Mevrouw is die avond gestorven, we hebben die avond doorgebracht in de 
woning van mevrouw en gewacht tot de kinderen en de begrafenis ondernemer 
er waren. Een mooi maar bijzonder voorbeeld van present zijn. 

UITDAGINGEN Het is soms zoeken wie welke rol heeft en hoe we op dit front goed 
samenwerken 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. Dit vraagt blijvend aandacht. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.2 

 
BUURTNETWERKEN (Buurtkring) (ook onderdeel van Wageningen 
dementievriendelijk) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL Het vergroten van de samen-regie en het zelfvertrouwen van een individu in de 

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

 

WAT IS BEREIKT ● Succesvolle uitvoering pilotproject Wageningen Dementievriendelijk?!  
● Organisatie en uitvoering van een drietal  inspirerende 4-tal 

netwerkbijeenkomsten in kader van pilot ‘Wageningen 
Dementievriendelijk’ gericht op het delen van  kennis en versterken van 
draagvlak. 

● brede (formeel/informeel) projectgroep ‘’Wageningen 
Dementievriendelijk’’   

● Netwerk ‘’Wageningen Dementievriendelijk’’ verdubbeld bestaande uit 
vrijwilligers inwoners professionals met vertegenwoordiging vanuit  
welzijn en zorg en wonen zowel  formeel en informele,  

● Odensehuis is vanuit Welsaam initiatiefnemer, contactpersoon en 
penvoerder voor Wageningen dementievriendelijk en levert ook vanuit 
Welsaam deelplan Samen Ouder bijdrage aan de uitvoering van het 
pilotproject. 

● Nieuwsbrief  ‘Wageningen Dementievriendelijk’ uitgebracht en 
verspreid 

● Verkenning naar uitvoerend beleid rond thema ‘ Samen 
dementievriendelijk’ onder aantal ondernemers in Wageningen 
(supermarkten en Rabobank en enkele Hoogstraat winkeliers).  

● Workshops Samen dementievriendelijk op verschillende locaties. 
 

 

SUCCESSEN ● Samenwerking netwerk deelplan Samen Ouder voor onderdeel Goed 
leven met dementie versterkt. .Naast lokale partners (formeel en 
informeel) zijn er regionale en landelijke partners ter ondersteuning van 
netwerk Wageningen Dementievriendelijk (o.a. Movisie/Vilans, 
Zorgbelang, Spectrum, ketenregisseur dementiezorg Gelderse Vallei, 
afd. Alzheimer Veluwe Grebbe Vallei.  
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● Start van een viertal concrete buurt/burger initiatieven rond persoonlijke 

behoeften  en/of vragen van ouderen inwoner en/of mensen die leven 
met dementie.  

● De pilot ‘Wageningen Dementievriendelijk’ legt basis  voor  Welsaam 
om in samenwerking met derden en gemeente verder te werken 
Wageningen dementievriendelijke gemeente ( zie coalitieakkoord).  
Biedt inzichten voor vervolgproject waarin gewerkt zal worden aan 
verbreding van de in de pilot ontwikkelde Wageningse werkwijze voor 
Wageningen dementievriendelijk 

UITDAGINGEN ● Het vergroten van aandacht voor het brede maatschappelijke vraagstuk 
‘’Langer Thuis en Goed leven met dementie’’, vereist een gefaseerde 
aanpak van onderaf gevoed met kleinschalige persoonlijke initiatieven 
dichtbij de leefwereld van mensen Het gaat met kleine stapjes, en 
rekening houdend met de energie en tijd die de doelgroep heeft om 
haar eigen stem te laten doorklinken in de aanpak. 

● Deze uitdaging vraagt geduld om vanuit de haarvaten van de 
samenleving een brede bewustwording te kunnen realiseren en 
aandacht vasthouden. Vereist vervolgproject 2020- 2022. om de 
kleinschalige initiatieven door te zetten en te  verbreden naar 
gemeentelijk niveau voor Wageningen dementievriendelijk.  

● Open Contact en communicatie over dementie met mensen met 
dementie:: Dementie bespreekbaar maken als onderwerp waar mensen 
open over kunnen en willen praten en waarvoor men bereid is hulp te 
vragen en te geven. 

 

 
ACTIVITEIT 3.3.3 

 
GOED LEVEN MET DEMENTIE, MEERDAAGSE ZORG PAUZE MOMENTEN 

 

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

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

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

 

WAT IS BEREIKT Bovenstaande doelen zijn bereikt door inzet op volgende activiteiten 
● Organisatie van Meerdaagse Zorgpauze momenten. Twee keer in het jaar 

gaat een groep van met 5 personen met dementie en 4 begeleiders naar 
vakantiepark in de buurt o.l.v. een beroepskracht en vrijwilligers. De 
partners en kinderen kunnen  dan zelf hun tijd invullen en ontspannen. 

● Jaarprogramma bestaande uit 10-tal  mantelzorg-ontmoeting  o.l.v. een 
ervaren en getrainde mantelzorger 

● Mee-eettafel voor deelnemers, naasten en buurtbewoners binnen en 
buiten Odensehuis op de dinsdag om 17.00 uur  

● Excursies voor deelnemers en hun naasten (waaronder ook 
mantelzorgers). 

● Inzet t.b.v. zorgpauze organisatie als vrijwilliger door vaste beroepskracht. 
● Burendag met proeverij 
● gespreksgroep voor mensen met dementie Gesprekken in Aandacht o.l.v. 

geestelijk begeleider Zingesprek 
● gespreksgroep voor mantelzorgers Gesprekken in Aandacht o.l.v. 

geestelijk begeleider van zingesprek 
 

 

SUCCESSEN Respijtzorg in de vorm van meerdaagse Zorg Pauze-momenten voorziet 
duidelijk in behoefte aan rust en ruimte voor de veelal zwaar belaste 
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mantelzorgers van mensen met dementie. Uitspraak van een van de 
mantelzorgers:  
”Ik kan op  die dagen volkomen vrij zijn; kan doen wat ik wil; thuis of elders; kan 
2 nachten niet thuis zijn. Thuis onbelemmerd klussen doen en gelijk afronden, 
een boek "door" lezen, Tv-programma’s kijken die ik interessant vind. Familie 
en vrienden bezoeken zonder alert te zijn op X  als ze er bij is. Kortom een 
ultiem gevoel van vrij zijn’’. Dit zorgt weer voor nieuwe energie om door te 
gaan.” 
 

UITDAGINGEN ● Vinden en verbinden van voldoende vertrouwde en vaardige mensen die 
bereid zijn om op vrijwillige basis hun tijd beschikbaar te stellen voor 
begeleiding ZorgPauze momenten. Het begeleiden van de zorg pauze 
vraagt het nodige van team van begeleiders.  

● realiseren van een vorm van financiering die mogelijkheid biedt om de Zorg 
Pauze structureel op te nemen in programma van het Odensehuis en 
WMO ondersteuning. 

● Deelname Zorg Pauze ook openstellen voor mensen buiten het 
Odensehuis. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS 
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
Stagiaires 

aantal werk 
ervaringsplaatsen Opmerkingen 

ouderenwerk 
solidez 

40    

Odensehuis 24 12 3 In totaal zijn er 4 vrijwilligers 
van het AZC Wageningen via 
VCW gematcht. 

     
TOTAAL 64 12 3  

  

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

● meegedacht over activiteiten en voortbestaan van onze zingeving groep 
● ik heb meegedacht bij de leefbaarheidssubsidie die is aangevraagd. Ik vind het fijn dat die is 

goedgekeurd. Het is belangrijk dat er een goede gespreksleider is waardoor de groep draait. 
Een aantal van onze groep wil graag 1x per 14 dagen i.p.v. 1x per 3 weken. er zit te veel tijd 
tussen de bijeenkomsten. 

● graag 1x per 2 weken 
● ik ga door volgend jaar! 
● alles oké! 
● ga zo door 
● goed dat dit er is! 
● ja, nog veel meer activiteiten bedenken voor de senioren in het centrum van de stad 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

30-03 -2020 3.4 Vraaggerichte hulp en ondersteuning Jeugd in Gezin 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

2  ben ik tevreden met wat het 
leven mij biedt 

49,2% n=122 

3 
 

Voel ik mij goed. 
 

48,3%  

36 heb ik meer vertrouwen in mijn 
toekomst 

74,6%  

30/32 heb ik mensen die mijn steunen 
als dat nodig is 

97,6%  

31 voel ik mij serieus genomen 96,7%  
 De activiteit heeft me gebracht 

wat ik ervan verwachtte 
7,9 rapportcijfer 

 Kwaliteit van de activiteit 
(rapportcijfer) 

8,2  

Opmerkingen: 
● Het was fijn geweest als we langer konden doorgaan. 
● IK wil graag nog een keer meedoen 
● Ik kan nog steeds niet in het Nederlands aan mijn kind voorlezen 
● We hebben het advies gekregen om elders hulp te zoeken 
● ik heb geen nieuwe inzichten gekregen,] komt omdat ik zelf vergelijkbaar werk doe. Vond het 

een ontzettend leuke en zinnige avond! Mooi gebracht en vormgegeven. 
● positief verrast 
● zeer nuttig 
● Goed dat dit onderwerp besproken wordt. Had gewild dat wij het vroeger ook hadden gehad 
● Ga zo door! 
● Hele leuke, interactieve avond. Moeilijk, serieuze onderwerpen zijn besproken, met veiligheid 

en ook humor. Knap! 
● Wat een goede avond. Ik had dit 5 jaar geleden echt kunnen gebruiken. Nu trouwens ook! 

Super bedankt. 
● Doe meer activiteiten met kinderen en ouders 

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

WAT IS BEREIKT Structurele deelname van de jeugdarts is gewaarborgd. Naar aanleiding van de 
ontwikkeltafel in juni gaat de jeugdarts bijdragen aan de ontwikkeling van het 
MDO. 

 

SUCCESSEN Samenwerking op de uitwerking van de innovatiegelden. Door ontwikkeltafel 
meer verbinding met ketenpartners. 

 

UITDAGINGEN MDO is voor JGZ beschikt in een breder budget met andere producten. Dit 
maakt dat er een spanningsveld is met deelname JGZ en andere inspanningen 
versus de vraag.  
 

 

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

worden voor een pilotproject passende kinderopvang, samen met 
innovatiegelden. 

 

WAT IS BEREIKT   
SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
 
ACTIVITEIT 3.4.2 

 
VOORZORG 

 

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

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

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

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

 

WAT IS BEREIKT In 2018 is een traject gestart die in heel 2019 is doorgelopen. In 2019 zijn er 4 
aanmeldingen  gestart voor een voorzorgtraject via de verloskundige die maar 1 
kwartaal in zorg zijn geweest. Redenen hiervoor zijn verhuizing, het uiteindelijk 
niet voldoen aan de criteria en cliënt stopt zelf het traject. 
Vanuit 2019 gaat 1 traject mee naar 2020. 

 

SUCCESSEN Met de inzet van voorzorg is doorverwijzing naar zwaardere hulpverlening 
voorkomen. Samenwerking met verloskundigen is goed. Men weet elkaar 
steeds beter te vinden voor deze kwetsbare doelgroep. 

 

UITDAGINGEN Kansrijke Start Wageningen: intensievere samenwerking geboortezorg, sociaal 
domein en JGZ.  

 

 
ACTIVITEIT 3.4.3 

 
OUDERONDERSTEUNING 

 

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

draagt bij aan een veilig en gezond leefklimaat voor het gezin en sterk 
ouderschap. 

 

WAT IS BEREIKT ● We hebben 7 workshops op relatie-avonden kunnen geven (voor 
stellen), 9 Baby, Bier en Bitterballen-avonden (voor (aanstaande) 
vaders) en 3 vervolg-BBB-avonden (voor vaders). 

● Alle deelnemers van de CP groepen bij de Bakermat hebben ervaren 
en handvatten gekregen hoe zij een veilig en gezond leefklimaat thuis 
kunnen bevorderen. 

● We hebben in het tweede half jaar een naslagwerk kunnen maken wat 
we meegeven aan de stellen tijdens de relatie-avond. We vragen hen 
actief hier gebruik van te maken tijdens de avond, hierdoor kunnen ze 
gemakkelijk teruggaan naar de geleerde handvatten.  

● Veel openheid tijdens de avonden, waardoor de deelnemers het 
geleerde hebben kunnen internaliseren.  

 

SUCCESSEN ● Veel positieve reacties ontvangen van (aanstaande) vaders en 
deelnemers aan de CP groep. We hebben meerdere keren 
teruggekregen dat stellen die al een kind hebben hadden gewild dat ze 
de relatie-avond hadden gehad na de geboorte van hun eerdere kind. 

● Zwaardere zorg is voorkomen doordat een aantal (aanstaande) ouders 
(preventieve) relatieondersteuning heeft gezocht.  

 

UITDAGINGEN De vervolg-avonden zijn nu gestart, het is nu de uitdaging om de deelnemers uit 
te breiden naar buiten de Centering Pregnancy van de Bakermat.  

 

 
ACTIVITEIT 3.4.4 

 
OPVOEDONDERSTEUNING MET EN DOOR GETRAINDE VRIJWILLIGERS EN DOOR 
CONTACT TUSSEN GEZINNEN 

 

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

gezinnen in een kwetsbare positie, waarbij we per situatie samen met het gezin 
bekijken wat het meest passende aanbod is (een vrijwilliger die wekelijks het 
gezin bezoekt, of een steungezin dat een kwetsbaar gezin ondersteunt). Alles 
gebeurt op vrijwillige basis en wordt ondersteund en gecoacht door de 
coördinatoren. 

 

WAT IS BEREIKT Kind aan Huis is 2019 gestart met 32 gezinnen en heeft 28 nieuwe koppelingen 
gemaakt.  
Voor buurtgezinnen zijn er 17 nieuwe steungezinnen bijgekomen (nu totaal 
32).Er zijn in 2019 14 koppelingen gemaakt tussen een steungezin en een 
vraaggezin. 

 

SUCCESSEN Home-Start heeft vanaf januari 2019 een nieuwe naam (Kind aan Huis) en 
experimenteert met nieuwe manieren van vrijwilligerswerk. Omdat we niet meer 
aan het landelijke stramien vasthouden, leveren we meer maatwerk. 
De nauwe samenwerking tussen Kind aan Huis, Buurtgezinnen en de 
Voorleesexpress is een succes. Gezinnen krijgen sneller waar ze behoefte aan 
hebben, we kunnen meer maatwerk leveren en vraaggericht werken. 
Een gezin dat nu gekoppeld is via Buurtgezinnen heeft pleegzorg kunnen 
afzeggen. Mooi voorbeeld van afschalen van de zorg.  
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Vanuit onze extra aandacht voor armoedebestrijding hebben we meerdere 
gezinnen met een smalle beurs geholpen bij passende vrijetijdsbesteding, in 
samenwerking met stichting Present en het Jeugd en Cultuurfonds. 
Buurtgezinnen en Kind aan Huis zijn met gezinnen naar Ouwehands 
Dierenpark geweest, gesponsord door Onkidonki. 

UITDAGINGEN Het vinden van voldoende vrijwilligers/steungezinnen, en ook de juiste 
vrijwilligers, vraag en aanbod passend te krijgen. Voor Kind aan Huis: het 
binden van vrijwilligers voor langere tijd. Zichtbaar blijven voor alle mogelijke 
verwijzers in Wageningen, het zijn vaak dezelfde verwijzers van scholen die 
gezinnen aanmelden. 

 

 
ACTIVITEIT 3.4.5 

 
BOR (BEGELEIDE OMGANGSREGELING) 

 

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

brengen/opbouwen 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, gescreende en getrainde vrijwilligers die worden begeleid door 
een professionele coördinator. De door BOR geboden ondersteuning duurt 
maximaal 6 maanden. Daarna hebben ouders samen een omgangsregeling 
getroffen of er heeft een goede doorverwijzing plaatsgevonden. Dit als ouders 
er samen, (nog) niet uit zijn gekomen. Met de inzet van BOR willen we 
verharding van de problematiek voorkomen door de omgang zo snel mogelijk 
op te starten en het contact tussen kind(eren) en uitwonende ouder op een 
veilige, verantwoorde en plezierige manier op te bouwen. 

 

WAT IS BEREIKT In 2019 hebben we in Wageningen 5 nieuwe gezinnen kunnen ondersteunen bij 
het weer tot stand brengen van een omgangsregeling, waarvan voor 1 gezin de 
ondersteuning nog doorloopt in 2020. 

 

SUCCESSEN “Door BOR heb ik nu een band met mijn dochter” – deelnemer BOR 
De coördinatoren van BOR zoeken steeds de verbinding met de 
samenwerkings- en ketenpartners in het veld, geven voorlichting over wat we 
kunnen bieden en denken mee met nieuwe ontwikkelingen en willen hiermee de 
samenwerking bevorderen. In 2020 zijn er twee nieuwe coördinatoren gestart. 

 

UITDAGINGEN Aandachtspunt blijft dat we zorgen dat er ook vanuit het preventieve voorveld 
aanmeldingen komen. Nu komen deze vooral vanuit Lindenhout en de 
Rechtbank. Hoe eerder bij ons aangemeld (ouders ons weten te vinden) hoe 
minder (hopelijk) complex en vast de scheiding is en ouders meer willen 
samenwerken i.p.v. tegenwerken. In 2020 willen we verder onderzoeken op 
welke wijze wij dichter bij het voorveld kunnen komen, deze verbindingen 
kunnen versterken en we BOR preventiever kunnen gaan inzetten. 

De financiering van BOR voor 2020 en de toekomst is een uitdaging. Om 
kostendekkend te kunnen werken en hetzelfde aantal gezinnen te kunnen 
blijven helpen, hebben wij ons koppelingsprijs voor de ondersteuning van 
gezinnen door BOR moeten verhogen. Omdat in Wageningen de financiering 
voor een langere periode vastligt, komt onze financiering hier onder druk te 
staan. 

 

 
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 
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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 BEREIKT Vroegsignalering nav screening op het consultatiebureau met doorverwijzing 
naar de logopedist. Ouders krijgen advies op maat in de vorm van een 
uitgebreide uitleg en informatie, soms met gericht oefenmateriaal. In veel 
gevallen vindt er overleg plaats met de VVE coördinatoren van Solidez. 

 

SUCCESSEN Op jaarbasis worden er 23 dagdelen indicatie screeningen gepland. Deze inzet 
is volledig benut in 2019. 

 

UITDAGINGEN VVE criteria scherp houden. Kritisch kijken of we de juiste groep kinderen 
kunnen toeleiden. 

 

 
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; 
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● Begrenzen van ongeoorloofd ziekteverzuim en ziekteverzuim ten gevolge 

van een risicovolle en ongezonde leefstijl: het ziekteverzuim wordt 
teruggedrongen. 

 
WAT IS BEREIKT De inzet van de jeugdarts blijft achter bij de ingekochte uren. De jeugdarts 

wordt niet standaard ingezet bij de ZAT”s maar in toenemende mate 
geraadpleegd nav individuele casuïstiek door aanmelding op spreekuur 
contacten in het basisonderwijs.  
Daarentegen is de inzet van de jeugdverpleegkundige veel meer dan 
ingekochte uren in het VVE, JOGG en andere activiteiten van Welsaam en 
compenseert dit volledig de achterblijvende inzet van de JA.  
Daarnaast is er een grote inzet van de JA op het vlak van psychosociaal en 
verzuim. Hierin overstijgt de vraag vele malen de beschikbare financiën.  
 

 

SUCCESSEN Successen liggen op individueel niveau. Er is een stevig en ervaren team van 
jeugdartsen, jeugdverpleegkundige en doktersassistente dat ingezet wordt in 
Wageningen. 
 

 

UITDAGINGEN Opnieuw kijken naar hoe we deze zorg zo effectief mogelijk kunnen inzetten 
ism het onderwijs. 
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

Kind aan Huis 25 1  een paar 
vrijwilligers hebben 
een pauze 

Buurtgezinnen 
 

24 -   

Buro Nij (je relatie 
babyproof) 

4    

TOTAAL 53 1   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

We hebben als ontwikkeltafel onze overlegvorm geëvalueerd en ambities benoemd. 
Onze ambities zijn: we werken dichtbij, op maat en vraaggestuurd. We signaleren en we zoeken 
met elkaar de verbinding in onze aanpak. 
 
Als ontwikkeltafel gaan we: 
Concrete situaties als uitgangspunt nemen, niet een concrete casus maar terugkerende thema’s, 
zoals echtscheiding, armoede 
Bij een borrel/speeddate iedereen een pitch houden over wat hij/zij concreet voor werk doet (is al bij 
Startpunt borrel gedaan) 
Het gaat niet alleen om vertellen wat je doet, maar ook om verbinden met elkaar 
Verbinding zoeken met andere ontwikkeltafels 
Van elkaar op de hoogte zijn, casusbesprekingen, succeservaringen delen, verwijsindex gebruiken. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (QUOTES EN CASUSSEN) 

● Thank you very much for your support and help when I was there in Wageningen. I am still 
missing these activities here in Ede 

● Ik ben blij van de hulp 
● Mooi dat deze relatieavond wordt aangeboden bij de Bakermat. Blijf dit vooral doen! 
● BBB is een goed idee! 
● BBB was leerzaam. 
● Social media / telefoon gebruik zou ook nog goed onderwerp zijn bij de BBB. 
● Ik vind het leuk dat de vrijwilligster mij helpt 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 

NUMMER  
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

19-02-2020 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 

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

88.4% alleen de positief 
bevestigende 
antwoorden 

14 weet ik voor welke voorzieningen ik in 
aanmerking kom 

85.5%  
15  heb of krijg ik meer controle over mijn 

leven 
76.8%  

15 heb ik meer vertrouwen in mijn 
toekomst 

75,0%  
16 kom ik beter uit met mijn geld 85,5%  
16 heb ik meer rust 88,4%  
17 weet ik wat ik moet doen om mijn 

geldzaken te organiseren 
52.5%  

17 kan ik financiële problemen voorkomen  70%  
 De activiteit heeft me gebracht wat ik 

ervan verwachtte 
8,7  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 9,0 gemiddeld rapportcijfer 
 
totaal: 69 reacties 

Overige opmerkingen:  
1. Zeer goed 
2. Vrijwilligers zijn vriendelijk en behulpzaam 
3. fijn dat dit er is 
4. fijn dat ik met mijn vragen terecht kan. En deskundig geholpen 
5. Als ik het niet zelf weet, dan vraag ik het aan iemand die er verstand van heeft. 
6. ik ben blij met de hulp 
7. ik zei tegen buurman, je moet naar sociaal raadslieden, die helpen goed 
8. Ik ben zeer tevreden met deze hulp 
9. Deze activiteit wordt zeer gewaardeerd. 
10. Ik ben zeer goed geholpen 
11. fantastische hulp gehad, ben zéér dankbaar. 
12. Fijn dat dit er is. 
13. Prima geholpen 

OVER OVERZICHT 

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

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

ontvangen na een inkomenscheck alle toepasselijke inkomensvoorzieningen 
(niet te weinig maar ook niet te veel). 

● Relevante wet- en regelgeving wordt maximaal en creatief benut zodat de 
bedoeling van de regels gerealiseerd wordt (‘omgekeerde toets’) en de 
inwoner niet verder in de regels verstrikt raakt. 

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

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

 

WAT IS BEREIKT We hebben inwoners en organisaties geholpen met een diversiteit aan vragen 
en problemen op sociaal-juridisch en financieel terrein (2019: totaal 2354 
behandelde onderwerpen binnen 1017 contacten). We hebben vooral geholpen 
met problemen op het terrein van inkomen en inkomensondersteunende 
voorzieningen (waaronder toeslagen), 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 onder meer uitgebreide inkomenschecks uitgevoerd. Werd 
onderbenutting van voorzieningen gesignaleerd, dan werden deze 
voorzieningen aangevraagd. Ontvingen burgers te veel (bijvoorbeeld aan 
toeslagen), dan corrigeerden we dit. Waar dit kon, deden we een beroep op het 
maatwerk principe (‘Minimabeleid 2016’), zodat gemeentelijke uitkeringen en 
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 hiervoor eerder 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. 
 

 

SUCCESSEN Zoals bekend, experimenteerde de gemeente met de Participatiewet. Dit 
experiment ‘Vertrouwen Werkt’ kent o.m. de onderzoeksgroep ‘verdienen loont’, 
waarbij de deelnemers volgens een vrijlatingsregeling een deel van hun 
bijverdiensten mogen behouden. Terwijl de gemeente vindt dat inwoners van 
het meedoen aan het project geen nadelige inkomensgevolgen mogen 
ondervinden, kregen meerdere deelnemers uit de groep ‘verdienen loont’ van 
de Belastingdienst een te betalen belastingaanslag en werden deelnemers 
geconfronteerd met terugvorderingen van een deel van hun toeslagen. We 
hebben de gemeente gewezen op deze nadelige inkomensgevolgen. De 
gemeente had deze inkomenseffecten niet voorzien. Op verzoek van Sociaal 
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Raadslieden is extra bijstand verleend voor de kosten van de aanslagen 
inkomstenbelasting. Voor het verlies van toeslagen heeft de gemeente de 
deelnemers aangeboden om dit verlies te compenseren. Hierdoor wordt 
voorkomen dat inwoners alsnog financieel nadeel ondervinden van het 
meedoen aan het experiment. De gemeente heeft hieruit lering getrokken en 
gaat in een eventueel vervolg het vrijlatingsbedrag aanmerken als een premie. 
Een premie is geen fiscaal inkomen en eerder genoemde effecten zullen 
daarom niet gaan optreden. 
Voor de volledigheid moet vermeld worden dat meer financiële nadelen kunnen 
optreden, bijvoorbeeld bij de kwijtschelding van gemeentelijke en 
waterschapsbelasting. 
Aan de gemeente werd daarom verzocht om alle negatieve inkomensgevolgen 
mee te nemen in de evaluatie van het project.  
 

