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1. Inleiding
Vol goede moed zijn we begin dit jaar gestart aan het derde
jaar van ons samenwerkingsverband en de uitvoering van alle
diensten en activiteiten die daarbij horen. Met 28 organisaties
werken we samen ten behoeve van het welzijn en welbevinden
van de inwoners van Wageningen aan de ruim 50 resultaten
uit het beleidskader van Samen Wageningen, verdeeld over 4
categorieën. Tot op 23 maart plotseling Nederland op slot ging
in verband met de uitbraak van het Corona virus. Op dat
moment veranderde er veel voor de uitvoering en voor onze
inwoners. Hierbij bewees de kracht van ons
samenwerkingsverband zich, want binnen twee dagen hadden
we de handen ineen geslagen en hadden we een Corona
Hulpteam van de grond, inclusief bijbehorende
telefooncentrale die 7 dagen per week bemand werd.

Er ontstond een nieuwe overlegstructuur via video en
WhatsApp-groepen, zowel onderling, tussen de partners, als
met de gemeente waarin sprake was van zeer korte lijnen. Met
elkaar hebben we alle zeilen bijgezet om kwetsbare inwoners
in Wageningen in beeld te krijgen en te houden, hulp op touw
te zetten waar nodig en vele initiatieven voor ondersteuning
zowel materieel als emotioneel, vorm te geven.

Het Coronavirus blijft langer onder ons dan we aanvankelijk
hadden vermoed of gehoopt. De tijdelijke versoepelingen in de
zomermaanden waren een opmaat voor een nog veel
strengere lockdown in herfst en winter. De gezondheid en
veiligheid van medewerkers, vrijwilligers en inwoners staan
hierbij nog steeds centraal, maar we zien ook de keerzijde van
deze strenge maatregelen. Na een jaar zijn veel mensen
moedeloos of zelfs wanhopig, angstig, vereenzaamd en
geïsoleerd. Het incasseringsvermogen is maximaal
aangesproken. We zien depressiviteit toenemen onder alle
leeftijden, maar met name jongeren hebben het zwaar. Bij alle
afgekondigde maatregelen zoeken wij naar wat nog wel kan en
proberen we mensen een luisterend oor en iets van
perspectief te bieden. Voor besloten groepen kwetsbare
inwoners laten we activiteiten op afspraak zoveel mogelijk
doorgaan en ook individuele hulptrajecten gaan door.
Daarnaast staan vele vrijwilligers klaar om naar
hulpbehoevenden om te zien en er voor hen te zijn

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

1. Mensen worden ouder en blijven ook langer thuis wonen. De verandering in de
bevolkingsopbouw stelt ons voor uitdagingen van gezondheid en vitaliteit en een grotere
hulpvraag om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Naast de kwetsbare ouderen gaat het ook
om mensen met psychiatrische problematiek.

2. Zorgkosten stijgen en de verwachting is dat deze verder zullen toenemen. Door
medicalisering van problematiek en de te verwachten gevolgen van de Corona pandemie wordt
en een steeds groter beroep gedaan op individueel maatwerk en wordt het een grote uitdaging
om de kosten terug te dringen. In Corona-tijd hebben we gezien dat kwetsbare mensen de
hulpvraag juist niet meer stelden. Uit angst voor besmetting werden anderen vaak angstvallig
buiten de deur gehouden. Isolatie leidt tot meer angst en eenzaamheid en ook een zwaardere
belasting van mantelzorgers.

3. Er is sprake van zwakkere sociale verbanden, waardoor mensen zich minder onderdeel van een
gemeenschap voelen en er meer verdeeldheid ontstaat. Dit heeft als gevolg dat gevoelens van
eenzaamheid toenemen, het gevoel van veiligheid afneemt en de leefbaarheid onder druk staat.
Eenzaamheid speelt niet alleen onder ouderen, maar onder alle leeftijden.
Vermoed wordt dat achter de voordeur spanningen hoger op zijn gelopen. Er was een toename
van het aantal meldingen bij Buurtbemiddeling.

4. De samenleving wordt steeds complexer en veranderingen gaan steeds sneller. Dit zorgt ervoor
dat inwoners steeds meer drempels ervaren om te kunnen participeren of om zelf initiatief te
nemen.
Mensen die het niet meer kunnen volgen, zullen afhaken en het gevoel hebben er niet meer bij
te horen. Dit kan ook leiden tot polarisatie en agressie. In Wageningen hebben de Corona
maatregelen niet geleid tot een toename van agressie en bij een anti-coronademonstratie was
slechts 1 deelnemer.
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5. Er is meer bewustzijn over de mate van uitsluiting en discriminatie op grond van etniciteit, kleur,
overtuiging en geaardheid. Dit vormt een belemmering voor grote groepen mensen om erbij te
horen. Met name richting mensen van Aziatische afkomst zagen we een toename van agressie.
Waarschijnlijk omdat zij geassocieerd werden met de herkomst van het virus. Een
Black-lives-matter demonstratie werd druk bezocht. Inclusie wordt een steeds belangrijker thema.

6. Er is sprake van een toenemende kans-ongelijkheid: Grotere gezondheidsverschillen, ongelijke
kansen in opleiding en onderwijs, etnisch gescheiden werelden, steeds grotere economische
verschillen (rijken worden rijker, armen worden armer) en kansarmen hebben minder sociale
netwerken. De armoede monitor heeft aangetoond dat 1560 gezinnen in armoede leven (<130%
minimum) en 500 kinderen (=9% van alle kinderen in Wageningen). In Wageningen is de
inkomensongelijkheid hoger dan landelijk gemiddeld (0,42 tov 0,29, bron: CBS).
In Coronatijd verloren meer mensen hun baan of inkomen en we verwachten een toename van
financiële problemen. Corona treft de zwakste gezinnen het hardst. Er is sprake van stress over
inkomensonzekerheid en baanverlies. De inkomenskloof bracht nog een neveneffect: Kinderen
uit lage SES gezinnen hadden minder mogelijkheden om school te volgen door gebrek aan
laptops/computers en minder steun vanuit thuis. Zij raakten hierdoor naar verwachting verder
achterop bij leeftijdgenootjes uit betere kringen. Onder kwetsbare jongeren zien we meer
middelengebruik.