UITDAGINGEN De behoefte aan ons specialistisch werk blijft onverminderd groot.  
Veel inwoners zoeken zelf onze hulp en maken met de raadslieden een 
afspraak. Dit leidt in de praktijk tot een wachttijd van twee tot vier weken en 
soms nog langer.  
Ook komen er vragen van verwijzers, die buiten de normale afspraken om door 
de raadslieden opgepakt worden. Het aantal van deze verwijzingen (vooral van 
het Startpunt/Kernteam en team bemoeizorg, schulddienstverlening en RIBW) 
neemt toe, waardoor het steeds moeilijker wordt om hieraan voorrang te 
kunnen blijven geven. Bovendien wordt de problematiek in het raadsliedenwerk 
complexer en dit vraagt per dossier meer ureninzet.  
Dit alles knelt met onze wens om een laagdrempelige en makkelijk 
toegankelijke voorziening te blijven. 
 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT  In het jaar 2019 zijn 35 koppelingen gerealiseerd tussen enerzijds een 
deelnemer en anderzijds een vrijwilliger uit het team Thuisadministratie 
Wageningen. De aanmeldingen kwamen hoofdzakelijk vanuit het Startpunt en 
de afdeling Schuldhulpverlening. Daarnaast waren er aanmeldingen vanuit het 
RIBW, MEE Veluwe, Vrijwilligers Centrum Wageningen, de Woningcorporatie, 
e.a. 
Enkele van deze deelnemers zijn na een stuk “voorwerk” door Humanitas, 
doorverwezen naar de Schuldhulpverlening vanwege de ernst van de 
schuldenproblematiek. Ook tijdens het traject bij de Schuldhulpverlening, bleven 
onze vrijwilligers betrokken bij deze deelnemers. 
 

 

SUCCESSEN Voor wat betreft de coördinatorrol van Thuisadministratie, stond deze het hele 
jaar in het teken van plaatsvervanging van een zieke collega (Astrid de Koning); 
zij was al zes jaar werkzaam in Wageningen. Hoewel dit natuurlijk impact had, 
hebben wij de verplichtingen die voortvloeien uit onze participatie in het 
Welsaam collectief, naar behoren kunnen uitvoeren. 
Wij hebben bovendien kunnen voorkomen dat er wachtlijsten ontstonden voor 
de begeleiding van deelnemers. Concreet houdt dit in, dat er doorgaans niet 
meer dan 14 dagen zaten tussen de aanmelding bij de coördinator en het 
eerste contact met de vrijwilliger. Om dit te kunnen realiseren is er in een enkel 
traject een vrijwilliger “geleend” van Thuisadministratie Renkum. 
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In de tweede helft van het jaar werd er in samenwerking met Solidez wederom 
een budgetcursus “Slim met geld” georganiseerd met 9 deelnemers. Deze 
cursus werd gemiddeld met het cijfer 7,8 gewaardeerd. 
Per einde 2019 had Thuisadministratie Wageningen 16 “eigen” vrijwilligers, 
waarvan er 7 in het afgelopen jaar enthousiast zijn gestart. 

UITDAGINGEN  Wij signaleerden dat er naast de 35 gerealiseerde koppelingen, nog eens 10 
aanmeldingen binnenkwamen waar de begeleiding uiteindelijk niet gestart is. In 
5 van deze situaties kon na de formele aanmelding geen contact worden 
verkregen, ook niet na meerdere malen bellen, voicemail inspreken of het 
sturen van een email. In die gevallen is daarvan een terugmelding gedaan bij 
de organisatie die de aanmelding deed. In de andere gevallen werd er 
tussentijds hulp elders gevonden (2 - bijvoorbeeld bij familie), werd er na de 
intake doorverwezen naar Solidez Langdurig (2) of bleek een aanmelding (1) 
niet passend bij onze dienstverlening. 
Opvallend was het relatief grote aantal deelnemers (8), waar de begeleiding 
door de vrijwilliger vanwege “houding of gedrag” voortijdig is afgebroken en het 
dossier werd gesloten. In de meeste gevallen betrof het hier deelnemers met 
een allochtone achtergrond. Wij veronderstellen dat culturele verschillen en/of 
communicatie problemen hier een effectieve hulpverlening in de weg stonden. 
Wij trachten om deze redenen al heel lang (meer dan 2 jaar) via het Vrijwilligers 
Centrum Wageningen vrijwilligers te werven die naast redelijk Nederlands ook 
de taal spreken van vluchtelingen en/of Turks of Marokkaans. Dat blijkt erg 
lastig. 
Een aantal (ervaren) vrijwilligers is van mening dat de mentaliteit van de 
deelnemers aan het verschuiven is; men is minder gemotiveerd om aan de 
eigen situatie te werken en steunt teveel en te gemakkelijk op hulporganisaties. 
Een training Motiverende gespreksvoering van Humanitas kan hier mogelijk aan 
bijdragen. 
Hoewel nieuwe vrijwilligers zich regelmatig aanmelden, blijft er ook sprake van 
verloop (de meeste vrijwilligers zijn bij de start gepensioneerd). Adequaat 
trainen en begeleiden vergt daarom relatief veel tijd en aandacht. 

 

ACTIVITEIT 3.5.3  
SCHULDHULPMAATJES 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT In 2019 zijn 17 nieuwe hulpvragen gestart en nog 23 trajecten liepen door van 
2018.  
Helaas was er gedurende de zomer een korte tijd een wachtlijst voor nieuwe 
hulpvragen. Waar de hulpvraag niet heel urgent was, werd gewacht tot een 
geschikte vrijwilliger beschikbaar was. 
Niet in alle gevallen was onze hulp passend. Of de hulpvraag was te complex, 
of men was toch niet gemotiveerd. 
Gedurende het jaar zijn 14 trajecten afgerond, waarvan 10 met goede 
resultaten. In 2020 zal de begeleiding van 26 hulpvragen voortgezet worden. 
In april organiseerden we een inloopavond in de BBLTHK. Het onderwerp van 
deze informatieavond was schulden in een breder perspectief. Er waren 
verschillende sprekers waaronder wethouder de Brito en landelijk 
SchuldHulpMaatje. Het doel was om hulp bij schulden onder de aandacht te 
brengen. Zowel het ontvangen van hulp als het geven van hulp. Onderdeel van 
de avond was een informatiemarkt van organisaties die hulp kunnen bieden. Op 
een avond als deze komen niet direct de mensen af die zelf hulp nodig hebben. 
Wel mensen die in hun netwerk mensen kennen met problemen en willen weten 
welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen.  
De PR (artikel in de Gelderlander) voor deze avond zelf en de avond zelf 
hebben geleid tot meer bekendheid en de aanmelding van potentiële 
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vrijwilligers. De avond zelf was ook een goed netwerkmoment tussen 
verschillende hulporganisaties en de contacten met de gemeente. 
 

SUCCESSEN 1. Contact met enkele geïnteresseerde mensen die vrijwilliger willen worden. 
Twee nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid. 

2. We hebben 10 trajecten succesvol afgerond. De hulpvragers zijn beter in 
staat zichzelf te redden en hebben minder stress door geldzorgen. In veel 
gevallen werd de toename van schulden tot stilstand gebracht en bleek 
schuldsanering niet nodig. 

3. Bij 1 hulpvrager was er geen perspectief op zelfredzaamheid. Hij is 
doorverwezen naar een beschermingsbewindvoerder. Het maatje helpt dan 
om de samenwerking met de bewindvoerder goed op gang te helpen en 
neemt daarna afscheid. 

4. Enkele mensen die al langer begeleid worden, hebben nu de 
schuldsanering van 3 jaar achter de rug. Zij zijn schuldenvrij en hebben veel 
minder stress dan voorheen. Er zal een duurzame oplossing gezocht 
worden als zij niet helemaal zelfredzaam kunnen worden. 

 

UITDAGINGEN Voldoende vrijwilligers vinden die geschikt zijn voor dit werk en zich voor 
minimaal 1, bij voorkeur 2 jaar willen inzetten. 
 
Hulpvragen goed inschatten. Bij het eerste contact is het soms lastig te 
ontdekken of er voldoende motivatie is. Ook zijn soms al meerdere 
hulpverleners bezig, maar dat wordt niet verteld. Na enkele bezoeken is men 
misschien ontevreden, of had andere verwachtingen.  
 
De capaciteiten van de hulpvragers zijn soms onvoldoende om helemaal 
zelfstandig te worden. Enkele hulpvragers durven geen afscheid te nemen, 
want ‘als er dan nog een moeilijke brief komt…?’ We nemen de tijd om met de 
hulpvrager te zoeken naar de beste oplossingen voor de lange termijn. Dat kan 
zijn bewindvoering, budgetbeheer van de gemeente of overdracht naar de 
‘langdurige thuisadministratie’ van Solidez. 
 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT In de tweede helft van 2019 zijn er 21 hulpvragen binnen gekomen. Met de 
eerste helft van 2019 erbij opgeteld zijn er 39 aanmeldingen gedaan. Van deze 
39 aanmeldingen zijn er 36 succesvol gekoppeld. In de gevallen waar er geen 
vrijwilliger gestart is, bleek het niet passend binnen de Langdurige 
Thuisadministratie of kwam er na de aanmelding geen contact met de klant. 
 
Steeds meer organisaties weten de Langdurige Thuisadministratie te vinden. 
Aanmeldingen komen onder andere van het Startpunt, Humanitas, Isofa, MEE 
Veluwe, RIBW, Buurtzorg, Buurt Maatschappelijk Werk Solidez en de afdeling 
Schuldhulpverlening van de gemeente. 
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Begin september is er een stagiaire van de opleiding ‘Juridisch Administratieve 
Dienstverlening’ gestart. Zij ondersteunt de coördinator en bezoekt een aantal 
klanten.   

SUCCESSEN Op 1 september 2019 bestond de Langdurige Thuisadministratie 1 jaar. 
Verwijzers en klanten geven aan dat ze dit gemist hebben in Wageningen. Ze 
zijn enthousiast dat het nu bestaat en geven dit ook door aan hun collega’s, 
familie, vrienden en kennissen door. 
Zonder al te veel PR weten mensen ons te vinden. 
 
Het aantal aanmeldingen stijgt nog steeds. In de tweede helft van 2019 zijn, in 
vergelijking met de eerste helft van 2019, meer aanmeldingen gedaan. 
 
Na een gesprek met een medewerker van de SBB (Samenwerkingsorganisaties 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is de Langdurige Thuisadministratie een 
‘Erkend Leerbedrijf’ geworden. Dit betekend dat studenten die een MBO 
opleiding doen (met betrekking tot administratie) stage mogen lopen bij de 
Langdurige Thuisadministratie van Solidez.  
 

 

UITDAGINGEN De vrijwilligers die nu actief zijn hebben aangegeven dat hun caseload vol zit en 
geen nieuwe aanmeldingen te willen oppakken. Momenteel pakt de stagiaire 
een aantal nieuwe klanten op. Een doel voor 2020 is minimaal 3 nieuwe 
vrijwilligers te werven. 
Het zou fijn zijn als één van deze vrijwilligers ook een andere taal spreekt. De 
stagiaire sprak Berbers, maar klanten die ook Berbers spraken waren familie of 
kennissen van haar (hier is zij niet gestart). Het is wordt een uitdaging om een 
anderstalige te vinden die minder bekend is in Wageningen.   
 
Als de vrijwilligers geworven zijn moeten zij een cursus volgen. Doordat er naar 
verwachting niet een hele groep vrijwilligers zich aanmeldt, moet er gekeken 
gaan worden hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om de cursus door te laten gaan. 
Anders moet er gekeken gaan worden naar een alternatief.  
 
Er zijn al heel wat organisaties die ons weten te vinden, maar het zou mooi zijn 
als de naamsbekendheid vergroot wordt. Daarom gaan we ons ook in 2020 
richten op PR.  
  
Het is nog een uitdaging om hulpvragen bij de aanmelding goed in te schatten. 
In eerste instantie lijkt het binnen de Langdurige Thuisadministratie te passen, 
maar er blijkt soms dat het gaat om specifieke vragen die na één of twee 
bezoeken al opgelost zijn of juist een complexere situatie die veel meer vraagt 
van een vrijwilliger. 
 

 

ACTIVITEIT 3.5.5 VOEDSELBANK EN KLEDINGBANK  
ORGANISATIE Voedselbank Neder-Veluwe en Stichting Kledingbank Wageningen e.o.  
DOEL In Wageningen leven mensen onder/rond de armoedegrens. Er is 

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

alle supermarkten zijn actief betrokken. meer producenten melden zich aan. 
Contacten met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zijn verder 
aangehaald. 
We zijn voortdurend actief om mensen een volwaardig voedselpakket te geven. 
 
Kledingbank: Sinds de oprichting van Kledingbank Wageningen in februari 2010 
zijn wij een belangrijke en steeds groter wordende vrijwilligers organisatie 
geworden voor inwoners van Wageningen en omstreken. Sinds de oprichting in 
2010  zijn wij elk jaar gegroeid en dit doen wij nog steeds, ons klantenbestand 
bestaat inmiddels uit ruim 800 klanten. Dit laat zien dat er grote behoefte is aan 
de ondersteuning die wij bieden, namelijk het vertrekken van een belangrijke 
basisbehoefte; kleding en schoenen voor mensen die het hard nodig hebben 
maar door onvoorziene omstandigheden momenteel zelf niet kunnen betalen. 

 

SUCCESSEN zie boven  
UITDAGINGEN We willen meer mensen bereiken, omdat uit landelijke gegevens is gebleken 

dat er nog 75% van de mensen onder de armoedegrens onder de radar blijven. 
 
De grootste uitdaging waar wij voor staan binnen de Kledingbank is de 
huisvesting. Zoals bekend huren wij een ruimte in een school die op de 
nominatie staat om gesloopt te worden. Helaas zijn de financiële middelen van 
de Kledingbank te beperkt om commercieel te kunnen huren. Gelukkig is de 
Gemeente Wageningen hiervan ook op de hoogte. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIG
ERS  
(ook trede 1 
en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARI
NGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

Humanitas 
TA 

16 - - Geen 

Isofa SHM 14 - - We zouden graag een paar extra 
vrijwilligers opleiden. De aard van het 
werk vraagt om een zorgvuldige 
procedure. 

Voedselbank 110 in W 
(160 in 
totale 
uitgiftegebie
d) 

16 
maatschapp
elijke stage 
projecten 

aantal 
onbekend 

veel: groepen 
scholieren,studenten,onderzoekers,i
nternationale cursisten, end 

Kledingbank 7    
Langdurige 
Thuisadminis
tratie 

3 Mogelijk 1   

TOTAAL 150 17   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Alle samenwerkingspartners overleggen maandelijks met elkaar (Sociaal Raadslieden, Isofa, 
Humanitas, Maatschappelijk Werk, Langdurige Thuisadministratie, De Woningstichting, 
Schulddienstverlening, Voedselbank). Dit overleg kan desgewenst als Ontwikkeltafel dienen en er 
kunnen andere organisaties worden uitgenodigd, zoals Vluchtelingenwerk, Startpunt, Cliëntenraad 
enz.. 
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Casusbespreking vormt een vast onderdeel van het overleg. 
  
Onder de naam ‘Langdurige Thuisadministratie’ wordt de thuisadministratie voor de doelgroep 
‘moeilijk/niet leerbaar’ inmiddels uitgevoerd. 
  
Dankzij de cofinanciering van het Perspectieffonds Welsaam en De Woningstichting konden 
inwoners gebruik maken van groepsgerichte en laagdrempelige Workshops en Budgettrainingen. 
Een volgende budgettraining is ook in 2019 van start gegaan. De Wageningse Uitdaging bood 
ondersteuning bij het ontwikkelen van drukwerk e.d. 
  
Over Vroegsignalering van schulden brachten wij (in 2018) een notitie uit, die wij willen bespreken 
met de gemeente Wageningen. Wanneer dit volgens de gemeente kon, was lange tijd onduidelijk. 
De gemeente heeft ons onlangs laten weten dat zij een projectleider gaat aanstellen voor 
ontwikkeling van nieuw beleid, waarvan vroegsignalering van schulden onderdeel zal gaan 
uitmaken. Het werkveld, waaronder onze samenwerkingsstructuur wordt dan benaderd. 
  
Het Startpunt onderzoekt samen met de samenwerkingspartners of in Wageningen een 
laagdrempelige inloop voor financiële vragen georganiseerd kan worden, dat het huidige spreekuur 
schulddienstverlening binnen het Startpunt zou kunnen vervangen. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

● ‘Ik wil je nogmaals danken voor de hulp, het is allemaal goed gekomen en het contract is 
ongedaan gemaakt.’ 

● ‘Door deze hulp heb ik minder stress en hoef ik mijn huis niet uit!’ 
● ‘De vrijwilliger thuisadministratie door jou geactiveerd, helpt mij goed. Het ziet ernaar uit dat het 

in de schuld komen, niet gebeurt. Jij bedankt voor deze koers. Top.’ 
● ‘Heel erg bedankt voor uw hulp, het is mij erg duidelijk geworden.’ 
● ‘De angst voor de brieven die ik ontving, zorgden voor veel stress. Ik dacht dat ik een grote 

schuld had, maar dat viel erg mee toen ik samen met het maatje alles op een rijtje zette. Het 
bracht me rust en daarom durf ik het nu weer zelf aan.’ 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

12-2019 3.6 
 
4.5 

Vraaggerichte hulp en ondersteuning 
Meedoen en initiatieven 

Taal  

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

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

dat nodig is  n.v.t 

31 voel ik me serieus genomen 50%  
Aanv. 7.4 kan ik meedoen in de maatschappij  n.v.t. 
44 kan ik de Nederlandse taal beter lezen, 

spreken en begrijpen   

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

8,5 
 
8,5 

N=2 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 
3.6.1 VOORLEES EXPRESS 
ORGANISATIE de bblthk 
DOEL https://youtu.be/WFTnWZ6GZnE 
WAT IS BEREIKT Gezinnen en vrijwilligers: 

Er werden 42 nieuwe gezinnen aangemeld, 37 trajecten gestart, 30 afgerond en 
11 trajecten zijn er om diverse redenen voortijdig gestopt. (Er is een overloop van 
trajecten die in het najaar 2018 zijn gestart en in 2019 zijn afgerond / gestopt). Er 
zijn 28 nieuwe vrijwilligers getraind.  
  
In 2019 werd seizoen 7 in gezinnen afgesloten, seizoen 8 in zijn geheel uitgevoerd 
en seizoen 9 grotendeels uitgevoerd, maar nog niet afgerond. Hiervoor waren er in 
totaal waren 51 vrijwilligers actief; 44 voorlezers en 7 coördinatoren.  
  
Er is een extra bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers over 
laaggeletterdheid. Waar loop je tegenaan als je laaggeletterd bent en hoe herken 
je laaggeletterdheid? 6 deelnemers  
  
Daarnaast is er samen met het DigiTaalhuis een vrijwilligers(film)bedankavond 
georganiseerd in het Heerenstraattheater. Aantal aanwezige vrijwilligers VLE 26 
Coördinatie: 
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Sinds 2019 wordt het project helemaal gecoördineerd door de bblthk.  
De specialist educatie is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en 
onderhoudt de contacten met de toeleiders. Daarnaast is er per 1-1-2019 2019 
een projectmedewerker voor 10 uur per week aangesteld, voor het werven,  
ondersteunen en begeleiden van de vrijwilligers.  
   
Toeleiders:  
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.nl is 
toegelicht. Ook is in dit overleg lage taalvaardigheid van ouders en doorverwijzing 
naar het Digi Taalhuis op de agenda gezet.  
Solidez (Kind aan huis en VVE-consulenten), VGGM Jeugdgezondheidszorg, 
kinderopvangorganisaties, en de OBS De wereld, Bss. De Bijenkorf en SBO de 
Dijk en logopedisten maken deel uit van het netwerkoverleg. (2x per jaar).  
  
Er is dit jaar weer veel aandacht besteed aan het motiveren, informeren en 
instrueren van de toeleiders, met name de pedagogisch medewerkers van de 
kinderopvang en de leerkrachten in het basisonderwijs. Er is contact gezocht met 
de nieuwe kinderopvangorganisatie Prins Vleermuis en de nieuwe VVE locatie 
KDV De Dijkgraaf. Informatie over de Voorlees-Express  is opgenomen  in het 
handleiding VVE voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten en in het 
informatiepakket voor de ouders.  
  
Samenwerking: 
In samenwerking met Buurtgezinnen en Kind aan huis is er een gezamenlijke 
informatiefolder ontwikkeld voor toeleiders en ouders. Hierin wordt in het kort 
uitgelegd wat de initiatieven een gezin kunnen bieden.  
Er is een gesprek  geweest met pedagogisch medewerkers van Dikkie Dik over de 
Voorlees-Express en er zijn afspraken gemaakt over samenwerking. Zo ook met 
Balance Buddy’s over de toeleiding van gezinnen.  
Er is een gesprek geweest met de logopediste van de VGGM ter kennismaking en 
er zijn afspraken gemaakt over de toeleiding van gezinnen.  
 

SUCCESSEN ● De samenwerking met Buurtgezinnen en Kind aan Huis is verbeterd.. 
● Er worden gezinnen aangemeld door vrijwel alle scholen. 
● Er is contact met alle intern begeleiders van de scholen. 
● Er is contact met steeds meer pedagogisch medewerkers 
● Er is een vertegenwoordiger van de logopedisten toegetreden tot het 

netwerkoverleg en 2 nieuwe vertegenwoordigers van het basisonderwijs 
We krijgen veel aanmeldingen van vrijwilligers die willen voorlezen 

● De Voorleesexpress in opgenomen in het overdrachtsformulier van 
VVE-kinderen. Daardoor worden de mogelijkheden van het project 
besproken tijdens oudergesprekken. In het informatiepakket voor de 
ouders is de Voorlees-Express ook standaard opgenomen. 

● Toeleiders hebben de Voorlees-Express meer ‘op het netvlies. Er worden 
meer gezinnen aangemeld.  

● We krijgen meer continuïteit in de groep vrijwilligers. 2 vaste coördinatoren 
die veel werk verzetten en meedenken, een aantal voorlezers die 
meerdere seizoenen blijven voorlezen. 

● de bblthk organiseerde een geslaagde bedankavond voor 50 vrijwilligers 
van het Digitaalhuis en van de Voorlees-Express. 

 
“D.  is een druk kind met een heel korte concentratieboog. I. werkt daarom naast 
het voorlezen ook veel met muziek, liedjes en spelletjes. De moeder doet 
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regelmatig mee, dat gaat vanzelf. Ingeborg komt met veel plezier in het gezin. Het 
geeft haar positieve energie” 
 
“Vandaag vakantie dus grote broer is ook thuis! Gezellig is dat. 
De kleine jongen duikt meteen mijn tas in en haalt alles tevoorschijn! 
Puzzeltje maken en aldoende praten we over wat we zien, welke kleuren enz. 
Tekenen moeten we ook. Kleurpotloden,alles is mooi! 
En dan opeens(afgesproken?) krijgen we een ijsje. 
Vader is eerst nog een tijdje bezig met een spel op zijn mobiel maar al snel 
gezellig meedoen. 
We zingen,lezen een beetje voor en zoeken (al pratend) in t zoekboek! 
Ontspannen is ‘t en zo’n uurtje aandacht doet iedereen goed!” 
 
Na 11 voorleessessies waarbij het kindje maar niet wilde praten: 
“A. praat!!!!! Bij mij en op school. Haar woordenschat is nog heel klein en de 
uitspraak niet goed maar het begin is er. 
Vanmiddag samen een sokpop gemaakt. zo konden we weer samen praten. 
Ze vindt de boekjes leuk en heeft heel duidelijk een voorkeur. Sommige boekjes 
wil ze langer dan een week houden.” 
 

UITDAGINGEN ● Het vinden van (vrijwillige) coördinatoren die de voorlezers en de 
gezinnen willen begeleiden  

● In een aantal gezinnen lukt het niet om de ouders zelf structureel te laten 
voorlezen. 

● Er zijn teveel gezinnen gestopt met het traject doordat ze onvoldoende 
ruimte konden / wilden maken in hun programma om de voorlezer te 
ontvangen. Meer aandacht besteden aan het informeren hierover. 

● Voorlezers beter trainen in het voorlezen aan, spelen met 2-3 jarigen. Bij 
koppeling van gezinnen met voorlezers de competenties hierin 
meenemen. 

● Het activeren en informeren van de toeleiders. De toeleiders informeren 
de ouders niet altijd volledig, waardoor zij soms onvoldoende doordrongen 
zijn van wat er van hen aan ouderbetrokkenheid wordt verwacht.  

ACTIVITEIT 
4.5.1 

TAALMAATJES 

ORGANISATIE Gilde SamenSpraak 
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen 
WAT IS BEREIKT Het koppelen en ontkoppelen van taalmaatjes verloopt volgens een vast patroon. 

De koppeling duurt een jaar. Het is beschreven in het deelplan. Het afgelopen 
halfjaar zijn 12 koppelingen succesvol afgesloten. In twee gevallen betrof het een 
vluchteling.   5 deelnemers hebben een taal- dan wel rijexamen gehaald, 4 
personen hebben werk gekregen. Er is daarbij een overlap (bv. examen gehaald + 
werk gekregen). 
Bij de exitgesprekken is gebleken dat alle nieuwkomers vorderingen hebben 
gemaakt in hun beheersing van de Nederlandse taal. 
 

SUCCESSEN Vijf immigranten maakten een sprong op de zogeheten participatieladder. Zie 
verder onder het hoofdstukje: “wat is bereikt” 
 

UITDAGINGEN Het aantal vrijwilligers dat meedoet aan SamenSpraak is stabiel.  
 

ACTIVITEIT 
4.5.4 

DIGITAALHUIS 

ORGANISATIE Samenwerkingsverband: de bblthk, Solidez, Gilde Samenspraak, VWON, 
VCW, gemeente, Toptaal, L&S 
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DOEL Door bundeling van krachten meer mensen bereiken en een gevarieerd aanbod 

opbouwen dat aansluit bij de verschillende vragen m.b.t. taalvaardigheden, 
rekenvaardigheden en digitale vaardigheden van zowel cursisten als vrijwilligers. 
 

WAT IS BEREIKT Ons werk is een doorgaand proces. De bekendheid met en het zich bewust zijn 
van het gegeven dat veel mensen de basisvaardigheden minimaal beheersen, 
groeit in Wageningen. Het aantal mensen en organisaties dat ons kan vinden 
groeit. Er is meer belangstelling voor formele trajecten dan er plaats is: veel 
mensen zijn gemotiveerd om te leren. 
 

SUCCESSEN Het taalcafé loopt goed, gemiddeld 10 á 15 deelnemers per keer. 
Het aantal cursisten met Nederlands als moedertaal (NT1) stijgt heel erg 
langzaam. Organisaties en partners weten ons beter te vinden. 
De taalgroep ToTaal loopt heel goed, de cursisten vinden het heel erg leuk..  
We hebben meer dan 40 zeer gemotiveerde vrijwilligers die zich inzetten voor 
onze cursisten. 

 
UITDAGINGEN De grootste uitdaging is om contact te leggen met mensen met Nederlands als 

moedertaal en drempels voor hun weg te nemen. Op basis van landelijke cijfers is 
de inschatting dat er in Wageningen ca. 3000 mensen zijn met Nederlands als 
moedertaal, die in het dagelijks leven niet voldoende uit de voeten kunnen met de 
kennis en vaardigheden die zij hebben. Dit kan betrekking hebben op taal, 
rekenen of digitale vaardigheden. Deze mensen willen we graag ontmoeten en 
helpen bij het vergroten van hun kennis en vaardigheden. De medewerking van de 
sociale partners in de stad hebben we hierbij hard nodig. Bijvoorbeeld door bij de 
doorverwijzing goed samen te werken. 
 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit aantal VRIJWILLIGERS  
aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGSPLAATSEN Opmerkingen 
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(ook trede 1 en 2 
participatie) 

Voorlees-expr
ess 

25    

Digitaalhuis 40 0 0  
     
TOTAAL 65    

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

DTHW:  
1. Onze cursisten van ToTaal vinden eigenlijk alles wat we doen, leuk en leerzaam. Maar ik 

denk dat ik van deze lessen nog meer leer dan zij! Bovendien geeft het positieve energie. 
2. Van mijn cursist begrijp ik dat ze, sinds ik haar een half jaar begeleid, wat blijer is, ze voelt 

zich geholpen door mij, want als chinese jonge moeder is ze wel wat alleen in NoordWest 
(meesten zijn daar overdag naar het werk). Ze voelt zich meer welkom. Met de taal gaat het 
langzaam beter, maar alle kleine beetjes helpen! 

3. Hetzelfde geldt ook voor het taalcafé: het wordt gewaardeerd omdat ze meer het gevoel 
krijgen 'erbij te horen'. 

4. “Het is in deze maatschappij toch enorm lastig als je digitaal achterloopt”, zegt IJ. Hij vindt 
het heel fijn dat hij bij het Digitaalhuis terecht kon voor zijn digitale vaardigheden. “Want 
waar kun je anders die achterstand inhalen? Dit is voor mij een uitkomst.” 

5. Ik hoor van de cursisten vooral dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Ik kan dat ook merken. 
De reken-cursist zei ... nu weet ik eindelijk wat al de getallen betekenen. Ik kan nu ook 
tafelspelletjes met mijn kinderen doen.  ( vrouw 45 jaar). 

6. Een cursist zei; "Ik leer goede woorden van jou". Ze had tegen haar zoon van 22 jaar 
gezegd;"Je hebt een slechte houding. Je bent onfatsoenlijk". Reactie van de zoon; "Mama 
wat zeg je tegen mij". Hij moest er erg om lachen. Normaal spreken ze alleen Arabisch met 
elkaar.  

7. De kinderen krijgen meer respect voor hun moeders. 
8. Nt 1 er; Ik ben zo blij dat ik nu kan lezen en schrijven (58 jr.) ik doe leuke dingen. Nu begint 

mijn leven. 
9. Mijn cursist vertelde mij dat ze meer zelfvertrouwen heeft gekregen en minder op haar 

(jonge) dochters leunt om te controleren of ze iets (bijvoorbeeld een appje of kort briefje) 
wel goed heeft geschreven. 

10. Mijn cursisten verwennen mij allemaal met lekkere dingen, vaak specialiteiten uit eigen 
land. 

11. Mijn cursist met NAH : "Ik heb weer leren schrijven, en kan weer leesbare briefjes kan 
schrijven". 

12. De cursist die vorig jaar samen met mij is gaan stemmen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen heeft dit jaar helemaal zelfstandig en op eigen initiatief voor 
het waterschap gestemd (provincie mocht ze nog niet). 

13. Andere cursist zegt dat ze meer durft te vragen en te zeggen omdat ze zich zekerder voelt 
in het gebruik van de Nederlandse taal ook doordat ze nu eenvoudige boekjes kan lezen. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

RAPPORTDATUM 

NUMMER  
(cat. 
deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

16-04-2020 3.7 Vraaggerichte hulp en 
ondersteuning 

Vangnet uitgeprocedeerde 
asielzoekers 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT 
Door de 
activiteiten… 

UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) aanvullende informatie 

49 GEEN 
MONITOR 

 Er is geen geschikte monitor beschikbaar 
voor cliënten van Vluchteling Onder Dak 
(VOD). 

    

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 3.7.1 JURIDISCHE EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING  
ORGANISATIE VOD  
DOEL Realiseren van een toekomstperspectief in samenwerking met cliënten.  
WAT IS BEREIKT Tien mensen hebben een verblijfsstatus gekregen  op basis van de 

kinderpardonregeling en   
 

SUCCESSEN Met het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming van Vluchtelingenwerk Oost 
Nederland is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan en er zijn afspraken 
gemaakt over het gezamenlijk gebruik van het Vluchtelingen Volg Systeem 
(VVS) en de regels rondom privacy. 
 
Het bestuur heeft in samenspraak met de staf gedragsregels opgesteld voor de 
medewerkers. Dit omdat we met een kwetsbare doelgroep werken en het voor 
iedereen duidelijk moet zijn wat wel en wat niet kan.  
 

 

UITDAGINGEN Vanuit onder meer Italië, Griekenland en Roemenië doorgereisde asielzoekers 
moeten volgens de regels terug naar het eerste land van aanmelding 
(Dublin-claimanten). Gezien de erbarmelijke opvang in deze landen willen zij 
niet terug. Die groep is gestaag aan het groeien en levert al de nodige 
schrijnende gevallen op. VOD kan echter geen toekomstperspectief voor hen 
creëren en zij vallen dus buiten de criteria voor het verlenen van opvang en 
begeleiding.  
 
Gedurende het verslagjaar is samen met Vluchtelingenwerk gezocht naar een 
andere kantoorlocatie. De huidige kantoorlocatie biedt te weinig mogelijkheden 
om vertrouwelijke gesprekken te voeren (te weinig spreekruimtes). Die 
speurtocht heeft nog niet tot resultaat geleid.  
 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT Alle cliënten die hierin niet zelf konden voorzien hebben de nodige 
ondersteuning gekregen, zodat een bestaansminimum kon worden 
gegarandeerd. 

 

SUCCESSEN Met behulp van het Ik Doe Mee fonds konden ook activiteiten op het gebied van 
onder meer sport en cultuur worden vergoed. 

 

UITDAGINGEN Kosten fysiotherapie en tandheelkundige hulp voor volwassenen worden niet 
vergoed uit de regeling onverzekerbare vreemdelingen. Soms verwijzen 
huisartsen door zonder overleg en wordt VOD achteraf met niet betaalde 
facturen geconfronteerd. 

 

 
ACTIVITEIT 3.7.3 

 
HUISVESTING 

 

ORGANISATIE VOD  
DOEL Bieden van tijdelijke huisvesting aan cliënten die geen onderdak hebben.   
WAT IS BEREIKT Huisvesting is geboden aan alle cliënten die hierin niet zelf konden voorzien.   
SUCCESSEN In de zomer is een 4 kamer appartement dat beschikbaar is gesteld door een 

particulier in gebruik genomen. 
 

UITDAGINGEN De gezinnen die een verblijfsstatus hebben gekregen zitten nog in woonruimtes 
van stichting Vluchteling Onder Dak in afwachting van definitieve huisvesting in 
Wageningen. Dat blokkeert de doorstroming. Ondanks gesprekken hierover met 
de Woningstichting en de gemeente heeft dit nog niet tot een oplossing geleid.  

 

 
ACTIVITEIT 3.7.4 

 
COÖRDINATIE BUDDYZORG EN TOERUSTING BUDDY’S 

 

ORGANISATIE VOD  
DOEL Bevorderen van de sociale en maatschappelijke integratie van cliënten.  
WAT IS BEREIKT Alle cliënten die dit wensen hebben inmiddels een buddy. Er loopt onder 

deskundige leiding een intervisietraject voor buddy’s en vrijwilligers. 
 

SUCCESSEN Meer vrijwilligers geworven die zich inzetten als buddy. Er heeft een warme 
overdracht plaatsgevonden tussen de oude en de nieuwe coördinator 
buddyzorg. 

 

UITDAGINGEN    
 
ACTIVITEIT 3.7.5 

 
HULP BIJ GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

 

ORGANISATIE VOD  
DOEL Cliënten met gezondheidsproblemen toe leiden naar de daarvoor geëigende 

hulp- en zorgverleners. Verkrijgen van middelen voor niet vergoede zorgkosten. 
 

WAT IS BEREIKT Cliënten hebben de noodzakelijk zorg ontvangen  
SUCCESSEN Veel buddy’s begeleiden hun cliënten op verzoek bij dokters- of 

ziekenhuisbezoek. 
 

UITDAGINGEN Het in gespecialiseerde zorg krijgen van cliënten met een PTSS syndroom. De 
aanmelding voor de behandeling van een cliënt met een oorlogstrauma bij de 
Medische Opvang Ongedocumenteerden heeft helaas nog niet tot een opname 
geleid.   

 

 
ACTIVITEIT 3.7.5 

 
VERSTERKEN DRAAGVLAK 

 

ORGANISATIE VOD  
DOEL Beïnvloeden van de beeldvorming rond ongedocumenteerden.  
WAT IS BEREIKT Er is een promotiefolder gemaakt voor de werving van extra donateurs en 

vrijwilligers.  
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Aandacht is gevraagd voor de positie van kwetsbare Dublinclaimanten uit 
landen als Griekenland, Italië en Roemenië. In principe dienen zij teruggestuurd 
te worden naar het land waar hun eerst aanvraag voor asiel is geregistreerd, 
maar gezien de gebrekkige opvang in de betreffende landen levert dit voor 
kwetsbare doelgroepen de nodige problemen op.  
 
De jaarlijkse kerstviering met de cliënten is dit jaar georganiseerd door het 
Netwerk Changemakers Wageningen. 
  
Cliënten zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het project Invisible Cities die 
mensen die “minder in beeld zijn” voor het voetlicht probeert te brengen. 
 

SUCCESSEN Netwerk uitgebreid in Veenendaal, deelname aan seizoensafsluiting Kerknet   
UITDAGINGEN Naamsbekendheid VOD verder vergroten, ook buiten Wageningen..  

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal WERKERVARINGS 
PLAATSEN Opmerkingen 

Buddyzorg 13    
Huisvesting 1    
Uitbetalen 
leefgelden 

2    

Administratie 1    
PR en 
Communicatie 

    

Projecten     
Vertalen 1    
TOTAAL 18    

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Met ondersteuning van Vluchteling Onder Dak heeft de gemeente  Ede een opgave ingediend voor 
de landelijke regeling opvangvoorzieningen voor de periode 2018 tot en met 2021. Hiervoor is met 
de meicirculaire van 2019 een budget toegewezen aan de gemeente Ede voor de opvang van 
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uitgeprocedeerde asielzoekers. In overleg met de gemeente Wageningen wordt bezien hoe en op 
welke wijze deze gelden ingezet kunnen worden.   
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CATEGORIE 4 – meedoen en initiatieven 
 
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) 

 
4.1. Infrastructuur meedoen 

Succes: 
● De samenwerking met COA heeft ervoor gezorgd dat een groep van 15 vluchtelingen met toestemming 

van het UWV vrijwilligerswerk hebben kunnen verrichten op een participatieplek. Er is een grote uitstroom 
gerealiseerd naar werk. 

● Jongeren worden steeds meer betrokken bij het jongerenwerk, als vrijwilliger en mede organisator van 
activiteiten 

● Er zijn steeds meer ouders betrokken bij het kinderwerk in verschillende wijken, bijv. bij de Avond 4 
Daagse, vakantie activiteiten en het Kinder- en Oudervakantiekamp.  

●  
Uitdaging:  
● De huizen van de wijk zijn er niet alleen voor de kwetsbare inwoners. Hoe houden we een goede balans 

tussen kwetsbare burgers en niet kwetsbare burgers met een vraag. 
● Veel vrijwilligers zijn ook deelnemers met een grote begeleidingsbehoefte. Hoe maken we dat zichtbaar? 
● Hoe borg je voortgang en continuïteit bij inwonersinitiatieven?  
● Er is nog steeds een grote groep jongeren is die we nog niet in beeld hebben maar wel gebaat zouden 

zijn bij wat extra ondersteuning/begeleiding. Het is en blijft dan ook een uitdaging om deze jongeren wel 
te bereiken. o.a. door extra in te zetten op digitaal jongerenwerk hopen we in ieder geval een deel van 
deze jongeren te bereiken 

● Een tekort aan capaciteit bij de begeleiding van het kinderwerk is echt een belemmerende factor om meer 
kinderen en ouders stadsbreed te kunnen bereiken. 

 
4.2. Ontwikkelen (van mensen) 
Succes; 
● Hoge -groeiende-  bezettingsgraad deelnemers DACT op beide locaties. De Nude kent een stabiele 

bezettingsgraad doordat ook de uitstroom hoog is. 
● Stadswerkplaatsen draaien goed 
● Nieuwe projecten als b.v.  Textra (textielproject gerecycled textiel) 
 
Uitdaging 
● Beschikbaarheid voldoende begeleidingscapaciteit door toename aantal deelnemers.  
● Maatwerk kunnen blijven leveren in persoonlijke begeleiding gezien de beschikbare 

begeleidingscapaciteit t.o.v. bezettingsgraad deelnemers 
● Balans vinden in investering deelnemers en verdienmodel (nieuwe projecten Nude) 
● Goede afspraken kunnen maken met samenwerkingspartners (b.v. Kadolokaal)  



 
 4.3. Vrijetijdsbesteding 
  Succes 
● Door de verbouwing zijn de ruimtes van THUIS Wageningen nog meer in trek bij Wageningers. 
● Sportbuurtwerk is nog steeds erg laagdrempelig voor de buurtbewoners en ze weten ons makkelijk te 

vinden. Buurtbewoners vragen Sportbuurtwerk voor advies en ondersteuning in de praktijk. De 
betrokkenheid van de ouders tijdens de activiteiten is nog nooit zo hoog geweest. De nieuwe generatie 
ouders zijn veel actiever en dat is zeer positief. 

 
Uitdaging 
● De speelotheek streeft ernaar om in 2020 een opslag te realiseren voor het grotere buitenspeelgoed op 

locatie de Pomhorst zodat dit ook weer kan worden uitgeleend.  
● Veel van de aanvragen voor ruimtes die THUIS krijgen, zijn met gesloten beurs, omdat ze bv onderdeel 

zijn van Welsaam. Dat maakt het wel een uitdaging om inkomsten te genereren 
● Nu de huidige sportcoaches gaan uitstromen is het een uitdaging om voldoende jonge vrijwillige 

sportcoaches te werven. De samenwerking met de talentenfabriek van het jongerenwerk waarin jongeren 
hun eigen talenten kunnen ontdekken, zou ze kunnen enthousiasmeren om mee te doen.  

 
4.4. Vluchtelingen 
Succes 
● Door individuele begeleiding van vrijwilligers (VWON) en aanvullende activiteiten (jongeren en vrouwen) 

zijn veel nieuwe statushouders goed op weg naar zelfredzaamheid en volwaardig burgerschap. 
● Nieuwe taaltrajecten (Digitaalhuis) en taalcafe’s (in bblthk en Thuis) zijn goed bezocht en sluiten aan bij 

behoefte naar betere taalbeheersing. 
● Samenwerking van organisaties en mensen kreeg verder vorm op Open Dag Kleine Wereld, 

Internationale vrouwendag (300 pers.)  en succesvolle matches om kinderen aan het sporten te krijgen. 
● Succesvolle bemiddeling door o.a. VCW en VWON naar vrijwilligerswerk en stages/baantjes voor 

statushouders en AZC bewoners, en participatieplekken in Kookatelier en Huis van de Wijk de Nude. 
 
Uitdaging 
● Onzekerheid en taalbeheersing van de AZC bewoners 
● Voorkomen van armoedeval als situatie van statushouders verandert; financiele situatie vaak erg 

kwetsbaar bij verlies baan, start/stoppen opleiding etc.  De regels zijn erg ingewikkeld en vraagt veel van 
mensen. 

● De plannen rondom inburgering en participatie: Veranderopgave Inburgering 2021. De ontwikkeltafel 
vluchtelingen hoopt gauw met de gemeente om de tafel te kunnen gaan om samen hier goed vorm aan 
te geven. Behalve risico’s zijn er ook kansen om dit nu lokaal goed te gaan organiseren. 

 
4.5. Randvoorwaarden 
In dit deelplan van categorie 4 zijn de betrokken partijen: Gilde Samenspraak, Solidez Huizen van de wijk, 
Solidez Plusbus, Digitaalhuis. 
Vervoer:  
Succes:  
● 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. Hier rijden we nu al meerdere keren van huis naar de supermarkt. 
 
Uitdaging. 
● Doordat mensen langer thuis blijven wonen ontstaat een verzwaring van de taken van de vrijwillige 

chauffeurs.  
● Omdat we geen NEE verkopen vraagt dit een bijzonder flexibele planning van de ritten 

 
Taal: Alle taalactiviteiten, zoals Digitaalhuis en het Gilde, worden verantwoord onder Categorie 3, deelplan 6 

 
SROI: Er zijn in Categorie 4 in het kader van SROI 308  plaatsen gerealiseerd voor vrijwilligers, 11 
stagiaires en 0 werkervaringsplaatsen.  
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

2019 4.1 Meedoen en initiatieven Infrastructuur Meedoen 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

1, 26, 28 kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind. 89.5% 260 respondenten 
2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 82.5%  
3 Voel ik mij goed 93.0%  
7 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat 

nodig is. 
69.6%  

9, 12 heb ik werk of andere bezigheden die passen bij 
mijn mogelijkheden 

52.7%  
23, 24, 42 kan ik werken of vrijwilligerswerk doen 50.3%  
13 weet ik hoe ik hulp/ondersteuning kan krijgen voor 

mijn situatie 
58.3%  

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen 12.2%  
45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 22.3% 

 
 

11 (geen vraag)   
 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 

verwachtte 
 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

gem. cijfer: 8,4 
 

gem cijfer: 8,6 

 

 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 4.1.1 
BUURTTEAMS EN COÖRDINATIE ONTMOETINGSPLEKKEN, ACTIVITEITEN EN 
NETWERKSTRUCTUUR (BUURTMAATSCHAPPELIJK WERK, KINDERWERK)  

ORGANISATIE Solidez  
DOEL ● inwoners ontmoeten en activeren naar aanleiding van signalen 

● verbindingen tot stand brengen tussen vraag, activiteiten en zorg 
● vraaggericht activiteiten en vrijwilligers ondersteunen in het kader van 

meedoen 
● ervoor zorgen dat inwoners mee kunnen doen 
● netwerken en netwerken tot stand brengen 

 

 

WAT IS BEREIKT buurtteams en coördinatie ontmoetingsplekken (zie ook 1.1) 
een buurtteam bestaat in de kern uit de coördinator huis van de wijk, ouderenwerker, 
buurtmaatschappelijk werker en een technisch agogisch medewerker. Op stedelijk 
niveau is er aanvullend inzet mogelijk vanuit kinderwerk, jongerenwerk, en 
sport/buurtwerk. 
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meerdere mensen hebben een participatieplek gevonden in de diverse huizen. Er is 
meer onderlinge uitwisseling tussen bezoekers en deelnemers DACT. En ook een 
combinatie tussen nieuwe Nederlanders en oude Nederlanders die elkaar ontmoeten 
en waaruit initiatieven ontstaan. 
 
Vragen en signalen van inwoners zijn de richtlijn voor de verbinding met BMW, 
ouderenwerk, etc.  

● 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. Dit wordt vormgegeven vanuit de huizen van de wijk en wordt verder 
uitgerold op andere locaties in de stad. 
 

SUCCESSEN Vluchtelingenwerk en het VCW verwijzen meer mensen door voor een participatieplek. 
De samenwerking met het COA is gestart en het afgelopen jaar zijn er 15 vrijwilligers 
actief geweest. Zij hebben met toestemming van het UWV vrijwilligerswerk mogen 
verrichten in het Huis van de wijk de Nude. Deze toestemming willen we ook 
realiseren voor andere locaties zodat we een breder aanbod voor de vrijwilligers 
kunnen realiseren, meer passende mogelijkheden. 
Alle vrijwilligers zijn betrokken geweest tot hun transfer. Dat varieerde van 1 tot 8 
maanden. 
 

 

UITDAGINGEN Buurtteams klinkt als een groot team met veel slagkracht, in de praktijk is het aantal 
uren echter behoorlijk beperkt, met name voor het kinder- en tienerwerk. Op de 
verschillende locaties zijn structurele activiteiten voor kinderen en tieners nauwelijks 
realiseerbaar. 
De huizen van de wijk zijn er niet alleen voor de kwetsbare inwoners. Hoe houden we 
een goede balans tussen kwetsbare burgers en niet kwetsbare burgers met een 
vraag. 
Hoe hou je de continuïteit in stand bij burgerinitiatieven, hoe borg je de voortgang. Als 
een ‘trekker’ uitvalt valt al gauw het initiatief weg, daar is vaak veel extra inzet op 
nodig. 
Hoe maken we de diversiteit van de ‘vrijwilligers’  inzichtelijk en wanneer is een 
vrijwilliger eigenlijk een deelnemer die begeleiding/ondersteuning behoeft. Er is een 
paradox tussen laagdrempeligheid (iedereen mag vrijwilliger worden) en mensen die 
een traject/veel begeleiding nodig hebben, hoe gaan we hier op een goede en 
zakelijke manier meer om. 
 

 

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 BEREIKT Het beoogde doel; een meer evenredige participatie van kinderen en ouders binnen 
het kinderwerk vanuit de 3 wijken is veel dichterbij gekomen. Bij uitstapjes, de Avond 4 
Daagse en het Kinder- en Oudervakantiekamp melden kinderen en ouders vanuit de 
Nude en Oost zich ook aan. Behalve dat is er in Oost en in de Nude een betrokken 
groep ouders die participeren en meedenken. In de wijk Midden was dit al langer het 
geval.  
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De bovenstaande activiteiten richten zich op het verminderen van gezondheids- 
achterstanden; richten zich op de ontmoeting ofwel verbinden sterk en zwak met 
elkaar.  

SUCCESSEN Doordat beroepskrachten binnen het kinderwerk nu ook in de wijken Zuid en Oost veel 
meer nabij zijn, door wekelijkse activiteiten, is er een veel grotere groep ouders 
betrokken bij het Kinderwerk. Dit valt concreet te merken bij de animo van ouders en 
kinderen bij activiteiten zoals de Buitenspeeldag, de Avond 4 Daagse, vakantie 
activiteiten en het Kinder- en Oudervakantiekamp.  

 

UITDAGINGEN Als neveneffect is er een schaalvergroting opgetreden. Dit vraagt meer van de 
vervoerscapaciteiten en de begeleiding. Deze schaalvergroting zorgt voor hogere 
kosten en meer tijd en aandacht van de beroepskrachten om alles in goede banen te 
leiden. Zo hebben we bij het kamp van afgelopen zomer een aantal mensen niet mee 
kunnen nemen. Boven geschetste situatie vraagt om een inhoudelijke keuze. Waar 
willen we de komende periode met het kinderwerk naar toe? Wanneer je er voor kiest 
de ingezette participatie in Zuid en Oost verder gestalte te geven dan betekent dit bij 
deze doelgroep dat je als beroepskracht nabij moet zijn en aanklampbaar. Dat 
betekent dat je letterlijk meer tijd moet kunnen investeren in persoonlijke contacten in 
deze wijk. Daarnaast wil je gebied Midden ook blijven stimuleren in dit opzicht. Door 
dit alle 3 te doen blijft je doelgroep toenemen en heb je een navenant budget nodig 
om je activiteiten en uren te bekostigen.  

 

 
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 BEREIKT Het inloopcentrum bereikt een wekelijkse openstelling van 21 uur, verdeeld over 4 
dagen. De inloop-activiteiten van Markt 17 worden grotendeels gedragen door 
vrijwilligers: gastheren en –vrouwen, kook-vrijwilligers, afwas-vrijwilligers en mensen 
die allerhande klusjes doen voor Markt 17. De betaalde coördinator plant de 
bemensing van de inloop-activiteiten in. Maar minstens zo belangrijk is dat hij de 
vrijwilligers aanstuurt, ondersteunt en zoekt  naar hun mogelijkheden (doel a). Hij is 
een luisterend oor en gaat samen met hen op zoek naar oplossingen als mensen 
ergens tegen aan lopen of onverhoopt (tijdelijk) uitvallen (doel a). Voor statushouders 
(5 mensen) en ongedocumenteerden (9 mensen) is het doen van vrijwilligerswerk een 
manier om de taal te leren en tevens kennis te maken met mede-Wageningers (doel 
b,c).  

Naast de 4 inloopmomenten per week zijn in Markt 17 in de eerste helft van 2019 de 
volgende activiteiten georganiseerd: 
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● Vrijwilligers van buiten zijn bij Markt 17 betrokken geweest via NL DOET (doel 
a). 

● Enkele (Welsaam) partners hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van 
onze ruimtes (doel a, b, c).   

● 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. Josien Plomp, 
Sandra Feenstra, Gelske Kwikkel-Bruinsma en Gerard Mulder. 

● 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 2 keer 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. 

● De vrijwilligerspopulatie herbergt overigens een schat aan landen van 
herkomst: we tellen 9 landen. Via statushouders, ongedocumenteerden, 
expats.  (doel c) 

● Voor vrijwilligers werd een 2e cursus in de  Presentie-benadering gegeven. 
Beoogd wordt een deskundigheidsbevordering in de benadering die in Markt 
17 wordt gehanteerd. Thema: ‘hoe sluit je aan bij iemands leefwereld’?  

● Er werd een workshop georganiseerd voor vrijwilligers over het thema 
‘eenzaamheid’,  een thema dat impliciet en expliciet aan de orde komt in het 
inloopcentrum. Wandelcoach Jettie van den Houdt en Geestelijk Verzorgster 
Liesbeth ter Elst hielpen vrijwilligers met hun workshop verbinding te leggen 
met de eigen eenzaamheid. Dit kan doorwerken in de benadering van 
bezoekers.  