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

Corona heeft laten zien dat mensen wel degelijk bereid zijn om iets voor een ander te doen. Het
was hartverwarmend hoeveel vrijwilligers zich hebben aangemeld voor de vrijwilligerspoule
verbonden aan de Coronahulplijn. Ter versterking van de netwerken in de buurt hebben we
hulpvraag en -aanbod zoveel mogelijk gekoppeld in de eigen buurt of straat (op postcode). We
hopen dat hierdoor duurzame relaties kunnen gaan ontstaan en men vaker een beroep op elkaar
kan doen. Daarnaast werden vele initiatieven ontplooid om het leven van andere te
vergemakkelijken. Zo zijn er laptops, telefoons en fietsen uitgedeeld, zijn er voedselpakketten
opgehaald voor de voedselbank en zijn er attenties uitgedeeld aan mantelzorgers en ouderen.
Een overzicht van een aantal van deze initiatieven lees je verderop.

Op basis van de aandachtspuntenlijst van 2019 hebben we acties uitgezet of bedacht hoe we deze gaan
oppakken met behulp van het innovatiebudget wat we dit jaar over 2019 toegewezen hebben gekregen.

UItdagingen Aanpak

Samenwerking
Nog niet overal is afstemming vanzelfsprekend.
Het is nog een uitdaging om alle 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.

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

Preventie De expert informeel werkt samen met het
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We zien een toename van het aantal klanten dat
geholpen wordt door vrijwilligers (informeel). De
vraag is of we vrijwilligers niet overvragen, of we
signalen tijdig opvangen en doorverwijzen en of
we voldoende samenwerken met en aansluiten op
het Startpunt. We zoeken hierbij naar de goede
combinaties van formele en informele hulp en
zorg.

startpunt aan een integrale benadering waarbij
mensen zowel informele als formele hulp en zorg
aangeboden kunnen krijgen en waar nodig of
mogelijk een combinatie hiervan. Uitgangspunt
hierbij is uit te gaan van de behoefte van de
hulpvrager en niet het zorgaanbod.
Ook blijven we inzetten op signalerings
deskundigheid van vrijwilligers.

Armoede
Niet het aantal mensen in armoede, maar de ernst
van de armoede problematiek neemt toe. Ook het
verschil tussen arm en rijk wordt groter. 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.

De open inloop geldzaken is door de Corona
verlaat van start gegaan, per 7 september en
moest ook alweer snel sluiten tijdens de
lock-down. We verwachten een grotere toeloop en
denken mensen op een gemakkelijkere en
laagdrempelige wijze te kunnen helpen, zo
mogelijk ook in een eerder stadium.
Er zijn diverse activiteiten voor mensen met een
smalle beurs die hen in staat stellen wel mee te
doen.

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

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee
kunnen doen zijn er in de Corona periode laptops
en fietsen ingezameld en uitgedeeld onder
kinderen die in armoede leven. Met kerst zijn nog
eens 30 tablets uitgedeeld. Voor stimulering van
deelname aan sport- en zwemlessen is het
Wageningse sport-akkoord getekend. Het
kinderwerk en sportbuurtwerk slaat de handen
ineen om alle kinderen te bereiken met activiteiten
en er is een initiatief ingediend voor de
bonusgelden om hiervoor de capaciteit nog wat uit
te kunnen breiden.

Langer thuis wonen
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.

Het gezamenlijke project dementievriendelijk
Wageningen is succesvol van start gegaan en
krijgt een vervolg. Voor mantelzorgers wordt een
ondersteuningsaanbod aangeboden. Extra hulp
voor ouderen en kwetsbaren komt van vele
vrijwilligers in het kader van Coronahulp. We
bezoeken psychiatrische patiënten thuis en
creëren een veilige ontmoetings- en
activeringsplek voor hen in de wijk (DACT). De
komende tijd zullen we het buurtgericht werken
verder intensiveren.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers binnen Welsaam 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.

In Coronatijd bleken er zeer veel mensen bereid
zich als vrijwilliger aan te melden. De vraag is of
we deze kracht in de wijk kunnen vasthouden en
structureel kunnen maken. We hopen ook in de
toekomst een beroep te kunnen doen op hun
betrokkenheid en houden contact.
Daarnaast zijn andere vrijwilligers die zelf tot de
kwetsbare doelgroepen (ouderen) horen in
Coronatijd juist afgehaakt om hun eigen veiligheid.
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Het is de vraag of zij terug komen. Met extra
buurtgericht werken blijven we ons de komende
tijd inzetten om initiatieven uit de wijk op te halen
en inwoners te betrekken en te activeren voor de
buurt.

Tieners
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.

Met de bonusgelden zetten we extra in op
tienerwerk en meidenwerk om de doelgroep
tussen 10-14 jaar te bereiken. In de
talentenfabriek wordt gekeken welke talenten op
sportief of cultureel gebied ze verder zouden
willen ontwikkelen. Voor de oudere doelgroep
vanaf 17 jaar is er het project Jong en Meer 2.0
van Maatschappelijke Diensttijd, waarin de
jongeren geholpen worden met ideeën en
uitvoering van activiteiten in hun eigen
leefomgeving.

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.

3. SROI

Categorie aantal
VRIJWILLIGERS

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-PLAATSEN

1 394 31 5

2 5

3 799 17 1

4 188 29 20

Totaal 1386 77 26

Coronahulp 600

Welsaam heeft echt bewezen dat het gaat om meedoen. Binnen de activiteiten van Welsaam zijn in 2020
totaal 1386 vrijwilligers actief (in 2019 waren dat er 1213) . Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 600
vrijwilligers beschikbaar geweest die zich hebben aangemeld voor het Corona hulpteam om te helpen
met Corona gerelateerde hulpvragen. Daarmee komt het totaal op 1986 vrijwilligers, een ongekend
hoog aantal! Het laat een groeiende betrokkenheid zien in onze samenleving, waarin nog meer
Wageningers zich inzetten ten behoeve van anderen.