SUCCESSEN Een vrijwilligersuitje, georganiseerd door het bestuur van Markt 17 is door de 
vrijwilligers zeer gewaardeerd. Het versterkt het besef dat je inzet zinvol is en 
gewaardeerd wordt.  
In 2019 nam het aantal vrijwilligers vanuit het AZC, ongedocumenteerden, flink toe. (9 
mensen)  Zij werden geïntroduceerd door medewerkers van het VCW en hielpen 
enthousiast mee bij de voorbereiding van de maaltijden en bij het afwassen 
naderhand.  
 

 

UITDAGINGEN Het is steeds 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).  

 

 
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 BEREIKT De inloop bij jongerencentrum ’t Oude Bijenhuis is drukbezocht. Gemiddeld komen er 
zo’n 20 á 30 jongeren binnen op een middag.  
Binnen het jongerencentrum heerst een prettig groepsklimaat. Hoewel er binnen deze 
doelgroep altijd wel wat onenigheden zijn, is de sfeer over het algemeen goed en 
kunnen de jongeren op een fijne manier met elkaar praten en samen deelnemen aan 
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spelactiviteiten. 
 
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.).  
 
Er is samen met de bezoekers van het jongerencentrum gekeken naar een passende 
invulling van het project ‘talentontwikkeling’ waar wij inmiddels bonusgelden voor 
toegekend hebben gekregen. De jongeren waren direct enthousiast over het idee en 
er is een grote groep die zich graag in wil zetten voor de andere jongeren en het 
jongerencentrum door middel van het organiseren van activiteiten en het 
opknappen/personaliseren van ’t Oude Bijenhuis. Helaas is de start van het project 
uitgesteld wegens het vertrek van de jongerenwerker. In 2020 gaan we hier 
voortvarend mee aan de slag. 
 
In 2019 is het jongerencentrum meerdere malen gebruikt voor jongerenavonden 
waarbij professionals, vrijwilligers en vluchtelingen samenkwamen om het over voor 
hen relevante onderwerpen te hebben. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, sociale 
voorzieningen en financiën. Hierbij zijn voorlichtingen verzorgd door het jongerenwerk 
en partners. 
 
Daarnaast stonden de jaarlijkse pizza-gesprekken op de planning. Hierbij worden 
leden van de raad en het college uitgenodigd om bij ’t Oude Bijenhuis in gesprek te 
gaan met de Wageningse jongeren, onder het genot van een stuk pizza. De 
gesprekken kunnen gaan over actuele vraagstukken binnen de gemeente of 
onderwerpen die de jongeren zelf aandragen. Helaas zijn het eerste pizza-gesprek 
afgelast wegens gebrek aan aanmeldingen. In de tweede helft van 2019  is opnieuw 
een pizza-gesprek georganiseerd. 
Hoewel er door het vertrek van de jongerenwerker minder jongeren en partners 
aanwezig waren is er toch een gezellige pizza avond georganiseerd. Er was veel 
leuke interactie tussen de ambtenaren en de jongeren wat super was om te zien. 
 

SUCCESSEN De toekenning van de bonusgelden was voor ons een van de grotere successen van 
het afgelopen halfjaar. Jongeren voelen zich betrokken bij het jongerencentrum en zijn 
gemotiveerd om zich in te zetten voor de andere jongeren. De groep geeft aan graag 
te willen starten met het project talentontwikkeling. Helaas is, zoals eerder 
beschreven, de start van het project uitgesteld. 
 
Een ander succes is de realisatie van onze nieuwe gamehoek binnen het 
jongerencentrum. De jongeren hebben een tijd geleden aangegeven dit graag te willen 
zien binnen ’t Oude Bijenhuis. Er is nu een hoek gemaakt met een groot scherm en 
een beamer waardoor we een hoop nieuwe mogelijkheden hebben gekregen wat 
betreft het activiteitenaanbod. Nu kunnen er bijvoorbeeld filmavonden, 
gametoernooien en voorlichtingsavonden georganiseerd worden. 
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Daarnaast hebben we samen met de jongeren ook andere plannen gemaakt om het 
jongerencentrum wat op te frissen en te personaliseren. Denk hierbij aan het maken 
van een fotomuur en een muur met schoolbordverf waarop jongeren hun persoonlijke 
lijfspreuken kunnen schrijven. Deze plannen zullen komend jaar gerealiseerd worden 
samen met de jongeren zelf. 
 

UITDAGINGEN Het jongerenwerk is continu bezig om zoveel mogelijk jongeren te bereiken om ze 
vervolgens te kunnen ondersteunen waar ze dat nodig hebben. Dit lukt redelijk maar 
tegelijkertijd weten we uit ervaring dat er nog steeds een grote groep jongeren is die 
we nog niet in beeld hebben maar wel gebaat zouden zijn bij wat extra 
ondersteuning/begeleiding. Het is en blijft dan ook een uitdaging om deze jongeren 
wel te bereiken. o.a. door extra in te zetten op digitaal jongerenwerk hopen we in ieder 
geval een deel van deze jongeren te bereiken 

 

 
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 
BEREIKT 

462 mensen hebben gebruik gemaakt van de vacaturebank van VCW 
 
Vrijwilligers die zich af en toe willen inzetten, ontvangen gemiddeld één keer per drie 
weken een bericht over een tijdelijke vrijwilligers ’klus’. Afgelopen jaar kregen de 
berichten een fris en eigentijds ontwerp. In dezelfde stijl als de nieuwsflitsen. 
Inmiddels staan daar meer dan 600 mensen op. De oproepen plaatsen we ook op 
onze eigen Facebookpagina maar ook op die van Student Plaza.   
 
104 mensen hebben ondersteuning ontvangen (zie 4.2.3 en 4.4.4) 
 
Expertisecentrum: 
● vernieuwde nieuwsflitsen: heldere en aantrekkelijke opmaak en korte berichten 
● 8 nieuwsflitsen verstuurd naar 443 contactpersonen van vrijwilligersorganisaties, 

naast informatie via Facebook 
● 52 geregistreerde advies vragen beantwoord van diverse organisaties over 

vrijwilligersverzekering, AVG, vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersvergoeding, 
vertrouwenspersoon, publiciteit, opstellen vacature, sociale veiligheid, 
asielzoekers, werving. 

● Adviezen in de wandelgangen. 
● Vertrouwenscontactpersoon, 13 overeenkomsten getekend, 3 meldingen 

behandeld, informatiebijeenkomst 12 organisaties woonden deze bij, Pr in krant 
en i.s.m. met gemeente Wageningen, voorbereiding inspiratieavond voorjaar 
2020 samen met NOV. 
 

 

SUCCESSEN Bijv. een vrijwilliger die geholpen is met ons advies over een verzekeringskwestie. 
Tijdens vrijwilligerswerk was hij gebeten door een hond. 
Bijv. door advies over vrijwilligersbeleid aan verschillende organisaties die vervolgens 
verder kunnen met bijv. het op rit krijgen van de privacy wetgeving of met het 
aanmelden bij de gratis VOG regeling enz bijv. hospice, stichting Helpende Hand, 
Gelders Palet enz. 
Bijv. het wekelijks spontaan langsgaan bij organisaties, ondernemers en initiatieven in 
Wageningen om informatie/vragen op te halen en te delen. 

 

UITDAGINGEN De scheidingslijn met advies over hoe het vrijwilligerswerk beter te organiseren en 
advies in organisatie ontwikkeling is heel dun. Meerdere keren werd de simpel lijkende 
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vraag ‘het lukt niet om vrijwilligers te werven’ een heel traject om er achter te komen 
waar het stokte in de eigen organisatie. Het blijft een kunst en uitdaging om dit scherp 
in de gaten te houden en bij de organisatie te laten wat bij hen hoort. Zo kunnen wij er 
niet voor zorgen dat er bijv. een verfrissing komt van het imago (wel het advies en 
linken naar hulp hiervoor) of een andere opzet van de organisatie om zo weer 
aantrekkelijk te worden voor vrijwilligers. Wij kunnen er ook niet voor zorgen dat een 
vastgeroest bestuurslid op gaat stappen enz. 

 
ACTIVITEIT 4.1.5 

 
MOBILISEREN, MATCHEN, EVALUATIE, BEGELEIDING GROEPEN VRIJWILLIGERS 

 

ORGANISATIE Stichting Present   
DOEL Zie Categorie 3  
WAT IS BEREIKT   
SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
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 BEREIKT Er is een nieuwe groep gestart ‘Wageningen Inclusief’ om het VN verdrag handicap 
handen en voeten te geven.  

   

SUCCESSEN In de groep zijn meer mensen uit verschillende hoeken in Wageningen aangehaakt 
dan voorheen (bijv. ondernemers, inwoner, politiek samen).  

 

UITDAGINGEN Het streven van de groep en tevens ook de uitdaging  is om het aantal betrokken 
mensen bij dit thema te vergroten en de groep te verbreden. Zo kunnen we er voor 
zorgen dat er altijd voldoende mensen zijn die door ervaring, bijv. mee kunnen 
denken, maar ook dat er voldoende mensen zijn die bijv. kunnen werken aan 
bewustwording enz. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

4.1.1     
voor vrijwilligers huizen 
van de wijk; zie 1.1 

    

4.1.2     
hosts     
inval hosts     
4.1.3  1  Maatschappelijke stage 

leerlinge Mariëndael 
Arnhem 

Coördinatie exposities 1    

Open inloop 23   gastvrouwen en 
gastheren 
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Maaltijden 31   kookvrijwilligers 

bevoorrading 2    vrijwilligers voor bar 
boodschappen  

schoonmaak 5    afwasvrijwilligers 

activiteit 4.1.4     
Talentonwikkeling 
Jongeren 

15 4   

activiteit 4.1.5.     
loket en 
expertisecentrum 
vrijwilliger inzet 

10    

TOTAAL 87 5   

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

N.a.v. de monitor: 
● Ik heb erg leerzame workshops bij het VWC gevolgd, waar ik voor mijn vrijwilligerswerk veel aan heb gehad. 
● De vragen hebben niet echt een relatie met het onderwerp van de cursus 
● Het vrijwilligers werk gaf me het nieuwe leven perspectief. 
● Wageningen vrijwilligers team is prachtig. 
● De vacature zelf gevonden via netwerk en zelf initiatief genomen richting Casteelse Poort. Alleen de officiële 

aanvraag is via de site gegaan. Weet zelf wat ik wil en waarom. De enquête is derhalve niet op mij van 
toepassing. 

● Het is goed voor de mensen die werk wil zoeken. 
● Wat een slechte enquête, op de avond van de training zelf is al geëvalueerd, gebruik alstublieft die. 
● Was een heel goede workshop, en nog gezellig ook! Dit kan ik toepassen in mijn werk als taalmaatje. 
● Inzet van Astrid is boven verwacghting en zeer motiverend 
● Na mijn pensionering heb ik werk als vrijwilliger gezocht, dit zowel om zelf nog iets nuttigs te doen, maar 

vooral om anderen te "helpen". 
● Mijn activiteit betrof handvaten voor begeleiding. Dit was verder een goede activiteit 
● Super fijn dat het vrijwilligerscentrum zoveel interessante trainingen kan aanbieden! Zeker een meerwaarde 

voor organisaties die met vrijwilligers werken. Ook helpen de trainingen voor ontwikkeling op persoonlijk vlak. 
● Echt een goede plek om te zijn, hulp altijd beschikbaar. Heel veel liefde. 
● Samanta is echt fijn, ik haar vertrouwen=) 
● Samanta van het bijenhuis is echt Lief en bied mij heel veel steun <3 
● keep going on 
● Ik vind leuk om samen te werken 
● Mijn conditie is erg achteruit gegaan. I.p.v. 1x per week doe ik nu nog maar 1x per maand vrijwilligerswerk. 
● ik voel aardig goed 
● Ik vind het hier heel leuk. Belangrijk met mensen samen te zijn. De Nude kan mij altijd bellen. Ik kom hier 

vaak. Samenwerken vind ik heel belangrijk. 
● Het is hier erg leuk in de Nude. 
● Ik vind Solidez een organisatie die stimuleert het samenwerken met elkaar en dat vind ik erg belangrijk voor 

mezelf. 
● Ik ben tevreden over het kookatelier 
● Ik bedank de manager en Joke 
● Eventueel films, documentaires. 
● Reclame voor meer deelnemers aan de maaltijden 
● Lekker en gezellig. Film/muziek avond? Meer reclame maken. Mag ik een blog schrijven? 
● Ik ben blij met het samen eten. Het geeft me veel plezier. Ga zo door! 
● Een uitlaatklep, gezelligheid en plezier 
● Ik mis de Wielewaag 
● Ik voel mij hier op mijn gemak en geaccepteerd. Ik vind de herkenning fijn. Je  mag hier ook huilen of boos 

zijn. 
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● Ik vind het hier gezellig. 
● Ik heb het hier naar mij zin. 
● Het is mijn 2e huis. Je hebt hier afleiding. Ik woon alleen. Ik heb het hier naar mijn zin. 
● Behulpzaam/goed. 
● Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met de begeleiders. 
● Meer zelfvertrouwen gekregen. De begeleiding is goed. Ik zit hier op mijn plek, omdat ik mezelf kan kan uiten 

in de activiteit. 
● Minder individuele aandacht. Vaak druk en lawaaierig door bepaald cliënten. Blij met workshops. Fijn 

personeel. Vertrouwde en veilige plek. 
● De kwaliteit van de activiteit is wisselend. 
● Ik haal hier voldoening uit. Het heeft mij weer beseft dat ik leef . Ik ben meer actief en er is meer sprake van 

zelfzorg. 
● De activiteiten zijn boven mijn verwachting. Je kunt hier je persoonlijke problemen bespreken. Er is altijd wel 

een deelnemer of begeleider.de luistert. Je krijgt hier veel steun. 
● Ze doen goed hun best en altijd leuke dinge voor de kindjes. 
● Niks op aan te merken 
● Ik hoef niet te werken daarom ben ik vrijwilligers bij de Pomhorst daar help ik hen 
● ze doen ook heel veel voor kinderen 
● Hele fijne organisatie en altijd vriendelijk mijn kinderen komen graag bij de Pomhorst 
● Samen intercultureel eten, super leuk! Als er iets verteld wordt tijden het afruimen, dan graag met mircrofoon, 

want het is slecht te verstaan. Maar lieve mensen, goed sfeer! 
● Fijne sfeer en heerlijk gegeten. 
● Geen alleen als er gesproken wordt (centraal) is dat niet te volgen. veel omgeving. Is dat niet te volgen. Veel 

omgevingsgeluiden. 
● Intercultureel eten is fantastisch! +Graag meer sport aanbod voor 55+ 
● intercultureel eten is fantastisch! (x 5) 
● Het is heel erg leuk en zinvol om aan deze activiteit mee te doen, vooral ook voor de kinderen die op deze 

namen kennis maken met culturen waarvan zijn nog weinig wisten en ook het contact met elkaar. 
● heel leuk om samen te eten voor herhaling vatbaar 
● gezellig en lekker! tot volgende keer 
● Ik vond het eten ontzettend lekker en ik kan niet wachten om nog meer lekkers uit andere culturen te proeven! 
● lekker eten en leuke mensen! 
● voorrang voor de vegetariër! uitstekend gedaan voor de eerste keer! 
● met eten was geweldig. rekening houdend met iedereen, zelfs voor veganisten was er voldoende! echt goed! 
● Het zou leuk zijn om meer informatie te krijgen over de Afghaanse keuken en de gerechten. Het eten was erg 

lekker en de aankleding was top! 
● ik vind het geweldig dat mensen zo heerlijk koken van ons! DANK! 
● Heel fijn zo, de mens achter de mens :) 
● fijne sfeer, 1e opvang, daarna wat onduidelijk wat te verwachten. ook op tijd is handig hele vriendelijke 

mensen! 
● wat een goede manier om contact te leggen voor mensen uit deze buurt. +sport? 
● toen wij hier kwamen, was het maandelijkse eten in het huis van de Nude een zegen. elke keer met andere 

mensen aan een grote tafel. veel informatie van mede-eters over waar wat in Wageningen is te vinden. 
● prachtige sfeer! (akoestiek kan een stuk beter) 
● leuk initiatief; in dit geval had ik wat informatie verwacht over Afghanistan, het leven en de cultuur daar. 
● ik vind het leuk en verassend om met allemaal verschillende mensen in aanraking te hebben gekomen die ik 

anders niet had ontmoet. dat vind ik erg leuk! 
● wat een prachtig initiatief deze diners; goed georganiseerd, heerlijk eten en altijd bijzondere ontmoetingen met 

andere bewoners van Wageningen. bijzonder dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor inzetten. ook leuke 
aankleding van de zaal en combinatie met muziek of ander soort optredens. 

● doorzetten me zulke activiteiten te organiseren! hartelijk dank! 
● ik hoop nog te kunnen doorgaan met de gespreksgroep 
● hoop op nog meer cursus 
● prima activiteit 
● doorgaan met de gespreksgroep 
● In de gespreksgroep heb ik veel van de overige deelnemers geleerd. Dit komt zeker door diegene die de 

leiding geeft. 
● Heel belangrijk vind ik dat zo'n groep geleid wordt. Zonder zou e.e.a. al gauw verzanden. lange persoonlijke 

verhalen moeten zachtjes afgekapt kunnen worden. en dat gebeurd bij ons. stimuleren ook belangrijk, gebeurt 
ook. heel tevreden over de (bege-)leiding. 

● Vooral door de begeleiding van Emma Schotveld werd het extra fijn en gestructureerd. 
● zeer gezellige groep met goede begeleiding hierdoor ook persoonlijke activiteiten met de deelnemers gedaan. 
● Begeleiding/leiding is essentieel, lijkt mij dat zonder begeleiding het niet goed loopt 
● elke 3 weken is het prima samen zijn. er komen boeiende onderwerpen naar voren door de begeleidster 

aangevuld met ons ideetjes. de terug koppeling/evaluatie via de mail is heel erg fijn en vooral uitstekend to the 
point 

● de groep heeft me veel gegeven en was vooral door de ondersteuning van de begeleiding 
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● hoop op nog meer cursus 
● ik hoop nog te kunnen doorgaan met de gespreksgroep 
● doorzetten met zulke activiteiten te organiseren! hartelijk dank! 
● Gespreksgroep is fijn met begeleiding heel belangrijk. die je kan sturen met gesprekken die te lang zijn en op 

attent te gaan korten. erg belangrijk en plezierig!! 
● dankzij de aanwezigheid van linda kunnen in de groep diepgaande onderwerpen besproken worden. in de 

doelgroep is veel levensbagage en deskundige begeleiding wenselijk. 
● gespreksleider linda zorgt voor open sfeer en zorgt dat groepsproces goed loopt. ze nodigt mensen uit mee te 

doen in het gesprek, ook degene die vanuit zichzelf niet zo makkelijk zich uiten. belangrijk dat er een 
professionele inbreng is bij dit proces. 

● het is fijn dat er goede begeleiding aanwezig is om de groep te leiden! dat is nodig omdat de onderwerpen uit 
het leven gegrepen zijn en soms heftige reacties oproepen. 

● het is altijd fijn! 
● juist de professionele begeleiding heeft een duidelijke meerwaarde! 
● dansen is een heerlijke bezigheid 
● nog vele jaren doorgaan 
● ze staat altijd voor ons klaar. met allerlei vragen en dansen. 
● ben 90 jaar, kan minder maar ga graag 
● ik ga met heel veel plezier dansen 
● goed voor de gezondheid 
● Ria is en hele fijne docente. ze legt het goed uit en is heel aardig en interessant. ik vind de activiteit leuk, de 

mensen leuk en het geeft mijn leven structuur en plezier. 
● hoop nog vele jaren door te gaan met Ria. 
● Wil nog vele jaren doorgaan. 
● altijd gezellig hier! 

 

  

  

DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

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 goed  Bij DACT is de monitor van 4.1 
ingevuld 

2 ben ik tevreden met wat het leven 
me biedt   

9 Heb ik werk of andere bezigheden 
die passen bij mijn mogelijkheden.   

10 weet ik hoe of waar ik 
ondersteuning kan krijgen als ik zelf 
een initiatief heb 

  

23, 24 Kan ik werken of vrijwilligerswerk 
doen   
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38 Heb ik mensen met wie ik leuke 

dingen kan doen 
  

47 Heb ik beter/meer contact met 
andere mensen. 

  

45 ben ik geholpen op weg naar werk 
of studie   

11 Geen vraag   
 De activiteit heeft me gebracht 

wat ik ervan verwachtte 
 
Kwaliteit van de activiteit 
(rapportcijfer) 

 Er zijn te weinig monitors voor dit 
deelplan ingevuld voor een 
betrouwbaar beeld.  

 
 

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 BEREIKT We hebben diverse groepen inwoners ondersteund met hun idee voor de stad. Dat 
hebben we gedaan op verschillende manieren:  

● sparren  
● Versturen van templates die we hebben gemaakt over hoe ze een begroting 

maken, hoe ze een projectplan schrijven. Deze kunnen mensen op aanvraag 
van ons krijgen.  

● mensen doorverwijzen naar partners en andere organisaties in Nederland.  
● mensen doorverwijzen naar 1 van de fondsen 
● mensen gebruik laten maken van onze ruimtes 

Door het jaar heen spreken we gemiddeld 3 personen per week. We hebben geen 
overzicht van welke initiatieven doorgang hebben gevonden en welke niet. Wel is er 
overzicht van initiatieven die via het initiatievenfonds binnen zijn gekomen. Deze is te 
vinden in een andere rapportage.  
 

 

SUCCESSEN We hebben nieuwe vrijwilligers geworden voor het initiatieventeam die na een 6-8 
maanden uitgestroomd zijn naar betaald werk. We werken samen met ondernemende 
jongeren die via Enactus hun eigen bedrijf opstarten die lokaal een impact heeft. Met 
hun hulp hebben we een aantal dingen geautomatiseerd mbt het ondersteunen van 
initiatieven. Er zijn andere files gemaakt en templates die zorgen dat bepaalde 
werkzaamheden efficiënter kunnen. Ook zorgt ervoor dat initiatiefnemers toch beter 
nadenken over hun idee en geeft ze handvatten om hiermee aan de slag te gaan.  
 
We hebben gewerkt aan de uitdaging om ondernemerschap en de kwaliteiten die 
daarbij horen onder de aandacht te brengen zowel bij onze eigen community als wel bij 
onze partners. Dit betekent dat we meer tijd vrij maken om aan Thuis te werken ipv in 
Thuis. Zo hebben we om meer inkomsten te genereren, met onze community gewerkt 
aan een reserveringssysteem. Dit gaat gepaard met een prijswijzigingen van onze 
ruimtes. Dit beïnvloedt ook onze gebruikers. Samen met hen zijn we gaan bedenken 
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hoe ze hun eigen inkomsten kunnen vergroten. Dit is ontzettend belangrijk als je niet 
afhankelijk wil blijven van bv subsidies of goodwil van anderen.  
 

UITDAGINGEN ● Het blijft een uitdaging om het ondersteunen van initiatieven goed te monitoren, 
zonder dat je onnodig veel administreert.  

● Consequent communiceren via social media over ondersteuning van 
initiatieven is een uitdaging.  

● Combineren ondernemerschap en sociale impact is een uitdaging.  
● Helma kartrekker ziek en nu sociaal ondernemer of participatieladder 

 

 

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 BEREIKT Stadswerkplaatsen 
● Vanuit de Sportwerkplaats zijn er drie beweeggroepen.  
● Bij de Hoge Born ziet men dat het aantal deelnemers vanaf mei terug loopt en dat 

is zorgelijk. Ook bij de Sportwerkplaats is het lastig om deelnemers te vinden.  
● In het Kookatelier is een toename van het aantal deelnemers. 
● De afspraak om 2-3 keer per jaar als Stadswerkplaatsen bij elkaar te komen voor 

een update en afstemming is niet gerealiseerd. Dit vooral doordat er weinig 
deelnemers aangemeld werden en verdere afstemming voor partijen niet relevant 
was. 

● Nu de buurtbedrijven in de Nude gestart zijn en er een samenwerking met Pantarijn 
gerealiseerd is (Kado lokaal, zie rapportage over het kleding project hieronder) zijn 
er nieuwe mogelijkheden ontstaan om de Stadswerkplaatsen nieuw leven in te 
blazen.  

● De buurtbedrijven hebben enkele deelnemers via de gemeente en Solidez. De 
community builder gaat actief op zoek naar mensen die willen participeren.  

Afstemming gaat in 2020 plaatsvinden zodra dat weer mogelijk is ivm het coronavirus 
 

 

WAT IS BEREIKT 

 
 

Kleding project Textra 
bij het innovatiefonds is er budget aangevraagd, en toegekend, voor een textiel recycle 
project in het Huis van de wijk De Nude. Doel: door zinvolle 
dagbesteding/arbeidsactivering voelen burgers zich gewaardeerd, er wordt mede 
gewerkt aan eenzaamheidsbestrijding. Een deel van het project is ook gericht op 
ontmoeting. 
Doelgroep: mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en deelnemers van de 
dagactivering. In 2019 zijn 5 deelnemers actief geweest en er is een goede begeleider 
(vrijwilliger) voor deze groep deelnemers gevonden. 
 
In eerste instantie waren de werkzaamheden het inzamelen, sorteren, verkopen en 
vermaken van kleding. Dat is al vrij snel uitgebreid met het maken van nieuwe 
producten van oude kleding. Zo ontstond het Textra project. Denk hierbij aan tassen, 
portemonnees van oude spijkerbroeken; hondenspeeltjes en plantenhangers van oude 
T shirts. Producten worden samen met de deelnemers bedacht.  
 
Er was een samenwerking met de Gemeente Wageningen, het Werkpunt en het 
naaiatelier van Stadsatelier/Ons Huis gerealiseerd. 
In contacten met medewerkers van het Pantarijn bleek dat we beiden op zoek waren 
naar een geschikte, centraal gelegen locatie, om werkervaring op te doen in allerlei 
werkzaamheden in een winkel en het verkopen van de gemaakte producten. 
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De gemeente bleek bereid tot het beschikbaar stellen van het pand Ruimte voor de 
binnenstad voor een aantal dagdelen per week. Zo is er nu een plek gerealiseerd van 
leerlingen in de praktijk kunnen leren en deelnemers van Textra ook kunnen 
participeren. 

SUCESSEN 
 

Versterkte samenwerking met het Werkpunt 
Betrokken deelnemers met ideeën en initiatieven 
Mooie locatie in de binnenstad 
Een toename van het aantal bedrijven dat producten aan de winkel (Kado lokaal) 
levert. 

 

UITDAGINGEN 
 

Continuïteit in de begeleiding van de Textra deelnemers 
Goede afspraken blijven maken met partners. 
Blijven zorgen voor een divers aanbod zonder veel overlap.  
Regelmatig wisselend aanbod in de winkel. 
 

 

 
WAT IS BEREIKT 
 

Ouders voor ouders 
Vanuit samenwerkingspartners kwam de vraag of er een aanvraag bij de fondsen 
gegaan kon worden zodat het mogelijk gemaakt kon worden jonge ouders (in de 
bijstand) in staat stellen aan het werk te gaan (via een werkervaringsplek bijvoorbeeld) 
zonder te hoeven wachten op een plekje bij de kinderopvang  en kinderopvangtoeslag 
aan te vragen.  
Mensen kunnen op die manier direct aan de slag omdat opvang voor hun kind geregeld 
wordt door andere ouders in een vergelijkbare situatie. Mocht het traject naar wens 
verlopen dan worden de kinderen aangemeld bij Kinderopvang Wageningen en worden 
de toeslagen aangevraagd. Het is dus tijdelijke opvang en geen concurrentie voor 
Kinderopvang Wageningen. 
Het gaat dus om tijdelijke kinderopvang door ouders voor ouders. Deze opvang kan 
plaatsvinden in de diverse Welsaam locaties 
Het aanvragen van kinderopvangtoeslag, waarbij nog niet duidelijk is of men langdurig 
aan het werk kan, een belemmering. 
 
Er zijn in 2019 geen deelnemers aangemeld die een  werkervaringstraject volgen die 
ook jonge kinderen hebben 
 

 

SUCCESSEN 
 

Niet een succes dat op dit moment te beschrijven is maar begin januari was er wel een 
verzoek om te starten; er zou een groep zijn die interesse en behoefte heeft. Zodra het 
mogelijk is wordt dit opgepakt. 
 

 

UITDAGINGEN 
 

● Het project beter promoten 
● De positie naar Kinderopvang Wageningen houden. Afspraken maken over 

doorstroom. 
● Een goede training leveren voor ouders. 
Uitzoeken van de wettelijke vereisten Kinderopvang en eventuele mogelijkheden om 
kinderen wel zonder wachttijd aan te melden bij de reguliere Kinderopvang activiteiten 
 

 

SUCCESSEN De Wandelgroep ism het Odensehuis loopt goed. In het kookatelier is een 14 tal 
deelnemers uitgestroomd naar regulier werk. 

 

UITDAGINGEN Voldoende deelnemers werven om de uitstroom weer aan te vullen en om het ouders 
voor ouders project te kunnen realiseren. 
Hoe maak je tijd vrij om deelnemers te begeleiden en tegelijkertijd tijd vrij maken om te 
werken aan het verdienmodel. 
De promotie van de Stadswerkplaatsen: meer zichtbaar en vindbaar zijn. 

 

 
ACTIVITEIT 4.2.2 

 
SCHOLING VRIJWILLIGERS 

 

ORGANISATIE VCW  
DOEL ● Scholing geëvalueerd gemiddelde cijfer 7,5 (jaarlijks) 

● Minimaal 6 workshops per jaar 
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● 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 BEREIKT In totaal organiseerde het VCW 20 workshops/cursussen met in totaal 287 deelnemers. 
Het gemiddelde waarderingscijfer is 8,2. Twee workshops boden we twee keer aan 
vanwege de grote belangstelling. De basistraining en de oriëntatiebijeenkomst 
vrijwilligerswerk bieden we in het voorjaar en najaar aan.  
  
Voor het eerst maakten we ook een uitnodigende voor en najaarsflyer van alle 
scholing.   

 

SUCCESSEN ● Workshop Taaltekenen originele, vernieuwende  workshop met hoogste 
waardering van 8,8 . Taalvrijwilligers leren hoe ze taaltekenen in kunnen zetten bij 
het leren van Nederlands 

● Mooie voorbeelden van nieuwe vormen: werken met paarden; een avond gegeven 
door ervaringsdeskundigen & theater.  

● Gezamenlijke basistraining Welsaam vrijwilligers 
● Meer samenwerking dit jaar met Sportraad, Odensehuis, THUIS, Platform 

Wageningse Ouderen en het Startpunt. 
● Start van de Kenniskaravaan i.s.m. de Wageningse Uitdaging. Ondernemers 

geven gratis training aan maatschappelijke organisaties. In 2019 namen 10 
vrijwilligers van 6 verschillende vrijwilligersorganisatie deel aan de workshop 
‘Wees Welkom’. Twee Wageningse ondernemers Odette Paling (WUR) en Simone 
Boekhorst (Rijnijsselvakschool) gaven de workshop. 

 

UITDAGINGEN Scholing delen mag nog verder vorm krijgen. VCW is bezig met nieuw systeem waar 
een handige tool in zit om scholing te delen, in de planning voor volgend jaar. 

 

 
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 BEREIKT Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 104 mensen ondersteuning bij het vinden 
van passend vrijwilligerswerk. De trajecten zijn op maat, wat betekent dat de 
deelnemer doet wat hij/zij zelf kan. Waar nodig krijgen de deelnemers ondersteuning 
van het VCW.  
Het aantal mensen dat begeleiding nodig heeft bij het vinden van vrijwilligerswerk nam 
opnieuw fors toe: van 77 (2018) naar 104 mensen. (52 mensen in 2017). Deze trend 
horen we ook van collega vrijwilligerscentrales. De ondersteuning van deze mensen 
komt met deze aantallen natuurlijk wel onder druk te staan.   

 

SUCCESSEN Grootste succes is telkens weer dat mensen die menen niets meer te kunnen toch een 
werkplek vinden waar zij tot hun recht komen en opbloeien!  

 

UITDAGINGEN De stijging van het aantal mensen die om begeleiding vraagt komt met name door het 
aantal asielzoekers (41) die bij ons langskomen. De verblijfsduur is inmiddels 
opgelopen tot meer dan 12 maanden. Onze vrijwillige intercultureel bemiddelaar, 
Arabisch sprekend, maakt het mogelijk hen te helpen.  
Toch zijn er een aantal uitdagingen bij het plaatsen van de mensen. Zij spreken niet tot 
nauwelijks Nederlands. Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt 
creativiteit van ons en de organisaties. Naast langdurend vrijwilligerswerk, bieden wij 
hen kortdurende klussen. Het blijft een uitdaging maar het is geweldig als er dan toch 
weer een win/win situatie uit voortkomt. Zoals bij de Iraanse Parvaneh die zich tot volle 
tevredenheid van de coördinator van het Odensehuis daar inzet.   
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De organisaties hebben een vrijwilligersverklaring van het UWV nodig als asielzoekers 
daar vrijwilligerswerk doen. VCW heeft afgelopen jaar alle organisaties geïnformeerd 
over de verklaring en gestimuleerd deze aan te vragen.   
 

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 BEREIKT zie deelplan Vluchtelingen  
SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
ACTIVITEIT 4.2.5 DAGACTIVITEITENCENTRUM (INLOOP DAGBESTEDING=DACT)  
ORGANISATIE Solidez  
DOEL Inloop-dagbesteding zonder drempels voor 50 mensen met een GGZ-kwetsbaarheid, 

die zonder indicatie bij Stadsatelier - Ons Huis en Huis van de wijk de Nude terecht 
kunnen. Op iedere locatie zijn 8 dagdelen dagbesteding ingericht, met een gemiddelde 
groepsgrootte van 9 personen per groep. in stadsatelier OH zijn de activiteiten 
voornamelijk gericht op creatieve activiteiten, zoals mozaïeken, muziek, 
bloemschikken, tekenen, houtbewerken en naaiatelier. Hoofdactiviteit in de Nude is 
vooral gericht op werk in de keuken en sinds half 2019 ook op het textielproject.  

 

WAT IS BEREIKT Sinds de start per 1 oktober 2018 is het aantal deelnemers aan DACT fors gegroeid. In 
2019 hebben in totaal bijna 80 unieke deelnemers gebruik gemaakt van DACT en is de 
bezettingsgraad van DACT ruim boven de 100% geweest. Uit de effectmeting komt 
naar voren dat deelnemers de activiteiten waarderen met een gemiddeld cijfer van 8,5 
(zowel klanttevredenheid als kwaliteit van activiteiten). Voor veel deelnemers vormt de 
zekerheid dat zij een paar dagdelen per week deel kunnen nemen aan DACT een 
belangrijke stabiliserende en steunende factor in hun leven, waardoor zij ook op andere 
levensterreinen in staat zijn om zelfstandig(er) te functioneren. Naast Wmo-deelnemers 
zien we in 2019 een toename van deelnemers vanuit de Participatiewet, die bij DACT 
komen voor werkfit-trajecten. Voor detailinformatie verwijzen we naar de separate 
verantwoording van DACT over 2019.  

 

SUCCESSEN Getuige het aantal deelnemers en de tevredenheid van de deelnemers voorziet DACT 
in een behoefte onder inwoners van Wageningen. Door het loslaten van de 
indicatiestelling krijgen we een aantal deelnemers binnen, die zeer gebaat zijn bij 
DACT maar voorheen op grond van het aanvragen van een indicatie afhaakten. Door 
deze groep meer in beeld en binnen te hebben, wordt terugval in ziektebeeld en 
overlast voor omwonenden voorkomen. Bij de werkfit-trajecten zien we een hoog 
percentage uitstroom naar werk. Dit vraagt ook enige aanpassing van onze 
DACT-inrichting, omdat we een snellere doorlooptijd doormaken in onze trajecten en 
onze begeleiding hier dus ook op aan moeten passen. Voor meer informatie zie ook de 
separate verantwoording van DACT over 2019.  
  

 

UITDAGINGEN DACT is zó succesvol dat het uit zijn jasje dreigt te groeien. Op dit moment is het nog 
gelukt om alle deelnemers een plek te geven binnen DACT. We lopen echter tegen de 
grenzen aan dat we niet meer voldoende begeleidingscapaciteit beschikbaar hebben 
bij verdere groei van de groepen. Ook merken we dat deelnemers heel specifieke 
voorkeur hebben voor bepaalde dagdelen (de middagen) en de locatie. Het lukt dan 
niet altijd om een passende match te maken. Voor meer informatie zie de separate 
verantwoording van DACT over 2019.  

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 
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activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

Wijkpanelleden in 
initiatievenfonds 

14   Er zijn 13 wijkpanelleden 
actief en 1 vrijwilliger die 
ondersteunt bij de 
administratie van het fonds.  

activiteit 4.2.2     
Scholing      
activiteit 4.2.2 4    
TOTAAL 19    

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

Over scholingsaanbod van VCW:  
● deelnemer 1: “ Ik heb erg leerzame workshops bij het VWC gevolgd, waar ik voor mijn vrijwilligerswerk 

veel aan heb gehad. 
● deelnemer 2: “Super fijn dat het vrijwilligerscentrum zoveel interessante trainingen kan aanbieden! 

Zeker een meerwaarde voor organisaties die met vrijwilligers werken. Ook helpen de trainingen voor 
ontwikkeling op persoonlijk vlak.” 

● Deelnemer 3: “Was een heel goede workshop, en nog gezellig ook! Dit kan ik toepassen in mijn werk 
als taalmaatje.” 

● deelnemer 4: “De workshopgever was een zeer leuke man, en de (ingewikkelde) inhoud werd toch op 
een zo begrijpelijk mogelijke manier gegeven. Ook was de workshop helemaal op maat van wat de 
website van Boerengroep nodig had.” 
 

Toeleiden:  
● deelnemer 1: Het vrijwilligers werk gaf me het nieuwe leven perspectief. Wageningen vrijwilligers team 

is prachtig. 
● deelnemer 2: “Inzet van Astrid is boven verwachting en zeer motiverend” 
● deelnemer 3: “Dank u dat u dit werk voor mij hebt gevonden. Wat de organisatie doet, past bij mij. Ik 

vind het leuk om daar te werken en ik heb leuke collega’s.” 
 

Over het Impactfestival 
● Wat een gave dag. Ik hoop dat dit jaarlijks gaat terugkomen. 
● Ik heb veel geleerd en nieuwe mensen ontmoet. Er gebeuren in Wageningen veel dingen waar ik 

niets van af wist: zoals de schoonmaakwandelingen van Wageningen Schoon. Hier ga ik zeker aan 
meedoen! 

● In ons land breien mannen niet. Vandaag tijdens het Breicafe heb ik voor het eerst breinaalden 
vastgehad. En het was fijn dat ik zo ook mijn Nederlands kan oefenen.  
 

Inwoners initiatieven en social ondernemerschap ondersteunen 
● Mooie plek waar mensen met ideeën kunnen samen komen. Hier kunnen nieuwe initiatieven vanuit 

een gezonde bodem uitbloeien. 
● Van dit soort plekken moet je er veel meer hebben. Mooie ruimtes, goede hosts en fijne bezoekers, 

een topinitiatief! Thuis is echt een aanrader als je op zoek bent naar een fijne werkplek, hulp bij een 
goed initiatief of gewoon een goed gesprek. 

● I love the initative of THUIS. It is a place where a lot of interesting people come together and share 
their skills, knowledge and hearts. Overtime, being part of this community, I learned plenty of things 
related to social entrepreneurship and sustainable development. 
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● Naar onze mening heeft mevrouw Yuksel ons constructief meegeholpen in het aanpakken van 

onze sponsoraanvraag met een meer sociale insteek. Zo heeft ze nog uitgelegd hoe twee partijen 
elkaar idealiter kunnen vinden in een sponsorschap, en meegedacht naar opties vanuit ons 
perspectief. Ze heeft ons connecties gegeven, een nieuwe kijk gegeven op sponsors benaderen 
evenals de rol van framing daarin, en ons  geholpen in onze verdere aanpak van de aanvragen. Wij 
zijn dus al met al zeer tevreden met onze samenwerking met mevrouw Yuksel en dragen Thuis 
Wageningen als geheel dan ook een warm hart toe. 

● De samenwerking met Thuis Wageningen blijkt een schot in de roos. 
● Wekelijks werken we bij Thuis aan onze projecten. Door de gastvrijheid en de wijze waarop Thuis 

georganiseerd is  hebben we het hier heel erg naar ons zin. We kunnen altijd bij ze terecht 
wanneer we vragen hebben over het Wagenings netwerk of over vraagstukken die aandacht 
verdienen.  

● Jullie delen leuke tips via stories op Instagram. 
 
Opmerking Thuis Wageningen 
Wij richten ons niet expliciet op uitstroming naar werk wanneer mensen bij ons vrijwilligerswerk komen 
doen. Wat we wel merken is dat er ook een groep bij Thuis komt, die bv in de ziektewet zitten of die op 
zoek zijn naar werk/werkervaring. We behandelen hen niet anders dan de rest en ze draaien gewoon mee 
met wat ze leuk vinden en kunnen. We horen wel terug dat ze:  

● bij Thuis een netwerk hebben opgebouwd en via dat netwerk aan opdrachten zijn gekomen 
● dat ze op hun tempo mee konden doen en dat heeft bijgedragen aan herstel uit burn-out 
● Dat ze bepaalde vaardigheden hebben geleerd waardoor ze durven te solliciteren 
● Dat ze een stukje zingeving krijgen en een vorm van dagbesteding, waardoor ze niet verder 

vereenzamen of afglijden in een depressie.  
 

Over DACT: 
Enkele opmerkingen deelnemers: 

● Ik vind Solidez een organisatie die stimuleert het samenwerken met elkaar en dat vind ik erg 
belangrijk voor mezelf. 

● Ik voel mij hier op mijn gemak en geaccepteerd. Ik vind de herkenning fijn. Je  mag hier ook huilen 
of boos zijn. 

● Het is mijn 2e huis. Je hebt hier afleiding. Ik woon alleen. Ik heb het hier naar mijn zin. 
● Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met de begeleiders. 
● Meer zelfvertrouwen gekregen. De begeleiding is goed. Ik zit hier op mijn plek, omdat ik mezelf kan 

uiten in de activiteit. 
● Minder individuele aandacht. Vaak druk en lawaaierig door bepaald cliënten. Blij met workshops. 

Fijn personeel. Vertrouwde en veilige plek. 
● Ik haal hier voldoening uit. Het heeft mij weer beseft dat ik leef. Ik ben meer actief en er is meer 

sprake van zelfzorg. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

●  - 2019 4.3 Meedoen en initiatieven Vrije tijdsbesteding 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

3, Voel ik mij goed 97.3% 149 respondenten 
7 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als 

dat nodig is 
61.7%  

9 Heb ik werk of andere bezigheden die passen bij 
mijn mogelijkheden. 

46.3%  
26, 28 
 

kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 91.9%  

1, 2,13, 27 (geen vraag)   
 De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan 

verwachtte 
 
Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 

gem. cijfer: 8,6 
 

gem. cijfer: 8,7 

 

 
Overige opmerkingen: 

● Het stelt je in staat je meer in te leven in een ander zijn/haar problemen 
● Prettige sfeer, heb ik iets gehad aan de andere deelnemers. Spelelement was leuk. 
● Waardevol voor ouderen 
● Ik weet meer over de gebreken die kunnen komen en hoe daar nu al preventief mee om te gaan. 1x p week 

alles doen bijv. 
● goede uitleg en voordoen 
● Ik vond het een doordachte cursus 
● Super leuk de activiteit die jullie organiseren 
● Wat een prettige ruimte - biedt THUIS - mooi opgeknapt, goede basis materialen en prettige sfeer. 
●  dank voor de ondersteuning vanuit Thuis 
● Super gezellige en lekkere lunch klaargemaakt door een samenwerking van Foodsharing met Thuis :) 
● Een beetje chaotisch aan het begin (het was niet duidelijk hoe en wanneer ik de sleutel mag ophalen 

bijvoorbeeld) maar iedereen wou me graag helpen, en dat was heel fijn! 
● SDW ,Activiteit verruiming met Karaoke ,Muziek,Zang en Dans  
● Erg leuk 
● Bedankt voor de hartelijke ontvangst!  
● Ik kende Thuis niet, mooie accommodatie in het centrum. Alleen parkeren is wat lastig. 
● Ik zou leuk vinden als die activiteit elke jaar kan organiseren 
● altijd klaar staan voor je mensen 

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 
4.3.1 UITLEEN VAN SPORT- EN SPELMATERIAAL AAN INWONERS  
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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 
BEREIKT 

De speel-o-theek bevindt zich sinds maart 2018 in wijkcentrum de Pomhorst. De 
Speel-O-Theek heeft als doel het adviseren over, en laagdrempelig toegankelijk maken 
van, verantwoord en passend speel-materiaal voor kinderen uit Wageningen en de 
directe omgeving. De speelotheek richt zich hierbij op het aanbieden van leerzaam, 
duurzaam, en uitdagend speelgoed en spelmateriaal. Mede met behulp van Samen 
Wageningen zijn in 2019 materialen aangeschaft voor de uitleen van speelgoed door de 
Speelotheek. 
 

 

SUCCESSEN De speelotheek verzorgt tweemaal per week een uitleen vanuit wijkcentrum De 
Pomhorst. Momenteel zijn 17 vrijwilligers actief betrokken bij de uitleen, aanschaf en 
reparatie van nieuw speelgoed en het onderhouden van contacten met nieuwe en 
bestaande leden. Tijdens NL-doet 2019 hebben vrijwilligers van de speelotheek, evenals 
vrijwilligers die zich hebben opgegeven via het oranjefonds de kasten in de Pomhorst 
voorzien van een beschermende olielaag. 
 

 

UITDAGINGEN De speelotheek streeft ernaar om in 2020 een opslag te realiseren voor het grotere 
buitenspeelgoed op locatie de Pomhorst. Sinds de verhuizing naar De Pomhorst bevindt 
het grootste gedeelte van dit buitenspeelgoed zich in een tijdelijke opslag elders in de 
stad bij een van onze vrijwilligers, en kan helaas niet regulier worden uitgeleend. 

 

 
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 
BEREIKT 

Thuis is 2019 met een goede start begonnen: het hele pand was verbouwd om 
bezoekers en organisatoren beter te ondersteunen. Hierdoor hebben we nieuwe 
activiteiten aangetrokken die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Zo zijn er 
verschillende activiteiten gericht op gezondheidswinst:  

● Clevermove: sporten en dieet advies voor 40+ 
● 5 jarig bestaan van foodsharing Wageningen  
● Vitaal leven inloop en workshops 
● Vegan Villa waar men gezond veganistische hapjes kunnen proberen 
● Kookworkshops waar je met groente allerlei hapjes maakt uit verschillende 

culturen.  
● Groente bij de Thee waarbij Wageningers met een andere culturele achtergrond 

hapjes delen uit hun land. Hierbij worden ze ondersteund om gezonde hapjes 
klaar te maken. Dat is hun eigen wens.  

● Er zijn diverse dansworkshops georganiseerd.  
Ook zijn er andere activiteiten ontstaan: 

● workshops over de Donut Economie.  
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● ISM de bblthk, filosofiecafe is er een start gemaakt met Tegenlicht meetups.  
● Duolingo activiteiten waarbij mensen met de app een taal oefenen.  
● Bites of home waar mensen bepaalde gerechten uit een bepaald land leren 

koken en samen opeten. 
● Klimaatgesprekken heeft plaatsgevonden in de 2e helft van 2019. Op een 

laagdrempelige manier kunnen deelnemers leren over het klimaatprobleem en 
op wat voor manieren ze zelf hun voetafdruk kunnen verkleinen.  

Hiernaast vinden er ook met regelmaat activiteiten plaats zoals documentaire avonden, 
leesclubs, zero waste workshops. Er wordt doorverwezen naar andere locaties en 
activiteiten wanneer we zien dat dat ook past bij een bezoeker. Vele activiteiten die we 
hadden gaan gewoon door en ontwikkelen zich.  

SUCCESSEN Door de verbouwing zijn de ruimtes nog meer in trek bij Wageningers. Dat merken we 
aan de hoeveel aanvragen. Er zijn nieuwe mensen aangehaakt met nieuwe activiteiten. 

 

UITDAGINGEN Veel van de aanvragen die we krijgen zijn met gesloten beurs, omdat ze bv onderdeel 
zijn van Welsaam. Dat maakt het wel een uitdaging om inkomsten te genereren.  
 
Met een aantal oude vaste activiteiten die bij Thuis vanaf het begin meedraaien is 
gebleken dat wij als Thuis niet goed gecommuniceerd hebben over de interne 
veranderingen: We zijn strenger geworden over het schoonmaken en we hebben nieuwe 
tarieven. Dit hadden we anders moeten aanpakken, omdat het voor veel verwarring heeft 
gezorgd.  
 
Met nieuwe aanvragers gaat dit wel heel goed.  

 

 
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 
BEREIKT 

● Afgelopen jaar is een succesvolle Kids Actief Kamp georganiseerd en uitgevoerd. 
Met 155 kinderen en een ontzettend warm weer heeft Solidez, Sportservice 
Wageningen en zwembad de Bongerd een leuk sportief en uitdagend kamp 
neergezet voor de Wageningse kinderen. 

● De Zomerspelen was dit jaar weer een succes waarbij Solidez en Sportservice 
Wageningen een culturele recreatieve sportieve programma hebben neergezet voor 
de Wageningse kinderen. Elke dag hebben we rond de 200 bezoekers bereik Dit 
was de laatste Zomerspelen editie waarbij Solidez en Sportservice Wageningen 
samen hebben georganiseerd. De Zomerspelen valt niet meer binnen de resultaten 
en gewenste werkzaamheden van Sportservice. 

● Snowboarden met kinderen uit arme gezinnen was een groot succes waarbij wij een 
groep van 80 kinderen de kans hebben gegeven om kennis te maken met 
wintersport. 

● Afgelopen maanden zijn er 10 voetbaltoernooien georganiseerd met als doel 
kinderen te stimuleren om meer te gaan bewegen, elkaar te ontmoeten en met de 
gedachte om door te laten stromen naar een voetbalvereniging.  
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● Afgelopen jaar hebben een groep studenten een heel leerzaam en leuk programma 

georganiseerd voor ouderen in het Odensehuis. Het is een programma dat ook de 
komende jaren uitgevoerd zal worden binnen het Odensehuis. 

● Met de speelbus hebben we het programma gedraaid op de scholen en op de 
pleinen waarbij sport stagiaires en sportcoaches actief zijn. 

● De sportbuurtwerker Mennold is een paar maanden uitgevallen waardoor de 
speelbus activiteiten in zwaar weer gekomen waarbij iemand extern gehuurd moest 
worden om het gat te vullen. 

     
SUCCESSEN Sportbuurtwerk is nog steeds erg laagdrempelig voor de buurtbewoners en ze weten ons 

makkelijk te vinden. Buurtbewoners vragen Sportbuurtwerk voor advies en 
ondersteuning in de praktijk. Door langer zichtbaar te zijn in de wijk is er minder sprake 
van overlast. Steeds meer ouders komen vooral tijdens de vakantie activiteiten helpen. 
Ze zijn zichtbaar tijdens het reguliere programma. Dit is in vergelijking met de afgelopen 
jaren echt een aanwinst. De betrokkenheid van de ouders tijdens de activiteiten is nog 
nooit zo hoog geweest. De nieuwe generatie ouders zijn veel actiever en dat is zeer 
positief. De betrokkenheid van de stad toen de materialen van de speelbus gestolen 
geeft aan hoe belangrijk de rol van de speelbus is. 
 

 

UITDAGINGEN De huidige sportcoaches zijn niet meer de jongste, het heeft zijn voordelen (ervaring en 
zijn professioneler) en het heeft ook nadelen. Deze groep gaan uitstromen. Voor de 
komende twee jaar hopen we dat er nieuwe jongeren zich binden aan het project voor 
het voortbestaan van het project. De nieuwe generatie zit liever achter de PS4 en de 
sociale media dan dat ze participeren in de wijk. Sportbuurtwerk en het Jongerenwerk 
gaan starten met de Talentenfabriek om jongeren te enthousiasmeren, werven en en zo 
activeren tot vrijwilligerswerk en sportcoaches.  
Het Empowerment traject met Sportservice Wageningen is na 2 jaar gestopt omdat het 
niet mogelijk bleek hiervoor voldoende deelnemers te enthousiasmeren. Onze 
doelstellingen zijn niet bereikt. Met de Talentenfabriek willen we jongeren hun eigen 
talenten laten ontdekken en deze ontwikkelen en met als doel deze te delen met hun 
leeftijdsgenoten.  