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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4. Perspectieffonds

Terugblik
Het Perspectieffonds heeft slechts 26 aanvragen ontvangen in heel 2020. Het is duidelijk dat dit het
gevolg is van de uitbraak van het Coronavirus.

Kerncijfers:
● Te besteden bedrag 2020 (hele jaar): € 84.782 + € 34.570 (restant 2019). Derhalve is totaal

beschikbaar voor aanvragen: € 119.352
● Aantal verschillende aanvragende organisaties: ???
● Status aanvragen over heel 2020:

status aanvragen heel 2020

aantal bedrag

Aangevraagd 26 € 210.272,88

Toegekend 10 € 86.947,83

Toegezegd 5 € 20.754,42

Afgewezen 5 € 95.130,63

In behandeling 2 € 7.440,--

Wat is bereikt met het Perspectieffonds (successen)
Ten opzichte van 2019 hebben een aantal nieuwe organisaties aanvragen ingediend, zowel organisaties
die onderdeel uitmaken van Welsaam als daarbuiten. Voorwaarde voor uitkering uit het Perspectieffonds
is wel dat wordt samengewerkt met een partner van Welsaam. De activiteiten (15 in totaal) die zijn
toegekend of toegezegd zijn zeer divers en gevarieerd (zie bijlage).

Doorontwikkeling en uitdagingen
Afhankelijk hoe het Coronavirus minder invloed heeft voor het opstarten van nieuwe initiatieven zal mede
bepalend zijn voor aanvragen in de tweede helft van 2020. Uiteindelijk zijn er in de 2e helft van 2020 meer
aanvragen ingediend dan in de eerste helft.

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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5. Initiatievenfonds

Wageningen DOET
In 2020 is de samenwerking tussen Solidez en Thuis vorm
gaan nemen onder het samen ontwikkelde programma
‘WageningenDoet!’ Via dit programma geven we handen en
voeten aan het omgevingsgericht werken, waarbij Solidez
zicht richt op buurtgericht werken en Thuis op stedelijk
gericht werken. Samen ondersteunen we
inwonersinitiatieven oa met een financiële bijdrage vanuit
het Initiatievenfonds. Hierover is meer te vinden in de

verantwoording van het deelplan leefbare buurten in categorie 1 ontmoeten en verbinden.

In 2020 zijn er 58 initiatieven ondersteund vanuit het Initiatievenfonds. Dit jaar was een uitdagend jaar. Er
zijn meer initiatieven ingetrokken dan anders. Dat heeft ook een duidelijke oorzaak: Corona en de
gevolgen hiervan. Veel van de initiatieven zijn bedoeld om mensen fysiek samen te brengen en dat heeft
het afgelopen jaar niet altijd gekund. Ook hebben we een aantal nieuwe initiatieven ondersteund die
betrekking hadden op Corona.

Een overzicht van de initiatieven die het fonds heeft ondersteund zijn te zien op deze kaart. 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.

Kerncijfers 2020
● Te besteden bedrag per jan 2020:

€ 23.459,67 (uit 2019) + € 10.012,46 (terugboekingen 2019) +  € 84.780,50 (budget 2020) =
€118.252,63

● Totaal aangevraagd bedrag 2020:  €143.223,69
● Toegekend: € 90.843,46,

o Uitbetaald in 2020: € 81.972,83,
o Gereserveerd voor 2021:€ 8989,63

● Teruggeboekt: € 1337,07
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● Restant beschikbaar saldo per 1 januari 2021: €28.746
● Er zijn 11 initiatieven ingetrokken waarvan 7 vanwege Corona.
● Er zijn 7 aanvragen doorgestuurd naar andere fondsen omdat ze niet voldeden aan de criteria

Status aanvragen per 1/7/2020:

aantal
initiatieven bedrag

Aangevraagd 58 € 143.224

Toegekend 40 € 90.843

Ingetrokken
vanwege corona 11

Restant 2020 € 37.735,87

6. 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.

Samenwerking in Corona-tijd
Dat we door de samenwerking elkaar goed weten te vinden is gebleken bij de Corona uitbraak in maart.
Binnen twee dagen was er een telefooncentrale met gezamenlijke Corona-hulplijn ingericht die bemenst
werd door een team vanuit VCW, Solidez, Stichting Present, het Leger des Heils, het Rode Kruis en de
Navigators. Samen wisten zij de hulplijn alle dagen van de week bemenst te houden.  De hulplijn
koppelde hulpvragen aan vrijwilligers die spontaan hulp aanboden, maar soms ook aan hulporganisaties
indien nodig. Daarnaast ontstonden een veelheid aan mooie hartverwarmende initiatieven van inwoners
en organisaties. Hulp aan de voedselbank, gelukskoffertjes voor kinderen in armoede en op het AZC,
laptops voor kinderen, koken voor kanjers (mensen in de zorg), zijn voorbeelden van deze initiatieven
waarin inwoners en verschillende organisaties een rol speelden.

In januari is er een nieuwjaarsborrel georganiseerd voor Welsaam partners. De kerngroep is in 2020 4
keer samen geweest waarvan een keer via ZOOM. Daarnaast is er in juni  een Welsaam-overleg geweest
met de accountmanagers van de gemeente en met de wethouder.
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Welsaam heeft in februari een presentatie gegeven aan het college en namens het college aan de
gemeenteraad
Welsaam werkt aan een nieuwe toekomstvisie. Hiertoe zijn speeddates georganiseerd met een aantal
partnerorganisaties en in informatie opgehaald via brede ZOOM-bijeenkomsten. Samen zullen we de
maatschappelijke opgaven voor de komende jaren duiden en op basis daarvan de nieuwe thema's
vaststellen waar we aan willen werken.Naast de inhoudelijke thema's kijken we ook naar de organisatie
van het samenwerkingsverband. De principes voor samenwerking binnen Welsaam:

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

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

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

verantwoordelijkheid (samen zijn we Welsaam)
f) We werken voor, met en door inwoners van Wageningen

Dit proces van in 2021 verder gestalte krijgen.

De ontwikkeltafels zijn:

Algemene ontwikkeltafels Kartrekker(s)
Stenen Elsje van de Weg (Thuis)
Communicatie 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)
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Perspectieffonds Rien van Doorn (Humanitas)
Initiatieven – Wageningen DOET Tutku Yuksel (Thuis), Ellen Scheenen en Ottelien

Groenenberg (Solidez)
Innovatie Tutku Yuksel (Thuis)

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

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

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

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

7. Communicatie

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

Communicatie rondom Corona
Bij de start van de Coronamaatregelen heeft Welsaam in no time het
initiatief Coronahulp Wageningen opgetuigd. De centrale vraag was: Hoe
krijgen we hulpvragen en inwonersinitiatieven goed in beeld? De
organisaties van Welsaam zijn bij uitstek geschikt om goede matches te
maken tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen en organisaties
die hulp kunnen bieden.

Met Coronahulp Wageningen konden mensen die hulp nodig hadden of
juist hulp wilden bieden heel gemakkelijk en laagdrempelig om hulp vragen
via één telefoonnummer, mailadres of Facebookpagina. 

De sociale organisaties en Huizen van de wijk sloten hun deuren, waardoor bepaalde groepen niet meer
naar ontmoetingsplekken konden en geïsoleerd raakten. Dit brengt sociale risico’s met zich mee. Er
moest een plek zijn waar in één keer alle informatie te vinden was. Inwoners moesten weten:

● Welke organisaties ze konden bereiken en hoe;
● Hoe ze hulp konden vragen;
● Hoe ze hulp konden bieden.

Inwoners die hulp nodig hebben, behoren vaak tot een kwetsbare groep, die niet digitaal vaardig is. Dit is
wel de groep die we willen bereiken. Zij moeten weten dat ze hulp kunnen krijgen. 
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Onze oplossingen:
● Een landingspagina voor Coronahulp Wageningen (Nederlands en Engels) op de website van

Welsaam met daarop:
o Een knop voor het bieden van hulp en een knop voor het vragen van hulp
o Informatie over bereikbaarheid van sociale organisaties
o Inwonersinitiatieven in beeld
o Content over hulpverleners, vrijwilligers, initiatieven, tips, kwetsbare groepen

● Een flyer en poster met informatie over Coronahulp Wageningen. De flyer is bij 22.000 huishoudens
bezorgd. De poster is verspreid door de stad en bijvoorbeeld op ontmoetingsplekken in
supermarkten en op ruiten van winkels geplakt.

● Een radiospotje over Coronahulp Wageningen voor RTV Rijnstreek die elk uur werd afgespeeld.
● Nieuwsbrieven intern voor Welsaam en breder, naar geïnteresseerden en professionals in het

sociaal domein.
● Samenwerking met Facebookgroep Coronahulp Wageningen en later de opstart van Facebookgroep

WageningenDoet: Corona Community
● Advertenties voor Coronahulp in Stad Wageningen en stukjes op de gemeentepagina in Stad

Wageningen

Het bereik is niet voor alle kanalen goed meetbaar. Maar we weten wel dat in totaal rond de 600
vrijwilligers zich hebben aangemeld en rond de 200 hulpvragers geholpen zijn en vele
inwonersinitiatieven van de grond zijn gekomen

Communicatie rondom Welsaam’s toekomst
Om voor te sorteren op het einde van de contracttermijn van Welsaam en de nieuwe aanbestedingen,
werken we met alle Welsaam-partners aan een toekomstvisie. Het is belangrijk dat alle partners inspraak
hebben in deze toekomstvisie. Om het proces goed af te stemmen, alle neuzen dezelfde kant op te
hebben en iedereen betrokken te houden, is goede communicatie nodig. Vooral het tweede halfjaar van
2020 heeft in het teken gestaan hiervan. Door middel van nieuwsbrieven, samenvattingen van
gesprekken, overzichten en aanmeldformulieren voor samenwerksessies blijven de partners actief en
betrokken.

Doel Wat hebben we gedaan

Externe communicatie

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

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

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

Welsaam en Gemeente Wageningen werken nauw samen, vooral
tijdens de Coronacrisis. We houden elkaar op de hoogte van wat er
speelt in de samenleving en waar nog hiaten zijn. Op het hoogtepunt
van Corona spraken Welsaampartners, het Rode Kruis en Gemeente
Wageningen elke week de toestand van de samenleving door in Zoom
Meetings en bijna dagelijks in een WhatsApp-groep.
De politiek promootte actief de Coronahulp-activiteiten van Welsaam.
Dit zie je onder andere terug op de gemeentepagina van Stad
Wageningen en tijdens de toespraak van Burgemeester Geert Van
Rumund.
Vóór de Coronacrisis sprak de politiek van Wageningen meermaal
trots uit over het sociale karakter van de stad. De rol van Welsaam in
deze sociale samenleving wordt onderkend. Jaarlijks in februari
presenteert Welsaam de resultaten over het afgelopen jaar aan de
gemeenteraad.

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.

Het bedrijfsleven is wel benaderd door de Wageningse Uitdaging om
bij te dragen in Coronatijd, bijv. door het doneren van laptops.

Interne communicatie

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

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

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

We zien dat in 2020 het aantal ingevulde monitors beduidend minder was dan in 2019 omdat veel
activiteiten niet door gingen en voorzieningen door Corona gesloten waren. We menen dat met 529
ingevulde monitors wel een beeld te kunnen geven van de klanteffecten, maar deze cijfers laten wel een
onvolledig beeld zien omdat niet alle voorzieningen hierin meegenomen zijn. Er zijn relatief veel monitors
ingevuld door mantelzorgers, ouderen en door opvoeders met jonge kinderen.