 

 
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 
BEREIKT 

  

SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
 
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   
 
ACTIVITEIT 
4.3.6 

ONDERSTEUNING ONTWIKKELING ACTIVITEITEN VOOR MENSEN MET 
BEGINNENDE DEMENTIE  (Zie deelplan 1.3 en 3.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

Pagina 23 - Halfaarverslag Welsaam 2019 



 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

4.3.1.  
Speel-o-theek 

17    

4.3.2 THUIS    Zie cat 1 ontmoeten 
deelpan 1 voor deze 
cijfers.  

4.3.3 
Sportbuurtwerk 

22    

TOTAAL 39    

 

 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

● Thuis moet blijven bestaan! Ik heb hier een plekje waar ik me thuis voel en geaccepteerd en ik terecht 
kan! Ik doe ideeën op en heb sociale contacten en bezoek het plantenasiel, doe een bakkie, etc. Ik kom 
al sinds de opening (met) tussenpozen het is enorm opgeknapt! Ik kijk ook altijd even op het prikbord, 
lees altijd de krant en ga 31 okt. naar Halloween night hier.Thuis is zeer nuttig! 

● An amazing place to take part in the cultural and community events of Wageningen. They have a wide 
range of events to participate in, and are very helpful in setting up your own events. Best of all: they 
operate on a community model of equal trade, so you get out what you put in! 

● THUIS is een hele fijne plek om samen te komen voor verschillende doeleinden! Wij hebben met onze 
organisatie al meerdere keren gebruik kunnen maken van de locatie in ruil voor vrijwilligersuren, en dit 
is altijd goed bevallen. Het is een ontzettend mooi innitiatief en erg goed uitgevoerd! 

● Thuis Wageningen is een fijne en mooie plek waar mensen elkaar inspireren. Jong en oud, klein en 
groot. Waar nieuwe ideeen ruimte krijgen. Een mooiere wereld maken doe je door gewoon te doen 
waarin je gelooft. En dat doet Thuis Wageningen. Met een organisatie structuur waar je blij van wordt. 
Waar iedereen gelijk is en waar er naar iedereen geluisterd word. Dank je wel Thuis Wageningen dat 
jullie bestaan. 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

heel 2019 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 de Nederlandse taal beter lezen, 
spreken en begrijpen 

88,5% 26 respondenten 

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 76,9%  
46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten, 

normen en waarden in Nederland 
84,6%  

47 Heb ik beter contact met andere mensen 76,9%  
48 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat 

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

57,7% 
 
84,6% 

 
 
 
 

Aanvullend 
resultaat 7.4 

geen vragen   

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

7,9 
 
8,6 

gem. rapportcijfer 

overige opmerkingen: 
● Heel leuk en aardige mensen. Iedereen die bij vluchtelingenwerk werkt wil iemand helpen 
● Ik word tijdens het spreekuur vaak doorverwezen naar een volgend spreekuur 
● Telefonisch niet goed bereikbaar, ik wil graag begeleiders kunnen bellen op 06 
● Ze helpen ons goed 

OVERZICHT  

activiteit 4.4.1 

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

ORGANISATIE Vluchtelingenwerk  
DOEL Doelen:     

● Statushouders zijn ondersteund om goede keuze te maken voor formele 
taalverwerving en indien gewenst aanvullend gekoppeld aan een maatje 
(informele taalverwerving).    

● Statushouders vinden een plek op de arbeidsmarkt of vrijwilligerswerk, stage of 
volgt een opleiding of cursus om de positie op de arbeidsmarkt te vergroten. 
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● Statushouders zijn in staat praktische zaken in hun leefomgeving te regelen, 

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

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

    
WAT IS BEREIKT ● Diverse trajecten zijn succesvol afgesloten (=mensen voldoende zelfredzaam).  

● Er is grote schuldenproblematiek voorkomen door op tijd te bemiddelen en 
steunfonds van de kerken aan te schrijven. 

● Voor jongeren zijn laagdrempelige, informele voorlichtingsavonden georganiseerd 
i.s.m. partners in Oude Bijenhuis en wijkcentrum. 

● VIP groep voor 10 vrouwen met grote afstand tot participatie: trede verder 
gekomen en meer zelfvertrouwen plus netwerk. Succesvol met certificaat 
afgerond. 

● Eurowijzer cursus voor Eritrese jongens door 4 jongens succesvol afgerond; zij 
kunnen daarmee anderen verder helpen (Perspectieffonds) 

 

 

SUCCESSEN ● Klankbordgroepleden vernieuwd; inzet ervaringsdeskundigen van diverse 
samenstelling. En bekendheid aangegeven; B&W op bezoek. Nieuwe voorstellen 
voor 2020. 

● Kennis gedeeld binnen Welsaam en met gemeente: gezamenlijke studiedag over 
Eritrea. (Perspectieffonds) 

● Internationale Vrouwendag 8 mrt. met 300 vrouwen van diverse afkomst in de 
Junushoff. In samenwerking georganiseerd en met vervolg naar behoeftes 
vrouwen. De fakkel wordt overgenomen door de Soroptimisten. 

● Faciliteiten in de buurt  en verbinding in de wijk: Open Dag 22 juni ism Stichting 
de Kleine Wereld, Welkom in Wageningen en Solidez. Alle verschillende 
inwoners present. 

● Uitwisseling met en overdracht naar Startpunt over lastige kwesties 
● Uitwisseling met Humanitas, Isofa en Solidez i.v.m. begeleiding financieel 
 

 

UITDAGINGEN ● Veranderopgave Inburgering 2021 samen vormgeven: Welsaam met gemeente - 
onder regie van gemeente 

● Inspelen op ongeplande en diverser vragen buiten de structuur: zelfvestigers 
(statushouders uit andere gemeentes) en statushouders die na 2 jaar nog flink in 
de problemen komen.; schulden, inburgering, verblijfsvergunningen 

● Grote Eritrese families goed (extra)  begeleiden. 
● Problemen met afronding inburgering (oude wet) moeten mensen zelf tijdig gaan 

signaleren en hulp vragen in b.v. VWON spreekuur. 
● Cliënten ondersteunen in duurzame loopbaan, op naar passend niveau en vaste 

contracten 
● Vroegsignalering armoede problematiek i.s.m. partners en gemeente.  

 

 
ACTIVITEIT 4.4.2 

 
INLOOPCENTRUM MARKT 17 INTRO (zie deelplan 1.1) 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT Het inloopcentrum bereikte een wekelijkse openstelling van 21 uur,  
verdeeld over 4 dagen. De inloop-activiteiten van Markt 17 werden grotendeels 
gedragen door vrijwilligers: gastheren en –vrouwen, kook-vrijwilligers, 
afwas-vrijwilligers en mensen die allerhande klusjes doen voor Markt 17.  Voor 
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statushouders (6 mensen) en ongedocumenteerden (10 mensen) is het doen van 
vrijwilligerswerk een manier om de taal te leren en kennis te maken met 
mede-Wageningers (doel 47a, 47b). Een medewerker van VCW is vaak aanwezig bij 
de intakes van nieuwe vrijwilligers uit de kring van ongedocumenteerden om hen te 
introduceren bij Markt 17. Met de VCW is een goede samenwerking.  

SUCCESSEN De vrijwilligerspopulatie herbergt een schat aan landen van herkomst: we tellen 12 
landen, wanneer we statushouders, ongedocumenteerden en expats meetellen.  (doel 
c) In 2019 kregen we de mogelijkheid om , via een vrijwilligersverklaring van het UWV, 
ook ongedocumenteerden vrijwilligerswerk te kunnen laten doen. Zo groeide in Markt 
17 het aantal ongedocumenteerde vrijwilligers uit tot 10 mensen! Hoewel 
statushouders (6 mensen) meedoen met de kookactiviteiten eten zij zelf meestal niet 
mee. 7 van de 10 ongedocumenteerden at echter wel graag mee.  

 

UITDAGINGEN Het is steeds 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).  Ongedocumenteerden zijn zeer gemotiveerd om mee 
te werken. Hoewel hun procedures langzaam gaan kan het wel gebeuren dat men vrij 
plotseling is vertrokken. De continuïteit van het vrijwilligerswerk is dan wel in het 
geding. Dit gebeurt soms ook doordat afspraken in of vanuit het AZC gemaakt 
voorgaan, boven ingeroosterde diensten.   Een andere uitdaging is de 
teamsamenstelling. Communiceren is lastig wanneer autochtone vrijwilligers geen 
Engels of andere talen spreken, terwijl het team grotendeels bestaat uit mensen die 
nog geen nederlands spreken. Met handen en voeten en non-verbaal kom je een heel 
eind, maar soms is kennis van Engels wel gewenst om te kunnen overleggen wat de 
werkzaamheden inhouden.  

 

 
ACTIVITEIT 4.4.3 

 
RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie voornamelijk deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE de bblthk / Digitaalhuis  
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal   
WAT IS BEREIKT Er zijn meer dan 50 mensen die een (gratis jaar-) abonnement hebben omdat zij 

meedoen aan een taaltraject bij ons of een andere partner in de stad.. Hoeveel 
personen daarvan een vluchtelingenachtergrond hebben, is niet bekend. We zien 
steeds meer mensen vanuit de POL verblijven in de bblthk en zelfstandig 
leermaterialen gebruiken die aanwezig zijn. Men hoeft hiervoor geen lid te zijn. 
 

 

SUCCESSEN Veel vluchtelingen komen met regelmaat naar het wekelijkse Taalcafé. 
 

 

UITDAGINGEN Een wezenlijke bijdrage leveren aan de nieuwe wet Inburgering waarin het vereiste 
taalniveau van inburgeraars omhoog moet van A2 naar B1. Kan het Digitaalhuis met 
haar non-formele aanbod een reële rol vervullen en beantwoorden aan de 
verwachtingen van het ministerie en gemeente? 
 

 

ACTIVITEIT 4.4.4 TOELEIDING NAAR EN BEGELEIDING BIJ PASSEND VRIJWILLIGERSWERK (beschreven bij 
activiteit 4.2.3 ontwikkelen) 

 

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

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

 

WAT IS BEREIKT ● 76 migranten waarvan 13 int. Studenten, 41 bewoners van het AZC zijn 
bemiddeld naar vrijwilligerswerk 

● Dit is een diverse groep: statushouders, oudkomers, partners van statushouders , 
arbeidsmigranten, mensen zonder geldige verblijfspapieren, internationale 
studenten, en asielzoekers. 
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● Drie zondagen deden ongeveer 15 asielzoekers samen met vrijwilligers van VCW 

mee aan de opschoon wandelingen van Wageningen Schoon. 2 asielzoekers 
hielpen mee met de rolstoelvierdaagse van Vilente Pieter Pauw.  

● 12 asielzoekers deden bij 6 organisaties mee tijdens NL doet (landelijk jaarlijkse 
vrijwilligersactie in maart). 

● VCW heeft afgelopen half  jaar alle organisaties geïnformeerd over de verklaring 
van UWV die nodig is als asielzoekers vrijwilligerswerk doen en gestimuleerd 
deze aan te vragen. 8 organisaties hebben de verklaring. 

 
SUCCESSEN Via het vrijwilligerscentrum komen migranten in contact met de Nederlandse cultuur 

en kunnen de taal oefenen. Via via hoort men op het AZC dat men via ons iets kan 
doen terwijl men wacht. Het lijkt een mooie combinatie vaak ook met het oefenen van 
de taal in de bblthk bij Taalcafé.  
 

 

UITDAGINGEN Begeleiding naar vrijwilligerswerk blijft stijgen. Dit kunnen we blijven doen door 
vrijwillige coördinator. De stijging is met name door het aantal asielzoekers die bij ons 
langskomen. Vorig jaar waren dit er 41. Dit komt omdat de verblijfsduur inmiddels op 
is gelopen tot meer dan 12 maanden. Amin, vrijwillig intercultureel bemiddelaar, maakt 
het mogelijk hen te helpen.  
Toch zijn er een aantal uitdagingen bij het plaatsen. Zij spreken niet tot nauwelijks 
Nederlands. Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt creativiteit van 
ons en de organisaties. Naast langdurend vrijwilligerswerk, bieden wij hen kortdurende 
klussen. Het blijft een uitdaging.  

 

 
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 BEREIKT In samenwerking met het COA zijn er participatieplekken gerealiseerd in het 

Kookatelier en in het Huis van de wijk de Nude. Er zijn in 2019 15 vluchtelingen 
werkzaam geweest. Voor deze werkzaamheden is er toestemming van het UWV 
(vrijwilligersverklaring); deze toestemming is geldig voor 3 jaar. 

 

SUCCESSEN ● Het aantal deelnemers dat een participatieplek heeft en de groep vluchtelingen die 
deelneemt aan de Nederlandse les in de Nude; ongeveer 25 mensen. 

● Samenwerking verloopt heel goed en is heel bijzonder. Op verschillende 
middagen  zijn er mensen uit zo’n 12 verschillende culturen aan het werk. Er is 
veel belangstelling naar elkaar, veel uitwisseling.  

● De mooie samenwerking met Stichting de Kleine Wereld, Vluchtelingenwerk, 
Welkom in Wageningen en Solidez. Een goed bezochte open dag waarin 
vluchtelingen ook een rol hebben gespeeld door bijvoorbeeld hun verhaal te 
vertellen. 

● Solidez gaat 4 uur per week ondersteuning geven aan de werkers van de Kleine 
Wereld; een mooie uitbreiding van de samenwerking. 

 

 

UITDAGINGEN Voldoende werkplekken en begeleiding kunnen blijven realiseren.  
 
ACTIVITEIT 4.4.6 

 
MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3) 

 

ORGANISATIE Odensehuis  
DOEL mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk  
WAT IS BEREIKT Er is wel een mogelijkheid geboden maar geen vraag binnen gekregen of plaatsing 

kunnen realiseren.  
 

SUCCESSEN Vanaf medio juli zijn er twee vrijwilligers van het AZC werkzaam in het Odensehuis 
waarvan 1 pers geen NL spreekt. Op basis van deze ervaring krijgen we goed inzicht 
of het nog niet kunnen spreken van de NL taal belemmering vormt voor contact maken 
met deelnemers en invulling rol als vrijwilliger. 
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UITDAGINGEN Organiseren van voldoende tijd en aandacht voor begeleiding van vluchtelingen in 

vrijwilligerswerk Odensehuis. 
 

 
ACTIVITEIT 4.4.7 

 
TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6) 

 

ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen.  
WAT IS BEREIKT Van de succesvol beëindigde taalmaatjes-koppelingen was één deelnemer een 

Iraanse vluchteling. Van de nieuwe koppelingen vanaf 1 januari komen twee 
vluchtelingen uit Syrië en twee uit Iran. Van de laatste twee is de status nog niet 
zeker. Bij het intakegesprek is het niet ter sprake gekomen. 

 

SUCCESSEN Betrokkene was al wat langer in Nederland. Hij was er al in geslaagd een baan te 
vinden. 

 

UITDAGINGEN Het aantal vrijwilligers betrokken bij taalmaatjes loopt terug. Het is nog niet 
zorgwekkend. 

 

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal 
WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

4.4.1 
Maatschappelijke en 
juridische 
ondersteuning VWON 

20 6  1 vrijwilliger uitgestroomd 
naar betaald werk 

4.4.4 Begeleiding naar 
vrijwilligerswerk VCW 

1    

4.4.7. GILDE 
Samenspraak 

120   Het zijn mensen met 
ervaring op allerlei 
terreinen. De meesten doen 
geen betaald werk meer. 
Allemaal maken ze graag 
hun kennis en kunde nuttig 
voor de samenleving 

TOTAAL 141 6   

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN 

Er kwam een kwetsbaar 1 ouder gezin vanuit het noorden van het land op eigen initiatief (via loting 
Huiswaarts) naar Wageningen, waarbij we opeens geconfronteerd werden met een veel uitdagingen. De 
samenwerking met diverse partners (Kind aan huis, Startpunt) en scholen blijkt dan weer erg belangrijk. 
Goed om elkaar te kennen en te weten wat je doet. 
Inzet van ervaringsdeskundigen is steeds tijdelijk omdat mensen in participatietrajecten zitten en (tijdelijk) 
elders aan het werk moeten. Helaas kunnen lokale medeburgers zo lastig de tolken en/of sleutelfiguren 
worden. 
Analfabete (oudere) Eritreeërs zullen weer andere aanpak nodig hebben; voorkomen dat ze geïsoleerd 
blijven van de Nederlandse samenleving.  
Financiële zaken verdienen veel aandacht: het gaat gemakkelijk mis en mensen zijn dan erg kwetsbaar. 
Het ligt vaak niet aan mensen maar aan de ingewikkelde regelgeving. Vanuit het spreekuur van VWON 
helpen we zo goed mogelijk. Goed dat er een extra inloop komt bij het Startpunt. 

UITSPRAKEN VAN INWONERS 

● Khalid (51 jaar): “Ik wilde zo snel mogelijk Nederlands leren. Daarom zocht ik vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligerswerk was compleet nieuw voor mij, net als de Nederlandse taal. Nu zit het in mijn bloed. Ik 
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ben heel blij dat ik het gedaan heb. Het is een heel groot plezier om samen te werken met de 
geweldige mensen van het VCW, die mooi werk doen in Wageningen“ 

● Een vluchteling die eindelijk zijn verblijfsvergunning krijgt kan de eerste dagen niet stoppen met 
glimlachen: “Zelfs het ademen gaat anders! Het gaat nu gewoon vanzelf…..” 

● Een klankbordgroep lid: “Ik vind het heel belangrijk dat wij onze mening kunnen geven! Er kunnen veel 
dingen echt beter….  En onze mening wordt ook heel serieus genomen”   Ze wil graag meer doen! 
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DEELPLAN VOORTGANGSRAPPORTAGE 2019 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum 
NUMMER  
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM 

december 2019 4.5 Meedoen en initiatieven Randvoorwaarden 

BEOOGDE RESULTATEN  SAMEN WAGENINGEN EN STATUS 

RESULTAAT Door de activiteiten… 
UITKOMST 
EFFECTMETINGEN (%) 

aanvullende 
informatie 

39 heb ik mensen die me helpen/steunen als dat 
nodig is  Geen monitors 

ingevuld 
27 Kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind   
43 (geen vraag)   
 De activiteit heeft me gebracht wat ik 

ervan verwachtte 
  

 Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)   

OVERZICHT 

ACTIVITEIT 
4.5.1 TAAL (TaaLmaatjes)  zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6  
ORGANISATIE Gilde Samenspraak  
DOEL   
WAT IS 
BEREIKT 

  

SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
 
ACTIVITEIT 
4.5.2 

 
GROEPSTAALLES zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6. 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL   
WAT IS 
BEREIKT 

  

SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   
 
ACTIVITEIT 
4.5.3 

 
VERVOER (PLUSBUS) 

 

ORGANISATIE Solidez  
DOEL Het vervoeren van minder mobiele ouderen en mensen met een beperking om te 

zorgen dat de inwoners van Wageningen niet in een isolement raken en om te zorgen 
dat ze bijvoorbeeld nog even een boodschap kunnen doen, even naar de kapper te 
gaan of naar een familielid te gaan. 
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WAT IS 
BEREIKT 

In 2019 zijn er 5576 ritten gereden met de Plusbus en zijn er 5757 klanten  door ons 
vervoerd, Minder brandstofkosten door de aanschaf van de caddy’s 
 

 

SUCCESSEN ● 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. Hier rijden we nu al 
meerdere keren van huis naar de supermarkt. 

● Wij rijden(op tijd)en begeleiden al geruime tijd cliënten voor het Odensehuis en de 
Willemshoeve van huis naar de dagbesteding en retour.  

● We hebben een Plusbus chauffeur begeleid met autisme en heeft hij meer 
zelfvertrouwen als chauffeur kunnen krijgen. Hij is nu een opleiding begonnen.  

 

n  

UITDAGINGEN ● We willen graag meer vervoer op maat aanbieden om onze kwetsbare klanten nog 
beter van dienst te kunnen zijn. 

● De verzwaring van de taak voor onze vrijwillige chauffeurs (de maatregel van de  
overheid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen) goed te monitoren, 
zodat wij adequaat kunnen reageren en handelen. 

● De aanvragen van klanten te vervullen door creatief en flexibel te plannen zonder 
dat de chauffeur onder tijdsdruk moet rijden, maar dat er weinig of geen NEE 
tegen de klant gezegd moet worden. 

 

 
ACTIVITEIT 
4.5.4 

 
DIGITAALHUIS zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6 

 

ORGANISATIE   
DOEL   
WAT IS 
BEREIKT 

  

SUCCESSEN   
UITDAGINGEN   

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD) 

activiteit 

aantal 
VRIJWILLIGERS  
(ook trede 1 en 2 
participatie) 

aantal 
STAGIAIRES 

aantal WERKERVARINGS- 
PLAATSEN Opmerkingen 

Vervoer van inwoners van 
Wageningen (Plusbus) 

 
22 

 
0 

 
0 

 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 
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Bijlage 3: Verantwoording Innovatiegelden 
Innovatieve projecten in de uitvoering 
 
In deze bijlage is een korte verantwoording van de innovatieve projecten in de uitvoering. Niet 
alle projecten zijn al in uitvoering. Sommigen hebben om diverse redenen vertraging 
opgelopen en zullen vanaf 2020 in uitvoering gaan. 
De innovatiegelden die zijn ingezet voor de fondsen en voor het vergroten van de 
innovatiekracht van de organisatie worden verantwoord in Deel 1 
 
Categorie 1 
Voor Verbinden en Ontmoeten hebben we geconstateerd, dat met name het deelplan Diversiteit een 
smalle benadering kent en innovatie op dat onderdeel wenselijk. Er zijn een drietal projectvoorstellen 
geselecteerd die bijdragen aan een diverse samenleving die in verbinding is, vanuit respect en begrip 
voor verschillen : 
 
1. #Equality 4 all, een filmproject voor jongeren over inclusie, 
2. Theaterdialogen waarbij mensen van verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact 

worden gebracht. Theater dient als ingang voor gesprekken met elkaar. 
3. Thuis in Wageningen, gericht op vrouwen in de leeftijd 20 tot 60 jaar met een vluchtelingen- of 

migratieachtergrond die m.b.v. de Participartieve Videomethode werken aan zelfbewustzijn en 
reflectie. 

Categorie 2: 
Voor het vergroten van Signaleringskracht is ervoor gekozen om vooral in te zetten op jongeren als 
doelgroep. Hoe eerder en jonger we erbij zijn hoe meer we ertoe kunnen bijdragen dat jongeren 
uitgroeien tot zelfstandige en evenwichtige volwassenen. Projecten die hieraan bijdragen zijn: 

4. #Equality 4 all, een filmproject voor jongeren over inclusie, ook deels gefinancierd vanuit 
categorie 1 

5. Talentontwikkeling bij jongeren waarbij kwetsbare jongeren opgeleid worden om zelf activiteiten 
te begeleiden. Het voorlichtingsdeel wordt hierbij gefinancierd uit categorie 2, het 
begeleidingsdeel uit categorie 4. 

  

Categorie 3: 
Bij vraaggerichte hulp en ondersteuning richten we ons zowel op ouderen als op kinderen. Voor 
ouderen willen we stimuleren dat zij optimaal mee kunnen blijven doen, enerzijds door zich in te 
zetten voor anderen en anderzijds door aanpassingen waarop dit mogelijk blijft. 
Ook bij kinderen willen we dat zij zo lang mogelijk in een reguliere setting mee kunnen blijven doen. 
Net als bij passend onderwijs kan extra inzet in de reguliere kinderopvang voorkomen dat kinderen in 
speciale voorzieningen terecht komen. 
De projecten voor categorie 3 zijn: 
 
6. Leefbeurs 2.0: een spetterende dag voor senioren vol inspiratie voor senioren op 4 oktober 2019 

met voorbeelden van initiatieven om meer om te zien naar elkaar. 
7. Wageningen Dementievriendelijk:  Het doel is het realiseren van een dementievriendelijke 

samenleving waarin de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun 
naasten kan worden verbeterd en de zorg en ondersteuning beter kan worden afgestemd op de 
persoonlijke leefwereld. 

8. Passende kinderopvang om de reguliere kinderopvang op maat toegankelijk maken voor elk 
kind, ongeacht de zorgvraag door gerichte ondersteuning on the job. 

9. Vroegtijdige en laagdrempelige hulp schulden en armoede. Een inloopspreekuur geldzaken, 
samen.  



 
  
Categorie 4 
Bij meedoen en initiatieven richten we on op het meedoen voor iedereen mogelijk maken. Of het nu 
gaat om jonge ouders, mensen met een beperking, kansarme jongeren of mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, iedereen telt mee en doet mee. 
 
10. Ouders voor ouders zorgt ervoor dat jonge ouders (in de bijstand) aan het werk kunnen gaan (via 

een werkervaringsplek bijvoorbeeld) zonder te hoeven wachten op een plekje bij de 
kinderopvang en kinderopvangtoeslag hoeven aan te vragen, doordat men tijdelijk op elkaars 
kinderen past. 

11. Wageningen inclusief: begeleiding van de club VN Verdrag om erop toe te zien dat Wageningen 
toegankelijker wordt voor mensen met een beperking 

12. Talentontwikkeling bij jongeren waarbij kwetsbare jongeren opgeleid worden om zelf activiteiten 
te begeleiden. 

13. (Arbeids-)Activering door middel van recyclen lokale kleding. 

  



 

CATEGORIE 1 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

[1-04-2020] 1.en 4. Equality4all, een 
filmproject over inclusie 

1, 2 1.2 Diversiteit 
2.3 Voorlichting 

ORGANISATIE (s)  

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
● Jongeren bewust maken van de betekenis van inclusie. Wat betekent respect hebben voor elkaar? 

Wanneer kun je jezelf zijn en andere zichzelf laten zijn. Wanneer kan iedereen meedoen en wat kun 
jezelf bijdragen aan een inclusieve school en samenleving?  

● Jongeren met verschillende achtergronden met elkaar verbinden waardoor ze meer begrip voor elkaar 
gaan krijgen.  