CIJFERS
MONITOR

Aantal
respondenten

tevredenheid kwaliteit % positieve impact op
kwaliteit van leven

2018 780 8,3 8,2 70%

2019 1229 8,3 8,5 75%

2020 529 8,2 8,4 74%
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9. Kwaliteit

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

Iedere organisatie binnen Welsaam is zelf verantwoordelijk voor het eigen kwaliteitsbeleid. Het
Odensehuis en Solidez hebben in 2019 het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland toegekend
gekregen. 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.

10. Innovatiegelden

In Bijlage 3 is de verantwoording van alle innovatiegelden tot nu toe opgenomen. Vanwege Corona

hebben sommige projecten wat vertraging opgelopen.
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Bijlage 1 Het perspectieffonds

Wat is bereikt met het perspectieffonds

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

BuroNij Relatietraining voor sterke stellen "Ik ook van jou"

BuroNij BBB Baby, Bier & Bitterballen Opvoedvaders 3 avonden

Coaching de Paardenblik een vlog maken gericht op veilig gebruik sociale media

De Plek & ZinGesprek lichtjesavond

Humanitas uitbreiding maatjesactiviteit Contact Houden

Humanitas / Solidez budgetcursus Slim met Geld 2x 5 bijeenkomsten

Odensehuis meerdaagse zorgpauze

Present match & mingle project 2 jaar

Solidez via IF: Zomer schilderactiviteit; Holland wat ben je mooi. 6x

Solidez flexuren ATB

Solidez uitbreiding DACT uren voor 2 maanden

Solidez Mantelzorg gespreksgroep GGZ mantelzorgers 6x en 1
terugkombijeenkomst.

Solidez Mantelzorg cursus voor mantelzorgers van personen met dementie 5x

St. Balancebuddy vergroten naamsbekendheid Balancebuddy, organiseren
voorlichtingscursussen voor de maatjes en organiseren
activiteiten voor maatjes en kinderen.

St. Tesfana begeleiden Eritrese nieuwkomers

St. Vluchteling Onder DAK / VWON Klankbordgroep Vluchtelingen, professionele begeleiding,
coaching en activiteiten
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CATEGORIE 1 – Verbinden en ontmoeten

Samenvatting
Verbinding en ontmoeting staat centraal in alles wat Welsaam doet. Tussen inwoners onderling
en tussen de partners en hun doelgroepen. Hoe geef je daar vorm aan als de maatregelen juist
fysieke ontmoeting zo beperken? De Coronacrisis zorgde ervoor dat we onze creativiteit en
omdenkkracht optimaal konden benutten. Wat kan er nog wél?

Voor de aller kwetsbaarste doelgroepen zijn, onder strikte voorwaarden,
ontmoetingsactiviteiten doorgegaan. We stemden met de gemeente af en stelden een lijst
samen waardoor de gemeente continu op de hoogte was. Verder is de verbinding tussen
partners en hun doelgroep gebleven door te beeldbellen met onze doelgroepen, langs te gaan,
kaarten te sturen, met ze te wandelen. De verbinding tussen inwoners onderling brachten we
onder andere tot stand door matches te maken tussen buurtgenoten of activiteiten te
organiseren in de tuinen van ouderen locaties.

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

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

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

1.1 Ontmoetingsactiviteiten (stenen)
In dit deelplan werken in ieder geval de organisaties Thuis, Markt 17, Odensehuis, Solidez,
Vluchtelingenwerk, de scholen in NW en de bblthk samen.
Wat is bereikt:
● Er is voortdurend gekeken naar wat onder de huidige omstandigheden wel door kon gaan. Er is

een lijst samengesteld met besloten activiteiten voor kwetsbare doelgroepen en met de
gemeente is afgestemd dat deze wel plaats mochten vinden. Dit werd zeer gewaardeerd.
Zodoende konden de locaties wel open blijven voor mensen die dit echt nodig hadden

● Ondanks de Corona-maatregelen weten inwoners de informatie- en adviespunten in de Huizen
van de Wijk nog steeds goed te vinden en hebben we dit via telefoon of ingeplande afspraken
continuïteit weten te geven.

● Er is zoveel mogelijk contact gehouden met bezoekers, vrijwilligers en deelnemers van de
locaties, ook tijdens de lockdown. De lockdown is gebruikt door enkele locaties voor een facelift
met een verbouwing.

Uitdagingen:
● Hoe zorgen we ervoor dat we mensen die door de Corona-maatregelen niet meer hun huis

uitkomen en zich een heel ander dagritme hebben aangewend, toch weer geactiveerd krijgen en
aanhaken om mee te doen.

● Bredere kijk op gezondheid, niet alleen corona maar wat doet de huidige situatie met de
gezondheidsbeleving van mensen en wat betekent dat voor de toekomst. voor welke uitdagingen
we door de corona crisis komen te staan is nog niet geheel te overzien.
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● Door corona is er een flinke inkomstenderving geweest op verhuur- en buffet opbrengsten. Dit is
een flinke financiële uitdaging.

● Binnen alle protocollen en regels blijven zoeken naar wat er wel mogelijk is. Hoe ben je op
anderhalve meter toch nabij?

1. 2. Diversiteit
Wat is bereikt
● SHOUT heeft een groot deel van haar activiteiten verplaatst naar online. Wel zijn er heel wat

voorlichtingslessen gegeven op de middelbare scholen in de omgeving.
● Diversiteit gaat verder dan alleen seksuele geaardheid, seksuele voorkeur en genderidentiteit.

N.a.v. Black Lives Matter is er ook een beweging in Wageningen tot stand gekomen en wordt het
vraagstuk nu breder en met meer partners aangepakt.

Uitdagingen:
● Proberen om ondanks de onmogelijkheid van feesten toch ontmoeting tussen mensen mogelijk

te maken.
● Inclusie in de eigen organisatie wat betreft taal, achtergrond, leeftijd, etc. Verschillende

doelgroepen mengen niet gemakkelijk. Ook binnen Welsaam voldoende aandacht hebben voor
diversiteit, bijv. door gebruik van Engelse taal.

1.3. Samen ouder en Goed leven met dementie
Wat is bereikt
● Ondanks corona zijn er toch flink wat (kleinere) acties geweest om mensen een hart onder de

riem te steken, in contact te zijn, signalen en vragen op te halen. voorbeelden hiervan zijn
vlaaipunten uitdelen, kerstpakketten ism ouderenfonds, kaarten schrijven, mee-eettafel, muziek
en dans in tuinen van ‘ouderen locaties’ enz.

● Het is goed gelukt om in contact te blijven met de doelgroep, via belacties, beeldbellen,
whats-app contact, stoep bezoeken/huisbezoeken, wandelingetjes enz.

● Ondersteuning op maat was meer dan ooit nodig door corona. Mede door het opzetten van de
coronahulplijn waarin ook 2 ouderenwerkers participeerden, konden buurtgerichte matches
worden gemaakt.

● Er bleek veel bereidheid om anderen te helpen in corona tijd, er zijn met name met
studentengroepen nieuwe contacten gelegd en initiatieven ontstaan.

Uitdagingen:
● Binnen de coronaregels toch blijven zoeken naar wat WEL kan ipv wat niet kan.
● met name voor ouderen met dementie is toepassen van de 1,5 meter maatregel lastig.
● Hoe houden we de moed erin? bij veel mantelzorgers en ouderen is de rek eruit.
● Hoe krijgen we ouderen die een jaar lang geïsoleerd hebben doorgebracht en daarmee nieuwe

patronen hebben ontwikkeld, weer ‘in beweging’.
● corona heeft geleid tot een versnelling van het ziekteproces, Dit leidt tot meer vraag aan

begeleiding en meer vraag bij het Odensehuis.
● Meer balans tussen gezondheid versus kwaliteit van leven: een bredere kijk op gezondheid

1.4. Leefbare buurten
Wat is bereikt
● in 2020 is een nieuwe werkwijze ontwikkeld mbt het buurtgericht werken en het initiatievenfonds
● om deze werkwijze verder te kunnen ontwikkelen zijn bonusgeld aanvragen gedaan en

toegekend voor
- leefbare buurten: Wageningen Doet
- leefbare buurten: aanspreekpunt omwonenden overlastsituaties

● vanaf september is de nieuwe werkwijze ingegaan en zijn ook de wijkteams weer structureel
opgepakt.

● Er zijn 39 aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan, waarvan er 35 in behandeling zijn genomen
in 2020. Ruim driekwart van de zaken is succesvol afgesloten en hebben de partijen aangegeven
dat de situatie duurzaam is verbeterd.
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● via een aangepaste werkwijze vanwege corona heeft buurtbemiddeling toch zaken goed op
kunnen pakken.

Uitdagingen:
● de uitdaging binnen leefbare buurten zit in de doorontwikkeling van het buurtgericht werken: hoe

bouwen we aan goede wijkstructuren.
● Hoe kunnen we in de doorontwikkeling meer van curatief naar preventief werken
● Hoe leggen we goede verbindingen met andere projecten in buurten en wijken, bijvoorbeeld

Wageningen dementievriendelijk en GGZ-mantelzorg
● voor buurtbemiddeling blijft het een uitdaging om zo vroeg mogelijk ingezet te worden, dus hoe

zorgen we ervoor casuïstiek tijdig bij buurtbemiddeling terecht komt.

1.5. Vluchtelingen
Wat is bereikt
● Mensen zijn in diverse talen voorgelicht over de corona maatregelen en speciale hulplijnen. Ook

is men op weg geholpen met digitaal (thuis)onderwijs voor inburgeraars en de kinderen. Goede
voorlichting heeft veel problemen kunnen voorkomen. Sommige kinderen mochten naar de
noodopvang.

● Voor statushouders (6 mensen) en ongedocumenteerden (10 mensen) is het doen van
vrijwilligerswerk bij het Inloopcentrum en een aantal in Huis van de Wijk een manier om de taal te
leren en kennis te maken met mede-Wageningers. helaas is dit in de lock-down allemaal stil
komen te liggen

● Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 83 mensen ondersteuning bij het vinden van
passend vrijwilligerswerk waarvan 39 uit het AZC. Bemiddeling is lastiger door onzekerheid van
werk in Coronatijd omdat vluchtelingen in groepen werken.

● Bijna alle nieuwe statushouders-kinderen zijn naar een sportclub gegaan, ondanks corona door
bemiddeling van een vrijwilliger (VWON).

Uitdagingen:
● Het is vooral bij vluchtelingen een uitdaging om met hen in contact te blijven en ze te bereiken.

Fysiek contact werkt beter. Gelukkig waren er genoeg vrijwilligers bereid dit te blijven doen.
● Het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers-plaatsen voor de bewoners van het AZC die niet

of nauwelijks Nederlands spreken.
● Zie ook 4.4

Een aantal vluchtelingen zijn in Corona-tijd overgeplaatst naar een andere stad en uit zicht geraakt
terwijl ze hier een netwerk aan het opbouwen waren. Dat betekent opnieuw ontworteling. Vooral voor
kinderen kan dit bijzonder schadelijk zijn. Het is beleid van COA waartegen we weinig kunnen doen.

SROI
SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 1 in totaal 421 plaatsen voor vrijwilligers
gerealiseerd, 35 stagiaires en 5 Werkervaringsplaatsen. Hiervan zijn een deel ook meegeteld in
Categorie 3 (die van deelplan 1.3) en in Categorie 4 (die van deelplan 1.5). Daarom zijn de
cijfers in het algemene overzicht gecorrigeerd.
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
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.