● Jongeren een bredere netwerk geven, waardoor hun leefwereld wordt verbreed 
DOELGROEP 
Jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. In totaal zal een groep van max 14 jongeren de workshops volgen. 
Waarvan 2 VMBO BK, 2 VMBO T, 2 HAVO, 2 VWO, 2 Gymnasium Leerlingen en 4 ISK jongeren met 
vluchtelingen achtergrond. Daarnaast bestaat de tweede doelgroep uit alle ruim 1600 leerlingen van het 
Pantarijn en 60 leerlingen van het ISK 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT Op dit moment zitten wij nog midden in de uitvoer van het project. Door de corona 
crisis is dit stopgezet aangezien wij niet meer bij elkaar kunnen komen op school. De 
leerlingen zijn immers allemaal thuis. De week voor de sluiting van de scholen was 
het script van de film over inclusie op het Pantarijn klaar. De groep leerlingen 
bestaand uit 4 havo leerlingen en 5 VMBO leerlingen (waaronder oud ISK leerlingen) 
waren met elkaar in gesprek over de vooroordelen die onderling bestaan tussen de 
leerlingen van de twee gebouwen van het Pantarijn. Hoe denken zij over elkaar en 
elke vooroordelen bestaan er. Zij kwamen tot de conclusie dat het hek tussen de 
twee scholen symbool staat voor deze vooroordelen. De tweede en derde 
doelstelling zijn hiermee bereikt. De eerste doelstelling zijn wij nog volop mee bezig. 
Het is nu onduidelijk wanneer dit project voortgang kan vinden en of dit kan 
gebeuren in dit schooljaar. Op dit moment is de school niet in staat om hier met ons 
over in gesprek te gaan en het is onder de huidige omstandigheden niet toegestaan 
om met 10 mensen samen te komen.  

2. SUCCESSEN Wij zijn erg trots op het feit dat het gelukt is om van een groep jongeren met 
verschillende achtergronden  een samenwerkend team te maken waarbij iedereen 
rollen heeft gekregen waarbij zij in hun kracht staan. Dit is mede te danken aan de 
openheid van de leerlingen die deelnemen.  

3. UITDAGINGEN Er zijn een aantal duidelijke leerpunten: 
1. De logistiek die vooraf met de school was afgesproken bleek niet meer 

houdbaar volgens de school. Hierdoor moesten wij ons concept (2 uur per week 
lesgeven om de week) inbinden en gaan naar 60 minuten per week. Dit had als 
gevolg dat de methodiek die wij gebruikte niet meer werkte. Hierdoor heeft het 
in het begin veel tijd gekost om een goede werkzame werkstructuur te vinden. 



 
Bij een vervolg zouden wij erop staan dat we 2 uren achter elkaar mogen 
gebruiken, desnoods buiten schooltijd op school.  

2. Het werven van de leerlingen was een uitdaging. Hier zouden wij in het vervolg 
eerder mee beginnen. Wij begonnen met 3 VWO, 3 Havo en 5 VMBO 
leerlingen. De VWO leerlingen zijn afgevallen. In 1 geval was dit, omdat de 
leerling mee ging doen aan een intensief Engels programma voor een 
uitwisseling volgend jaar. De twee andere leerlingen hadden er veel moeite mee 
om met de VMBO leerlingen aansluiting te vinden. Ondanks individuele 
gesprekken met hen, is het ons niet gelukt om hen binnenboord te houden. Zij 
zijn in een vrij vroeg stadium uitgestapt. Wij gaan zodra dit weer mogelijk is een 
interview afnemen (dit filmen we) om hier lering voor onszelf uit te trekken, maar 
ook om hun visie en ideeën mee te nemen in de filmische evaluatie .  

3. De toegezegde samenwerking met het ISK is door hen bij de start van het 
project in getrokken. Zij gaven aan niet meer mee te kunnen werken aan het 
project, omdat zij de begeleiding van hun leerlingen te intensief vonden. 
Ondanks meerdere gesprekken met hen hebben we dit niet weer vlot kunnen 
trekken. We zijn daarom gestart met het zoeken van een diverse groep 
leerlingen op het Pantarijn zelf. We hebben nu in de groep leerlingen ook 
leerlingen zitten met een vluchtelingenachtergrond (Afrikaans), maar ook met 
Marokkaanse en Ecuadoriaanse achtergrond.  

 
4. WAGENINGSE PRINCIPES 

a. Preventief 
karakter 

 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Leerlingen van het Pantarijn zijn betrokken bij het bedenken van de inhoud van het 
project en zullen onderdeel zijn van de verspreiding onder de andere leerlingen van 
de film die zij hebben gemaakt. De manier waarop zij betrokken zijn zal duidelijk 
worden als de corona maatregelen worden opgeheven en wij weer in gesprek 
kunnen met de school. Daarnaast zijn een aantal bedrijven uit de Wageningse 
samenleving betrokken bij het mede vormgeven van de première die nu naar een 
nog onbekende tijd wordt doorgeschoven.  

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

Tot nu toe is met de volgende organisaties samengewerkt. Voor de afronding van dit 
project zullen er nog meer organisaties bij komen. Wij zijn echter nog niet zover. 

● Leerlingen Pantarijn 
● Docenten van het Pantarijn 
● Wageningse Uitdaging 
● Acteur Bright Richards 
● Heerenstraat Theater  

 
d. Waaruit blijkt het 

succes 
Voor ons blijkt het succes uit het feit dat de jongeren in onze projectgroep na een 
langere sessie van  3 uur waarbij we chocolademelk dronken en koekjes aten, ze 
eindelijk met elkaar in gesprek gingen. Het ging eens niet meer over abstracte zaken 
als; er zijn mensen die meer geld hebben dan anderen en daardoor kun je niet 
meedoen. Maar het gesprek ging over; Iedereen ziet ons als kut kinderen die toch 
niets kunnen bereiken, wij zijn dom, jullie zijn slim (VMBO Leerling). Toen hierover 
werd doorgepraat door de groep leerlingen onderling en ze vooroordelen uitwisselde, 
maar ook de vooroordelen van de anderen konden ontkrachten ontstond er een 
dynamiek in de groep die een enorme positieve energie teweeg bracht. Vanuit hier 
kwamen er openingen om over de inhoud van de film te gaan nadenken. Toen de 
leerlingen aangaven om ook na 3 uur (!) samenwerken nog niet naar huis te willen 
en ook graag in de vakantie door te willen gaan met de lessen gaf ons dat een 
gevoel van succes. Het gaat immers niet alleen om het eindresultaat, maar het 
proces en de manier waarop wij daar komen is van groot belang.  
  

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 

 

We duiken met dit project echt in de belevingswereld van jongeren zelf. Zij geven 
zelf uiting aan de manier waarop zij uitsluiting ervaren en op welke manier zij hier 



 
een positieve draai aan kunnen geven. De film die hun visie weergeeft is een 
innovatieve vorm die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren.  
 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

● Gezondheid resultaat 1: inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen. Jongeren 
met verschillende achtergronden zoals opleidingsniveau, culturele achtergrond, 
maar ook jongeren met een beperking of van de LHBT community worden in 
hun kracht gezet. Jongeren leren te kijken naar wat ze gemeenschappelijk 
hebben en denken gezamenlijk na over wat nodig is om iedereen mee te laten 
doen en wat hierin hun eigen aandeel is. De jongeren zijn na het deelnemen 
aan de workshops in staat om zich beter in te leven in een ander. Door meer 
begrip voor elkaar te kunnen opbrengen, wordt de drempel om vriendschappen 
aan te gaan met anderen verlaagt. Jongeren worden uitgedaagd in het project 
om hierover na te denken. 

●  Leefbaarheid resultaat 6&7: Jongeren leren in #equality4all elkaar en zichzelf 
beter kennen.  Hierdoor ontstaat er op het Pantarijn onder de leerlingen meer 
begrip voor elkaar en is het mogelijk om een sterker netwerk tussen leerlingen 
onderling te creëren waarin interactie met elkaar makkelijker is. Jongeren leren 
samen te werken, ze krijgen meer zelfvertrouwen en geloven in zichzelf en 
anderen. Van achter de camera heb je een andere reden om elkaar vragen te 
stellen. Je doet onderzoek en komt met verhalen, de jongeren leren te luisteren 
naar elkaars verhaal. Doordat ze gebruik maken van beeldassociaties maken 
en beeldend vertellen, in plaats van de focus op taal wordt communicatie 
barrière tussen jongeren die niet op hetzelfde niveau Nederlands spreken 
weggenomen. Gaat het project isolatie tegen en overbrugt het afstanden tussen 
de jongeren onderling. 

Ontdekken de jongeren door samen te werken en deel te nemen aan Over de Streep 
welke overeenkomsten ze hebben. Door deze samenwerking voelen ze 
verbondenheid. 
● Jeugd resultaat 35: Doordat jongeren zelf de camera hanteren, hun verhaal 

vertellen en dit communiceren doormiddel van een première aan 
samenwerkingspartners van Welsaam, de Gemeente en de docenten van de 
school, zijn zij actief betrokken bij het invulling geven aan het beleid. 
Welsaampartners, gemeente en school kunnen de ideeën van de jongeren 
meenemen in hun toekomstig beleid over jongeren in de gemeente 
Wageningen.  

6. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

Omdat we nog midden in het project zitten durven wij hier nu nog geen uitspraken 
over te doen.  

7. HOE ZORG JE 
VOOR 
OPVOLGING VAN 
DIT PROJECT 

Hierover gaan wij in gesprek met het Pantarijn zodra het duidelijk is op welke manier 
wij het project kunnen afronden. Dit is in de huidige situatie nog onduidelijk 

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

€ 32.513   Het project is nog net afgerond 
de wij kunnen nog niets over 
de begroting zeggen. Wel kan 
ik aangeven dat we op dit 



 
moment de begroting volgen, 
er zijn geen afwijkingen van de 
begroting op dit moment.  

 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

03-04-2020 2. Interculturele 
Theaterdialogen 

1 1.1 Ontmoeten 
1.2 diversiteit 

ORGANISATIE (s) stichting ver-binding 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Wageningen is een multiculturele stad met meer dan 160 nationaliteiten. We willen de internationale 
mensen van de universiteit (WUR), de migranten die in Wageningen wonen en de Nederlanders met 
Nederlandse achtergrond dicht bij elkaar brengen. We willen meer dan alleen ontmoeten en contacten 
leggen. We willen het onderling begrip en vertrouwen vergroten en verbindingen leggen. 
 
DOELGROEP 
Migranten, oud- en nieuwkomers, vluchtelingen met een status, internationale studenten en Nederlanders 
met Nederlandse achtergrond die geïnteresseerd zijn om contact te maken met mensen met andere 
achtergronden 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT Er is een multiculturele theatergroep gestart. De theatergroep is divers met 
betrekking tot nationale achtergrond(eritrea,nederlands,ethiopia, duits/ghanees, 
suriname, mozambique, columbia, turks)  en leeftijd (19 tot 60 jaar). vanaf januari 
repeteren we wekelijks elke vrijdagavond bij THUIS met een vaste kerngroep van 
rond 8/9 mensen. organisaties/mensen in wageningen vinden ons project een 
geweldig idee zodat ze de theatergroep hebben gevraagd om iets interactiefs te 
komen spelen, zoals bij voorbeeld bij vluchtelingen werk, IWW (internationale 
werkgroep wageningen), Internationale vrouwengroep, en ook bij lezingen in de 
bibliotheek : 100 jaar inburgeren en integreren in NL. Wij werden zelfs door jan boer 
gevraagd om aan zijn evenement op het bevrijdingsfestival deel te nemen. door 
regelmatige ontmoetingen/repetities en bepaalde oefeningen heeft de theatergroep 
een goed band onderling en ontstaat er steeds meer vertrouwen binnen de groep. 
Zo is het mogelijk ook meer kwetsbare thema's te behandelen en begrip voor elkaar 
binnen de groep te verhogen.  
 

2. SUCCESSEN een vaste, enthousiaste theatergroep, veel interesse van buitenaf, media 
bekendheid ( 2 keer krant een keer radio) , een eritrese speler vindt het blijkbaar zo 
leuk dat hij zelfs vrienden meeneemt. Mensen leren elkaar zo goed kennen dat ze 
zelfs buiten de repetities afspreken/elkaar helpen.  
 



 
3. UITDAGINGEN de spelers hebben verschillend speelniveau en taal vaardigheden. Het is wel een 

uitdaging om iedereen op een gelijkwaardige manier te betrekken.  
we proberen bij de oefeningen iedereen een plek te geven en ook de kans om zich 
verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld krijgen spelers die nog niet zo goed nederlands 
kunnen praten vaker taken/rollen waar de focus meer op lichaamsbewegingen is.  
 
diversiteit:  
ook is onze theatergroep al relatief divers zal het leuk zijn als nog meer mensen met 
meer verschillende achtergronden bij de theatergroep betrokken zijn. Bijvoorbeeld 
mensen van Marokkaanse origine, internationale studenten, Syriërs, en Aziaten.  
Hier gaan we zeker bij de werving mee aan de slag.  
 
pr: we zijn zo lekker bezig met het project, dat we vergeten om ook actief via social 
media /website te laten zien wat we aan het doen zijn. We hebben hulp door een 
website bouwer en zijn op zoek naar een vrijwilliger om ons met de pr te helpen.  
 
Corona: evenementen die we met plezier hebben gepland gaan helaas niet meer 
door. 
we houden gewoon contact met de organisaties en gaan kijken hoe de activiteiten 
op een ander manier/tijdstip door kan gaan. 
 
Subsidieaanvragen bij andere fondsen duren langer dan verwacht. We zijn pas in 
januari met repeteren begonnen omdat we eerst een stichting moesten oprichten. 
Verder duren de procedures bij andere fondsen langer dan verwacht. We hebben nu 
ook 10.000EUR van het VSB fonds toegekend gekregen en met de andere fondsen 
zijn we in contact en verwachten binnenkort antwoord. Maar om niet stil te zitten tot 
de financiering allemaal geregeld is, zijn we gewoon al begonnen met een soort  
‘voortraject’ de multiculturele theatergroep. Sinds januari zijn we aan het repeteren 
en de acteurs/deelnemers willen ook graag naar echte voorstellingen/theater 
dialogen naartoe werken.  
 

4. WAGENINGSE PRINCIPES 
a. Preventief 

karakter 
Door dit project voorkomen we dat mensen geïsoleerd raken doordat ze regelmatig 
samen komen. verder voorkomen we met dit project dat bepaalde stereotypen en 
discriminatie patronen zich vestigen omdat de acteurs door theater leren zich steeds 
meer in de belevingswereld van een ander in te voelen en hun eigen gedrag te 
reflecteren.  

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Op dit moment zijn inwoners vooral als acteurs betrokken en ook als actief publiek 
wanneer we kleine voorstellingen geven.  

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

We hebben al iets hebben laten zien bij vrijwilligerswerk, en de internationale 
vrouwengroep. verder zijn de IWW, Jan de Boer, en de bieb in het kader van 100 
jaar inburgeren en integreren geïnteresseerd aan een bijdrage van onze 
multiculturele theatergroep.  Helaas moeten we voor nu vanwege de corona 
omstandigheden onze activiteiten even pauzeren.  

d. Waaruit blijkt 
het succes 

Actieve aanvragen van de bovengenoemde organisaties, een vaste enthousiaste 
multiculturele theatergroep 

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 

 

Door middel van theater gevoelige belangrijke thema's aanspreken en zo meer 
begrip voor elkaar bevorderen, niet alleen binnen de groep maar ook met het 
publiek. 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

Dit project levert een significante bijdrage om de volgende resultaten/effecten te 
bereiken: 

Inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar 
● Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en doen nieuwe inzichten op 
● Inwoners ervaren meer gezelligheid om zich heen 
● Inwoners doen meer voor anderen 



 
● Inwoners houden meer rekening met anderen 
● Statushouders/ vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar 
● Inwoners voelen zich meer thuis in de buurt en hun leefomgeving en voelen 

zich erbij horen 
● Inwoners ontmoeten nieuwe mensen en ontmoeten vaker mensen buitenshuis 
● Inwoners ervaren meer tevredenheid over hun sociale leven 
● Statushouders/vluchtelingen worden ondersteund bij het opbouwen van een 

eigen netwerk 
● Inwoners ondernemen meer initiatieven en nemen actiever deel aan de 

samenleving 
● Inwoners zijn meer tevreden over hun daginvulling 
● Inwoners worden vrijwilliger 

 
6. LANGERE 

TERMIJN 
EFFECTEN  

Op langere termijn verwachten we dat de theatergroep nog groter wordt en we meer 
met het publiek in dialoog gaan.  

7. HOE ZORG JE 
VOOR 
OPVOLGING 
VAN DIT 
PROJECT 

Na afloop van de eerste voorstellingen van de Theaterdialogen bieden we onze 
diensten aan organisaties aan.  

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

   Het project is nog net afgerond, wij kunnen 
nog niets over de begroting zeggen. Wel 
kunnen we aangeven dat we op dit 
moment de begroting volgen, er zijn geen 
afwijkingen van de begroting op dit 
moment. 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

[01-04-2020] 3. Thuis in Wageningen 1 1.1 Ontmoeten 

1.5 Vluchtelingen 
ORGANISATIE (s)  

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
● Vrouwen zijn zich bewust van hun eigen behoeftes en gevoelens rondom integratie.  
● Vrouwen dragen zelf actief bij aan hun integratie 
● Vrouwen weten hoe ze hun eigen krachtbronnen aan kunnen boren 

DOELGROEP 



 
Vrouwen in de leeftijd 20 tot 60 jaar met een vluchtelingen- of migratieachtergrond die woonachtig zijn in de                  
gemeente Wageningen en met een achterstand tot de Wageningse samenleving.  

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS 
BEREIKT 

Project is nog niet gestart. Start, indien de corona maatregelen het toelaten in 
september 2020. 

2. SUCCESSEN Aangezien wij nog niet gestart zijn, kan ik niets zeggen over de successen van het 
project 

3. UITDAGINGEN Het project is nog niet gestart, omdat tot op heden er geen aanvullende financiering 
is gevonden. Op dit moment worden financieringsaanvragen geschreven. Bij 
toekenning verwachten wij in September te kunnen beginnen indien de corona 
maatregelen dit toelaten. Indien de financiering niet binnen is, willen wij in overleg 
met Welsaam kijken of we in een kleinere vorm (met minder uren) toch hetzelfde 
kunnen bereiken.  
 

 

  



 

CATEGORIE 2 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

[Selecteer een datum] 5 en 12. Talentontwikkeling 
Jongeren 

2 en 4 4.1 Meedoen 

 
ORGANISATIE (s) Solidez 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Een zinvolle dagbesteding voor jongeren buiten schooltijd, waar ze leren hun talenten in te zetten binnen                
het jongerencentrum 
 
 
DOELGROEP 
Het project is gericht op jongeren die al een langere tijd bekend zijn in het jongerencentrum en ook al wat                    
vaker mee hebben geholpen als vrijwilliger. Deze jongeren zijn in de leeftijd van 13-20 jaar deze jongeren                 
hebben een lage SES en zitten op de Praktijkschool of op de onderste niveaus van het VMBO. Een van                   
deze jongeren werkt als vrijwilliger vanuit de WAJONG uitkering. De jongeren vormen een afspiegeling van               
de Wageningse jeugd (dus niet de studenten). 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS 
BEREIKT 

De uitvoering van het talentonwikkeling project is verschoven naar 2020, het is voor 
2019 niet gelukt om dit uit te voeren waardoor besloten is om dit in 2020 uit te 
voeren. 

2. SUCCESSEN  
3. UITDAGINGEN  2019 is een jaar van wisselingen geweest bij het jongerenwerk. De jongerenwerker 

die 11 jaar werkzaam is geweest in het bijenhuis is ergens anders gaan werken. dit 
heeft in eerste instantie voor een overgangsperiode gezorgd waardoor o.a. dit 
project is verschoven naar 2020. 
 

4. WAGENINGSE PRINCIPES 

  



 

CATEGORIE 3 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

6  maart 2020 6. Leefbeurs 2.0 3 Samen Ouder 
ORGANISATIE (s) Platform Wageningse Ouderen CSWO 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Ouderen inspireren om meer om te zien naar elkaar; Ouderen laten zien dat het heel eenvoudig kan zijn om                   
iets voor een ander te betekenen; Ouderen bewust maken dat netwerken belangrijk zijn; Zodat ouderen               
langer goed thuis kunnen wonen en vereenzaming wordt tegengegaan 
 

 
DOELGROEP 
Senioren in Wageningen (en hun netwerken) 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT zie bijgevoegd eindverslag:Festival 60+ 
2. SUCCESSEN idem  
3. UITDAGINGEN idem 
4. WAGENINGSE PRINCIPES 
a. Preventief 

karakter 
Door het koepel thema “Hoe organiseer je het langer thuis wonen” met de drie 
subthema’s “Wonen en veiligheid”, “Buurtnetwerken”, Voeding en Gezondheid”. 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Door PR in De Stad Wageningen voor het Festival 60+ en de deelname van 300-400 
inwoners 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

Solidez, Startpunt, THUIS, Bblthk, Woningstichting, VCW,  

d. Waaruit blijkt het 
succes 

Zie eindverslag, met ook nieuwe initiatieven 

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 

 

De geheel nieuwe opzet van het leeffestival van informatiebeurs naar een   inspiratie 
evenement (festival) met veel meer interactieve deelname dan in 2014 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

Zie eindverslag: 
https://drive.google.com/file/d/1uVqy-8uNaGWzTLYYBAudpLM3xlW74-O_/view?usp
=sharing 
 

6. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

Zie eindverslag 

7. HOE ZORG JE 
VOOR 
OPVOLGING VAN 
DIT PROJECT  

 

Zie de  aanbevelingen in het eindverslag voor een volgend Festival 60+ 

https://drive.google.com/file/d/1uVqy-8uNaGWzTLYYBAudpLM3xlW74-O_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uVqy-8uNaGWzTLYYBAudpLM3xlW74-O_/view?usp=sharing


 

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

11,500 7.321,09 + 4.178,91 minder uitgaven dan 
begroot (zie overzicht 
“staat van baten en 
lasten) ” 

 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  
28 maart 2020 7. Wageningen 

dementievriendelijk 
3 Samen Ouder 

ORGANISATIE (s) Odensehuis 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Het doel is het realiseren van een dementievriendelijke samenleving waarin de kwaliteit van leven van 
thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kan worden verbeterd en de zorg en ondersteuning 
beter kan worden afgestemd op de persoonlijke leefwereld. Dat wil zeggen: 
● een gemeente waar mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen 

blijven wonen en meedoen in de (lokale) samenleving 
● een sociaal gezonde wijk waar mensen met dementie en hun mantelzorgers  erbij horen en een actieve 

rol spelen  
● een wijk waar overbelasting bij mantelzorgers verminderd wordt, doordat er meer aandacht, begrip, 

ontmoeting en hulp in de buurt is.  
● een gemeente waarin mantelzorgers zich minder alleen voelen staan in de zorg voor hun naaste een 

gemeente waar vereenzaming tegengegaan wordt, doordat het sociale netwerk van de inwoner met 
dementie en zijn/haar mantelzorger in stand gehouden en versterkt wordt 

 
DOELGROEP 

● mensen met geheugenproblemen, dementie en hun naasten en woonachtig in de gemeente            
Wageningen 

● Inwoners van Wageningen die met dementie te maken hebben 
● vrijwilligers en professionals werkzaam in het samenwerkingsverband Welsaam en woonachtig in de            

gemeente Wageningen 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT Ambitie: Samen willen we in Wageningen een plezierige en veilige leef -en 
woonomgeving realiseren voor iedereen, ook voor mensen met dementie.  
Door herformulering van bovengenoemde doelen kan de focus van het pilotproject in 
4 hoofddoelen worden samengevat; 



 
1. Thuiswonende Wageningse ouderen met dementie en hun naasten voelen zich 

veilig en geaccepteerd in hun eigen leefomgeving en ervaren hulp en steun van 
anderen in het alledaagse leven.  

2. Mensen met dementie en hun naasten ervaren dat ze erbij horen en volwaardig 
mee kunnen doen aan de samenleving 

3. Mantelzorgers ervaren minder overbelasting doordat er meer aandacht, begrip, 
ontmoeting en hulp vanuit de buurt is.  

4. Door het ontwikkelen van initiatieven gericht op Wageningen dementievriendelijk 
en op persoonlijk, buurt en samenlevingsniveau en het versterken van sociale 
netwerken van inwoners met dementie en hun mantelzorgers (gerelateerd aan 
de doelen van project)  voelen mantelzorgers dat zij er minder alleen voor staan 
in het realiseren van hulp en ondersteuning  voor hun naasten.  

2. SUCCESSEN - 4 buurtinitiatieven die veel inzicht hebben opgeleverd in wat er nodig is om 
van Wageningen een dementievriendelijke stad te maken en basis vormen 
voor vervolgproject 2020-2022 

- Gezamenlijke geformuleerde ambitie (manifest waar organisaties elkaar po 
kunnen vinden en voor willen inspannen. 

- Aanpak die zijn succes op kleine schaal heeft aangetoond: 
- Persoonlijke behoeften :  Werken vanuit de behoeften en interesses van 

mensen zelf. Ontwikkeling in gang zetten vanuit de vraag en niet vanuit een 
bestaand aanbod. 

- Kleinschalig starten en gefaseerd verbreden:  in 2019 is gestart met een 
drietal initiatieven als opmaat naar een breder plan voor 2020 en verder. 

- Nabij:  werkend vanuit en voor de directe leef -en woonomgeving van 
mensen. Vanuit de gedachte dat het initiatief gericht is op het ondersteunen 
van het dagelijks leven van mensen en het versterken van netwerken in de 
directe woonomgeving. 

- Integrale werkwijze realiseren van een dementievriendelijk Wageningen over 
verschillende domeinen heen: wonen, welzijn, zorg)Stappen: 

- het verkennen van de vraag/behoefte 
- verbinden met de nabije omgeving 
- versterken van wat er al is,  
- verspreiden van de opgedane kennis, ervaringen en verhalen. 
- Breed en divers samengesteld netwerk van uiteenlopende partners vanuit 

informele en formele maatschappelijke organisaties groep 
- Groep heeft zich vanaf start verdubbeld. Veel niet aan organisaties geboden 

betrokken burgers die zich aangesproken voelen door het thema en hier 
graag een bijdrage aan willen leveren 

- Inzicht in hoe niet iedere leef en woonomgeving voor ouderen even open is 
over dementie en zo het taboe in standhoudt 

3. UITDAGINGEN ● Na de positieve impuls van deze pilot doorpakken en de werkwijze verder 
toepassen in andere buurten van Wageningen 

● Verbinden van welzijn-wonen en zorg in de uitvoering 
● Samenwerken met 1e lijn, woningstichting en politie 
● Vergroten van kennis over leven en omgaan met dementie. Nog steeds 

merken we dat mensen het lastig vinden om zonder enige ervaring en 
voorkennis contact te maken met mensen en hen vraaggericht te 
ondersteunen. 

● Iedereen accepteert het ‘’anders zijn’’ maar stapt niet zo makkelijk op de 
ander af. Dit vraagt een steuntje in de rug! 

● Juiste informatie tijdig vroegtijdig beschikbaar via verschillende kanalen 
vanuit dezelfde visie en aanpak zodat mantelzorgers en mensen met 
dementie hun weg kunnen vinden naar de voor hen passend oplossingen 
voor een goed leven met dementie 

● Inzichtelijk maken voor een ieder van geleerde lessen 



 
● Kanteling in denken vanuit de biomedische benadering naar een sociale 

benadering van dementie. Het gaat in de eerste plaats om de mens niet om 
de ziekte. Zingeving en kwaliteit van leven zijn daarbij belangrijk 

● Kantelen van hulp aanbieden naar luisteren, goed vragen stellen en  ernaast 
staan. Zolang iemand die zich ingeschreven heeft als vrijwillig wandelmaatje 
het lastig vindt om in tijden van het Coronavirus met iemand met dementie te 
gaan wandelen omdat hij er aan twijfelt of deze meneer (zonder hem te 
kennen) zich wel aan de regels kan houden, is er nog  werk aan de winkel.  

4. WAGENINGSE PRINCIPES 

a. Preventief 
karakter 

Als je mensen laat ervaren dat ze ertoe doen, gewaardeerd worden zoals ze zijn en 
hen gevoel van betekenis geeft, voorkom je eenzaamheid en depressiviteit, 
passiviteit draag je bij aan bevorderen van de kwaliteit van leven (basis voor 
preventie) en kunnen kosten voor zorg bespaard worden  
 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Vorig jaar raadpleegde Welsaam betrokken inwoners van Wageningen over het 
deelplan ‘Samen ouder en een goed leven met dementie’ (14 februari 2018). Zo’n 
twintig mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers verzamelden 
ideeën over een dementievriendelijk Wageningen. Drie speerpunten zijn door 
inwoners benoemd die voor Wageningen belangrijk zijn voor een 
dementievriendelijke samenleving. 

1. Het doorbreken van de taboe rondom dementie: dit is de basis om te komen 
tot een dementievriendelijke gemeente. 

2. Bijdragen aan meer ontmoetingen tussen inwoners met dementie en 
anderen. Te veel mensen met dementie en hun mantelzorgers leven 
geïsoleerd en hebben weinig contacten met hun medemensen. Leuke 
dingen doen en fijne gesprekken voeren geeft kwaliteit aan het leven. 

3. Verlagen van drempels zodat mensen mee kunnen blijven doen en van 
waarde kunnen zijn.  Ieder mens wil het gevoel hebben er toe doen en van 
betekenis te zijn.  
 

Hieruit is het initiatief ‘Wageningen dementievriendelijk ontstaan en is een pilot 
opgezet met. Uitgangspunten die in de aanpak worden gehanteerd zijn: persoonlijk, 
nabij, kleinschalig en samen. Inwoners (al of of niet met dementie) zijn 
vertegenwoordigd en betrokken in alle fasen van het project. En hijdrage geleverd 
aan div. onderdelen: de initiatieven, bijeenkomsten en activiteiten een bijdrage 
geleverd. De regel is steeds geweest: we praten niet over maar met de mens ( met 
dementie). 
 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

VCW, Platform Ouderen, Woonadvies commissie, Solidez, Politie, Woningstichting 
zorgorganisaties casemanagers, ketenregisseur van dementienetwerk 
Onderwijs, kerken,  
 

d. Waaruit blijkt 
het succes 

● Netwerk is stevig gegroeid. Personen betrokken bij kleinschalige initiatieven 
geven aan wat het voor hen heeft betekent. “Wat jij beoogt hebt, begrip 
kweken bij de buren voor mensen met Alzheimer en de bereidheid van de 
buren om indien nodig  ons te helpen, heb je bereikt. De uitlatingen van de 
buren waren erg positief.”  

● Bekendheid van het netwerk Wageningen dementie is toegenomen. Meer 
mensen kennen het initiatief en sluiten zich aan, 

● Goed bezochte enthousiaste netwerkbijeenkomsten  
● Samenstelling projectgroep inwoners, professionals en vrijwilligers  

 
e. Wat is 

innovatief aan 
dit project? 

Vanuit de haarvaten van samenleving en vanuit de persoonlijke situatie en behoefte 
van mensen zelf oplossingen realiseren 
Comb top -bottum up  



 
 Interventiemix vanuit drie verschillenden perspectieven: persoonlijk, buurt en 

samenleving 
Praten met mensen met dementie en hen volwaardig laten deelnemen 
Sociale benadering van dementie  (grondlegger Anne Mei The) 
 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

- Buurtgerichte aanpak voor lichte hulp en ondersteuning aan kwetsbare 
inwoners 

- Stimuleren contact tussen jong en oud 
- Verminderen eenzaamheid 
- Inzet informeel 

6. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

Wageningen dementievriendelijk en Wageningen in Inclusief 
Doelen geven een ambitie aan die we enkel in kleine stappen kunnen bereiken door 
dichtbij mensen in hun directe leefomgeving afgestemd op hun persoonlijke situaties 
en behoeften te werken aan oplossingen Als Wageningen 100% dementievriendelijk 
was geweest, hadden we ons nu in Coronatijd geen zorgen hoeven maken om 
alleenwonende ouderen met dementie Stond niemand er alleen voor. 
 

7. HOE ZORG JE 
VOOR 
OPVOLGING 
VAN DIT 
PROJECT 

Dit project was bedoeld als opmaat naar een gemeentelijke inzet voor het realiseren 
van een dementievriendelijke gemeente zoals in coalitieakkoord is afgesproken. De 
raad heeft vragen gesteld aan het college over de belofte om van Wageningen een 
dementievriendelijke gemeente te maken. Het collega gaf als antwoord dat dit bij 
Welsaam is belegd. Wij willen deze verantwoordelijkheid graag nemen als hiervoor 
een vervolgaanvraag ingediend en gehonoreerd kan worden. In het vervolgproject 
zal gewerkt worden aan verbreding van de werkwijze en willen we gefaseerd borging 
van een buurtgerichte persoonlijke werkwijze voor een goed leven met dementie 
realiseren. 

FINANCIEEL 

BEGROOT  
REALISATIE t/m 
Maart 2020 

AFWIJKING 
VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

Procesondersteuning                    € 5200,- € 6409,84 Nee  bedrag is incl. btw 
Trainingen/bijeenkomsten           € 3000,- €  2800,- Ja Minder reiskosten 
Activiteiten/organisatie                € 2500,- €  2462,13 

 
Nee  

PR & Communicatie                       € 3500,- €  1795,50 Ja  PM nog uitgaven i.v.m. 
webpagina en brochure 
voor zomer 

BTW                                                   € 
3070,- 

   

Totaal                                              € 
16.940,- 

€ 13467,47  Rest € 3472,53 
Te benutten voor 
vervolgactiviteiten 

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

“Na afloop van een buurtgesprek zei een mantelzorger die het gesprek met zijn buren aan was 
gegaan over de dementie van zijn vrouw, opgelucht te zijn. Hij vind het fijn dat hij zo zijn verhaal 
kon vertellen. Hij gaf eveneens aan dat hij nu weet hoe anderen over de situatie denken en dat hij 
het gevoel heeft gekregen dat zijn sociaal vangnet is vergroot. Doordat de andere medebewoners 
zijn situatie nu begrijpen, hebben ze al aangegeven hulp te willen bieden indien gewenst”.  



 

 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

18 maart 2020 8. Passende Kinderopvang 3 3.4 Jeugd in gezin 
ORGANISATIE (s) ’s Heeren Loo en Solidez 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Reguliere kinderopvang op maat toegankelijk maken voor elk kind, ongeacht de zorgvraag. 
 
DOELGROEP 
Peuters 0-4 jaar in de kinderopvang met een zorgvraag 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT 

Er is een intensieve netwerksamenwerking tot stand gekomen tussen de 
kinderopvang organisaties, jeugdconsulenten, consultatiebureau, vroeghulp en 
ambulante begeleiding vanuit ’s Heeren Loo waarbij alle partijen hun expertise ten 
volle benutten en waar gebruik gemaakt wordt van elkaars kennis.  
Daarnaast is het gedachtengoed van “Passende kinderopvang” verspreid onder 
keten partners zoals onder andere audiologisch centrum Pento en De 
onderwijsspecialisten van het Samenwerkingsverband. 

2. SUCCESSEN Om antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Wat is er precies nodig om dit kind, in 
deze situatie, de juiste begeleiding te bieden?’ En hoe gaan we dat realiseren?’ 
Zijn er vanaf september 2019 tot heden 15 peuters geobserveerd in het kader van 
passende kinderopvang. Na aanleiding van deze observaties zijn er 5 
maatwerktrajecten gestart binnen de reguliere opvang. Het betreft zowel peuters met 
als zonder VVE. 
Hierdoor is de instroom naar specialistische ondersteuningsvormen afgenomen.  

3. UITDAGINGEN ● De introductie van zorg in de kinderopvang is nieuw voor de Wageningse 
kinderopvangorganisaties en dit terrein moet nog uitgebreid verkend worden om 
tot een nog betere samenwerking te komen. Waarbij er onderling vertrouwen is 



 
dat deze manier van kijken en werken van toegevoegde waarde is voor de 
peuters.  

● Peuters met onbegrepen gedrag blijven nu langer in de reguliere opvang. Dat 
heeft invloed op de capaciteit van de kinderopvangorganisaties. En het vraagt 
om professioneel vakmanschap van de betrokken medewerkers.  

5. WAGENINGSE PRINCIPES 
a. Preventief 

karakter 
Kinderen die in de eigen omgeving passend worden ondersteund profiteren van een 
reguliere omgeving en hebben meer kans op een vloeiende overgang naar het 
basisonderwijs. Opschalen naar b.v. specialistische peutergroepen hoeft niet (meer) 
als passende ondersteuning ook in de eigen omgeving mogelijk is. 
 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Bij elke nieuwe vraag past een nieuwe oplossing; geen vaste ketenafspraken over 
wie, wat, waar. 
Ouders zijn altijd partners en betrokken bij de Passende Kinderopvang. 
 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

Aan de basis van Passende kinderopvang ligt een samenwerking tussen 
kinderopvang organisaties, ‘s Heeren Loo (zorg/ ambulante begeleiding), Solidez 
(VVE coördinator), GGD (consultatiebureau). 
 

d. Waaruit blijkt het 
succes 

In een periode van sept 2019 tot heden zijn in samenwerking 15 kinderen 
geobserveerd en zijn er voor 5 kinderen maatwerktrajecten gestart binnen de 
reguliere kinderopvang. Er hebben beduidend minder kinderen gebruikt gemaakt van 
de specialistische peutergroep. Instroom van peuters over de periode van september 
t/m februari 2018/2019: er zijn 11 kinderen ingestroomd, in deze periode 2019/2020: 
er zijn 3 kinderen ingestroomd.  
 

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 
 

Door een intensieve netwerksamenwerking komen maatwerktrajecten tot stand 
waarbij jonge kinderen in de eigen omgeving passend worden ondersteund.  

6. WAT DRAAGT HET 
BIJ AAN DE 
RESULTATEN VAN 
WELSAAM 

De wettelijke taken uit de jeugdwet worden uitgevoerd; Door inzet op het versterken 
van het opvoedingsklimaat en het netwerk. Er wordt informele of formele hulp 
aangeboden en er is ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit 
het eigen netwerk.  
 

7. LANGERE TERMIJN 
EFFECTEN  

Passende kinderopvang draagt bij aan de voorkoming of afname van specialistische 
ondersteuning door de inzet van maatwerk. 
  

8. HOE ZORG JE 
VOOR OPVOLGING 
VAN DIT PROJECT 

Er is een samenwerking op gang gekomen tussen de al bestaande 
ondersteuningsvormen voor het jonge kind zoals vroeghulp, reguliere kinderopvang, 
VVE, consultatiebureau enz. Hierdoor is de verwachting is dat de kosten na 
implementatie afnemen. 
De samenwerking die tot stand is gekomen zal verankerd moeten worden in 
werkprocessen. Door passende kinderopvang te integreren in deze processen zullen 
de innovatie gelden niet meer nodig zijn  
De kosten voor de vaak kortdurende specialistische ondersteuning zullen vallen 
onder de jeugdwet 
Dit project bevindt zich nu nog in fase III en zal zich verder richten op het uitvoeren 
en borgen van het innovatie plan. 

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

6550,--  
 

4875,-- + 1675,-- Fase I+II Innovatieplan opstellen  
● Input ophalen betrokken partijen.  



 
 ● Opstellen (concept) Innovatie plan 
passende kinderopvang.  
● Plan voorleggen aan betrokken partijen 
en definitief maken.  
● Door bespreken wat betrokken partijen 
nodig hebben om plan tot uitvoer te 
brengen. 

22048,-- 10240,-- +11808,-- Fase III Uitvoeren plan. Ambulante inzet.  
530,--   Fase IV Evaluatie en Analyse 

 

  



 

CATEGORIE 4 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

[01-04-2020] 10. Ouders voor ouders 4 4.2 Ontwikkelen van 
mensen 

ORGANISATIE (s) Solidez 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Jonge ouders (in de bijstand) in staat stellen aan het werk te gaan (via een werkervaringsplek bijvoorbeeld) 
zonder te hoeven wachten op een plekje bij de kinderopvang  en kinderopvangtoeslag aan te vragen. 
Mensen kunnen dus direct aan de slag omdat opvang voor hun kind geregeld wordt door andere ouders in 
een vergelijkbare situatie. Mocht het traject naar wens verlopen dan worden de kinderen aangemeld bij 
Kinderopvang Wageningen en worden de toeslagen aangevraagd. Het is dus tijdelijke opvang en geen 
concurrentie voor Kinderopvang Wageningen 
 
DOELGROEP 
Jonge ouders in de bijstand maar ook niet uitkeringsgerechtigden 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS 
BEREIKT 

Er is nog geen start gemaakt met dit project. Reden hiervan is dat er vanuit 
klantmanagers, coaches ed. geen deelnemers zijn aangemeld in 2019. In 2020 lijkt 
het wel mogelijk te starten. Sinds maart zijn er 4 deelnemers gemeld die, zodra dit 
weer mogelijk is ivm de corona crisis, willen starten. 

2. SUCCESSEN  
3. UITDAGINGEN Voldoende bekendheid geven aan dit project en het werven van deelnemers. 

 
4. WAGENINGSE PRINCIPES 
a. Preventief 

karakter 
Het wordt laagdrempeliger voor jonge ouders om weer aan het werk te gaan. 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

De activiteit is  vraaggericht en vergroot de betrokkenheid bij elkaar. 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

Gemeente, burgers 

d. Waaruit blijkt het 
succes 

 

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 
 

We vullen een lacune 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

Meedoen/participeren wordt makkelijker mogelijk gemaakt 

6. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

 



 
7. HOE ZORG JE 

VOOR 
OPVOLGING VAN 
DIT PROJECT 

Wanneer de poel van ouders gevormd is, kan het project blijven bestaan. Expertise 
(vanuit training en ervaring)wordt aan elkaar doorgegeven. 
 

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

38 uur opzet ouders 
voor ouders € 1.900 

  

projectondersteuning 1e 
jaar 52 uur € 2.600 

  

cursus/training ouders 
                           € 3.000 

  

Totaal 
€ 7.500 

  

    
    

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES) 

  

 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  

[Selecteer een datum] 11. Wageningen inclusief 4 4.1 Meedoen 
ORGANISATIE (s) VCW 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Een inclusieve samenleving zo veel mogelijk aansluitend op andere Wageningse activiteiten en initiatieven afhankelijk 
wat er op een bepaald moment aan interesse/energie in de werkgroep zit. 
 
DOELGROEP 
Alle Wageningers 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT Het doel is dit jaar geconcretiseerd: 



 
1. Zoveel mogelijk oren en ogen in de stad te organiseren die mee kunnen helpen 

obstakels te signaleren en/of uit de weg te ruimen waar mensen met een 
beperking in het dagelijks leven last van hebben.  

2. Een tweede doel is om meer bewustwording te genereren over het feit dat 
sommige mensen, vaak om hele kleine redenen, niet mee kunnen doen.  

 
3. SUCCESSEN ● Er zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd in de Binnenstadswinkel. Deze 

bijeenkomsten werden wisselend bezocht door mensen van de cliëntenraad, 
GGZ klankbordgroep, gemeente, gemeenteraad, inwoner, 
binnenstadsmanager, platform ouderen, gehandicaptensport.  

● Een prachtige website en FB pagina werd gemaakt en er is op verschillende 
manieren aandacht gevraagd voor een inclusief Wageningen.  

● Eind november is er geëvalueerd en is besloten om door te gaan met het 
levensvatbaar maken van dit initiatief zo dat het breder gedragen wordt ook 
in samenspraak met de cliëntenraad.  

● Binnen Welsaam hebben we een groot netwerk van ervaringsdeskundigen 
die (afhankelijk van de vraag én de timing van de vraag) bereid zijn om mee 
te denken. 

● VCW zorgt voor nieuws via social media en de website.  
4. UITDAGINGEN ● Het is een nieuw initiatief waarbij we nog zoeken naar hoe we zoveel 

mogelijk mensen met een beperking zelf kunnen betrekken.  
● Het blijft een uitdaging om er voor te zorgen dat allen eigenaarschap voelen 

en het ‘werk’ zo licht maken dat het voor allen ook behapbaar is. 
 

5. WAGENINGSE PRINCIPES 
a. Preventief 

karakter 
Vaak weten mensen niet de redenen waarom mede inwoners niet mee kunnen doen 
met de dagelijkse activiteiten in Wageningen. Als men zich meer bewust wordt 
hiervan, dan zijn er mensen die hier ook wel wat aan willen doen, of dit in ieder geval 
ook mee willen helpen doorgeven aan de juiste adressen.  
De bewustwording in de PR van Wageningen Inclusief is niet alleen over waar 
mensen tegenaan lopen maar ook om de positieve stappen die er al in Wageningen 
worden gezet onder het licht te brengen. Bijv. het Vertrouwensexperiment, of de 
loopplank van de Binnenstadswinkel enz. 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

Inwoners hebben meegedacht en hebben aangegeven waar ze tegenaan lopen. 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

cliëntenraad, GGZ klankbordgroep, gemeente, gemeenteraad, odensehuis, inwoner, 
binnenstadsmanager, platform ouderen, startpunt, gehandicaptensport.  

d. Waaruit blijkt het 
succes 

● het initiatief al heel bekend is in de stad, terwijl er eigenlijk nog maar weinig 
gebeurt is. 

● de 6 bijeenkomsten bezocht door zo’n 5-10 mensen per keer.  
● FB pagina binnen een paar dagen al 200 likes had en binnen een maand 

300.  
e. Wat is innovatief 

aan dit project? 
 

Het bijzondere aan dit initiatief is dat het als doel heeft overkoepelend te werken over 
alle sectoren heen. Het is het enige initiatief in de stad die de uitvoering van het VN 
verdrag handicap breed als basis heeft.  

6. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

Het initiatief is veel breder dan alleen het sociaal domein, maar draagt bij aan 
dezelfde doelen als Welsaam namelijk: meedoen en initiatieven, signaleren, 
uitwisselen en informeren.  

7. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

Dit hangt er van af wat we onder langere verstaan. Vaak door ogenschijnlijk kleine 
aanpassingen worden grote verschillen ervaren in leefbaarheid ook voor de langere 
termijn. Denk aan concrete aanpassingen die de toegankelijkheid groter maken, 
maar ook door een groter bewustzijn dat mensen eerder dingen herkennen en er 
wellicht iets mee willen doen.  



 
8. HOE ZORG JE 

VOOR 
OPVOLGING VAN 
DIT PROJECT 

We zijn nog bezig met de startup, we hopen dat er altijd enige ruimte blijft om 
aandacht te geven aan uitvoering van het VN verdrag.  

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

5.000€ website - 500€   
 vergunning - 25€   
 vrijwilligersvergoeding 

Proef Wageningen 
bonnen eindejaar - 200€ 

  

 snacks en drinken 6 
bijeenkomsten - 50€ 

  

 Totaal - 844,35€ 4.155,65€  
    

 

VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN 

 DEELPLAN-OVERZICHT 

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN  
26-04-2020  13. (Arbeids-)Activering 

door middel van recyclen 
lokale kleding 

4 4.3 

ORGANISATIE (s) Solidez 

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT 

DOEL ACTIVITEIT 
Laagdrempelig werk voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast ontmoeting, 
zinvolle daginvulling.  
 
DOELGROEP 
Mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (trede 2,3,4) 

BESCHRIJVING ACTIVITEIT  

1. WAT IS BEREIKT Er zijn aan het begin van het project 5 deelnemers betrokken geweest, samen met 
een vrijwillig naaidocent. Samen is de naam voor het project bedacht: Textra 
In eerste instantie werden alleen spijkerbroeken gerecycled maar al snel zijn er door 
de deelnemers meer producten bedacht en geproduceerd. 
2 deelnemers zijn uitgestroomd: 1 naar werk, de ander naar opleiding/werk. 
Pantarijn was op zoek naar een realistische werk/leerplek/winkel voor hun leerlingen. 
Die plek is gevonden in Ruimte voor de Binnenstad. Het Textra project is daarbij 
aangesloten: gemaakte producten kunnen in de winkel verkocht worden en het zou 



 
ook een arbeidsactivering plek kunnen zijn voor deelnemers. Eind december is de 
verkoop in de winkel van start gegaan. 

2. SUCCESSEN Diversiteit in producten uit het Textra atelier 
Echt verkooppunt 
Samenwerking met de diverse partners 
Uitstroom van deelnemers 
Toename van het aantal producten/leveranciers voor de winkel Kado lokaal 
 

3. UITDAGINGEN Continuïteit in de begeleiding van de Textra deelnemers door vrijwillige naaidocenten 
Goede afspraken blijven maken met partners. 
Blijven zorgen voor een divers aanbod zonder veel overlap.  
Regelmatig wisselend aanbod in de winkel. 
 

4. WAGENINGSE PRINCIPES 

a. Preventief 
karakter 

Door zinvolle dagbesteding voelen burgers zich gewaardeerd, er wordt gewerkt aan 
eenzaamheidsbestrijding. Een deel van het project is ook gericht op ontmoeting 

b. Hoe zijn 
inwoners 
betrokken?  

De vraag van de burger is leidend 

c.  Met wie is 
samengewerkt?  

Gemeente, Compleet Mensenwerk/ het Werkpunt, het naaiatelier in Ons Huis en 
praktijkonderwijs van het Pantarijn. 

d. Waaruit blijkt het 
succes 

De deelnemers zijn enthousiast en breiden het assortiment uit. 2 Deelnemers 
hebben al vervolgstappen kunnen zetten. 
De producten worden goed ontvangen door klanten. 
Doordat de winkel een toenemend aantal leveranciers heeft, en het aanbod zeer 
divers is, wordt er voor ieder wat wils geboden. 
 

e. Wat is innovatief 
aan dit project? 
 

Het lokale karakter, het is heel duurzaam en we richten ons voornamelijk op 
deelnemers die op trede 2 van de participatieladder ‘staan’. 

5. WAT DRAAGT 
HET BIJ AAN DE 
RESULTATEN 
VAN WELSAAM 

Meer mensen kunnen naar vermogen participeren. 

6. LANGERE 
TERMIJN 
EFFECTEN  

Deelnemers bouwen een arbeidsritme op, ervaren voldoening uit werk en sociale 
contacten. Deze ervaringen helpen een deel van de deelnemers om stappen te 
nemen richting opleiding of de reguliere arbeidsmarkt. 

7. HOE ZORG JE 
VOOR 
OPVOLGING VAN 
DIT PROJECT 

De projectaanvraag is eenmalig voor het opzetten van een keten. Daarna wordt het 
ingebed in het reguliere (arbeids)activerings aanbod. 
De kleding wordt in de winkel van het Huis van de wijk de Nude verkocht maar dat 
kan natuurlijk op meerdere plekken. Deze verkoop kan de kosten voor materialen 
dekken. Mensen die kleding herstellen/er andere producten van maken kunnen 
ondersteund worden door medewerkers van de naaiateliers en het Werkpunt. 
Verder middels een bredere samenwerking, stabiele aanvoer van kleding, werven 
van vrijwilligers 

FINANCIEEL 

BEGROOT REALISATIE 
AFWIJKING VAN DE 
BEGROTING TOELICHTING 

PR 
€ 700.- 

 
€ 175.- 

 printkosten van de flyers 
en Textra informatie 
Ontwerpen van het Textra logo 
en labels 



 
benzine bus/onderhoud 
bakfiets in 
lente/zomer/herfst 
ophaalronde 
€ 300.- 

 

 

Tot nu is ophalen van kleding niet 
nodig geweest. Er wordt meer 
dan genoeg gebracht. 

materialen (fournituren), 
onderhoud materialen, 
opbergruimte, 
presentatiemateriaal. 
€ 2.000.- 

€ 749.50  naaimachines, stof, fournituren 
en labels 

personeelskosten 
40x8uur 
€ 14.080 

8 weken 
personeelskosten tot eind 

januari. 
€ 2464.- 

 Gestart op 17-10-2019 
8 weken personeelskosten tot 
eind januari. Daarna een stop 
ivm de corona crisis 

    

 


	2019 Jaarverslag Welsaam algemeen deel.docx
	2019 jaarverslag Welsaam Cat 1.docx
	2019 jaarverslag Welsaam Cat 2.docx
	2019 jaarverslag Welsaam Cat 3.docx
	2019 jaarverslag Welsaam Cat 4.docx
	Bijlage 3_ Verantwoording Innovatiegelden