Met slechts 13
respondenten over
2020 menen wij op
dit onderdeel geen
representatief beeld
te kunnen geven

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

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

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

Door Corona
hebben maar weinig
ontmoetingsactiviteit
en plaats kunnen
vinden

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

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

Overige opmerkingen

● ik vind het auticafé hartstikke leuk
● Met het nieuwe initiatief van het themagesprek hoop ik dat er meer mensen langskomen
● Fijn die nieuwe activiteiten
● Door het coronavirus helaas te weinig bijeenkomsten.
● Hoop dat Corona snel voorbij is.
● Studiekring  voor ouderen , gesprekken met inhoud, top

OVERZICHT

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

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

WAT IS BEREIKT Stenen
In 2020 zijn we doorgegaan met het maken van gezamenlijke afspraken mbt
verhuur van de ruimtes op de diverse locaties en wanneer het Welsaam tarief
gehanteerd wordt. Dit heeft geresulteerd in standaard huurovereenkomsten,
voorwaarden voor gebruik van de ruimtes en dezelfde categorien voor de
verhuurtarieven.
Er is een start gemaakt met een bredere inzet van de gezamenlijke
beheerdersfunctie: beheerders kunnen (binnen afgestemde tijd) worden ingezet
voor het begeleiden van vrijwilligers en het coördineren van de kluswerkzaamheden
op welsaamlocaties.
Het was het plan om in september verder te kijken naar het breder trekken van
onderwerpen zoals afstemming van ontmoetingsactiviteiten en andere onderwerpen
uit categorie 1.1 en 4.1. De aangescherpte maatregelen van Corona in de tweede
helft van 2020 hebben hier echter een stokje voor gestoken; hierdoor lag de
aandacht op andere vraagstukken.

Laagdrempelige ontmoeting:
Het was een raar jaar, 2020. Vol plannen zijn we in het begin van het jaar gestart
met het faciliteren van allerhande de ontmoetingsmomenten/activiteiten, totdat
begin maart de eerste lockdown begon. Toen begon een zoektocht welke
activiteiten nog mogelijk waren en het kwam erop uit dat alleen activiteiten voor de
meest kwetsbare doelgroepen doorgang konden vinden. In overleg met de
gemeente is steeds bekeken wat wel en niet georganiseerd kon worden. Ook na de
lockdown is deze manier van werken voortgezet, omdat er nog flinke beperkingen
in aantallen en afstand golden, wat een aantal activiteiten ook belemmerde. Bij een
aantal ontmoetingsactiviteiten hebben de deelnemers zelf besloten dat zij voor de
duur van de beperkingen van Corona zouden stoppen met de activiteiten. Over het
algemeen kunnen we stellen dat er hierdoor minder activiteiten zijn georganiseerd
en dat het aantal deelnemers lager is dan voorgaande jaren, maar dat we wel in
staat zijn geweest om de meest kwetsbare doelgroep in het oog te houden. In
plaats van het faciliteren van activiteiten, hebben we geïnvesteerd in ontmoeting
door vaste bezoekers te bellen of langs te gaan bij hun 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.
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Ondanks de Corona-maatregelen weten inwoners ons nog steeds goed te vinden
en via telefoon of ingeplande afspraken hebben we dit continuïteit weten te geven.

Bevorderen van participatie:
De locaties zijn een plek voor mensen die enkel komen voor een kopje koffie
(praatje) tot aan deelnemers met een formeel (arbeid activerings-) traject en alles
wat daartussen zit. Het faciliteren van het ene idee leidt regelmatig weer tot nieuwe
initiatieven. Mensen kwamen met creatieve ideeën om activiteiten toch doorgang te
kunnen laten vinden, passend bij de Corona-maatregelen. Er werd actief gezocht
naar wat wél mogelijk was, ook al zorgde de aanscherping van regels soms toch
weer dat dit toch niet door kon gaan. Al met al vroeg dit om veel afstemming en
contact met betrokken inwoners en hier en daar waar activiteiten dan toch geen
doorgang konden vinden, leidde dit best tot teleurstelling bij zowel inwoners als
professionals.

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.
In 2020 gaan we verder met het ontwikkelen van 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). In corona tijd kregen we, met name in en net na de zomer,
veel vragen voor het gebruik van ruimte. Mensen die normaliter in hun eigen
woonkamer bijeenkomsten/ vergaderingen hadden konden dat nu niet meer thuis
doen.

GEVOLGEN CORONA Stenen;
Door corona is er een flinke inkomstenderving geweest op verhuur- en buffet
opbrengsten. In Huis van de wijk de Nude is tijd besteed aan een opknapbeurt van
alle ruimtes, waardoor alles weer een fris uiterlijk heeft.

Ontmoeting;
Hoewel de locaties in maart officieel gesloten zijn geweest zijn alle Huizen van de
wijk, voor de mensen die het echt nodig hadden open geweest op aangepaste
tijden voor het maximaal toegestane aantal deelnemers. Denk hierbij aan de
deelnemers Dact en kwetsbare wijkbewoners.
Ondanks de vele regels en protocollen zijn we steeds blijven kijken naar wat wel
kan in plaats van alleen maar wat niet mag.
Voorbeelden hiervan zijn: zoom bijeenkomsten, telefonisch contact onderhouden
met deelnemers en wijkbewoners. Er zijn activiteiten in de buitenruimte
georganiseerd en activiteiten online gezet.

Frontoffice functie;
Hier is minder gebruik van gemaakt. Contacten waren voornamelijk telefonisch.
Mensen weten ons ondanks de beperkingen toch goed te vinden.

Bevorderen Participatie;
We hebben alle mogelijkheden tot contact zo optimaal mogelijk benut. Hierdoor
konden de meeste ingezette trajecten/contacten worden voortgezet, zij het in
andere vorm. Wellicht wat minder frequent, maar door creatieve oplossingen
hebben we iedereen goed in beeld kunnen houden en heeft het ook tot nieuwe
contacten geleid.

Ondersteunen van Burgerinitiatieven; met alle deelnemers van alle groepen is
contact opgenomen en bekeken of er verder nog wat nodig is. Dit is gedaan door
professionals zelf, maar ook door contactpersonen van de diverse groepen.
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UITDAGINGEN ● Het is wel een zorg hoe we mensen die door de Corona-maatregelen niet meer
binnenkomen en zich een heel ander dagritme hebben aangewend, toch weer
geactiveerd krijgen om hun huis uit te komen en weer een gezond ritme op te
bouwen. Alhoewel we wel contact onderhouden is het voor (kwetsbare)
inwoners iets heel anders om een telefoontje aan te nemen dan om de deur uit
te gaan. Ook als de maatregelen weer versoepeld worden, zullen mensen niet
1-2-3 in staat zijn om zomaar weer deel te nemen aan maatschappelijk
verkeer.

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

● Werken binnen de anderhalve meter maatregel. Bredere kijk op gezondheid,
niet alleen corona maar wat doet de huidige situatie met de
gezondheidsbeleving van mensen en wat betekent dat voor de toekomst. voor
welke uitdagingen we door de corona crisis komen te staan is nog niet geheel
te overzien.

● Binnen alle protocollen en regels blijven zoeken naar wat er wel mogelijk is.

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 Het eerste halfjaar van 2020 kent een duidelijke cesuur: vóór het coronavirus en
erná.  De eerste 3 maanden t/m 13 maart geldt nog de volgende typering:

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. Hierbij waren
mensen van allerlei leeftijden samen betrokken (doel 6a, 6b, 6c, 38 a,b en c).
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
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manier om de taal te leren en tevens kennis te maken met mede-Wageningers
(doel 47a, 47b).
Verder is de coördinator actief betrokken bij verschillende activiteiten die vanuit
Welsaam plaatsvinden (ontwikkeltafels, cursussen).

(eerste 3 maanden van 2020:) 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.

(23 Juni 2020:) De geslaagde verbouwing, en aansluitend de heropening van het
inloopcentrum zijn een groot succes te noemen.

GEVOLGEN CORONA Toen het Corona-virus wereldwijd toesloeg is het inloopcentrum per 14 maart 2020
gesloten. Ontmoeting en vrijwilligerswerk, alles kwam stil te liggen. De coördinator
hield met vrijwilligers en enkele bezoekers contact via mails, telefoon en sociale
media. Hij opende een nieuwe Facebook community en mensen konden elkaar in
ieder geval nog via digitale wegen vinden. Zorgen waren er wel, eenzaamheid bij
bezoekers en vrijwilligers lag op de loer. Via de Welsaam Corona-appgroep konden
we met Welsaam-partners contact houden en e.e.a. uitwisselen. Ook hielpen de
georganiseerde Zoom-vergaderingen hierbij. Vrijwilligers werden gewezen op de
Welsaam Corona-hulpverlening die in Wageningen op gang kwam en waarbij
vrijwilligers werden gevraagd.
In 2019 hebben we geconstateerd dat er een opfrisbeurt/verbouwing van de zaal
nodig was. In 2019 is bij bezoekers en vrijwilligers geïnventariseerd welke
verandering van de zaal men het meest belangrijk vond. Niet alle aanpassingen
waren betaalbaar, maar de belangrijkste aanpassingen konden worden uitgevoerd.
De besluitvorming rond de daadwerkelijke uitvoering van het plan werd door de
Corona-crisis versneld en uitvoering startte begin mei. Professioneel werk werd
gecombineerd met veel eigen (vrijwillige) inzet . De lockdown was een mooie
gelegenheid om de verbouwing te realiseren; we waren sowieso gesloten, waarom
daar dan niet gebruik van maken? Het resultaat is erg mooi geworden.
In lijn met de landelijke trend werd het inloopcentrum op 23 juni weer geopend. Een
streng corona-proof protocol was leidraad, en maaltijden waren nog niet mogelijk.
Mede door het kunnen gebruiken van een groot tuinterras konden de ontmoetingen
echter weer plaatsvinden! Alleen op de middagen was het inloopcentrum geopend,
zonder maaltijden.

Vanaf 12 augustus hebben we 2 maanden lang weer samen gegeten, weliswaar
alleen op woensdagen en met slechts 15 mensen, maar het lukte goed om dit veilig
te doen. Vanaf 14 oktober hebben wij de landelijke gedeeltelijke lock down gevolgd:
we gingen weer terug naar openstelling van alleen de middagen zonder maaltijden.
Uiteindelijk volgde er vanaf 18 december een 2e volledige lock down. Deze
lockdown zou tot in 2021 doorlopen.  Hoewel het centrum gesloten was kwam onze
coördinator wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1 op 1
gesprekken met vrijwilligers of bezoekers die behoefte hadden aan een luisterend
oor. Dit was mogelijk wanneer men vooraf een afspraak maakte.

UITDAGINGEN Naast de grote uitdaging om met  de 1,5 meter restricties te werken (hoe kan je
elkaar op afstand nabij zijn?) blijven er andere uitdagingen.
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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.
Vanwege de Corona-crisis zijn een aantal vrijwilligers (nog) niet beschikbaar om te
komen werken, vaak omdat zij in een risicogroep vallen. De uitdaging was en is:
hoe starten we het werk voorzichtig en veilig op met de mensen die al wel
beschikbaar zijn? Veel ongedocumenteerden, bewoners van het AZC, die
vrijwilligerswerk bij het inloopcentrum deden, moesten afhaken omdat zij uit
Wageningen werden geplaatst.

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

voor een fijnere stad.
Stenen
In 2020 zijn we doorgegaan met het maken van gezamenlijke afspraken mbt
verhuur van de ruimtes op de diverse locaties en wanneer het Welsaam tarief
gehanteerd wordt. Dit heeft geresulteerd in standaard huurovereenkomsten,
voorwaarden voor gebruik van de ruimtes en dezelfde categorien voor de
verhuurtarieven. Er is een start gemaakt met een bredere inzet van de
gezamenlijke beheerdersfunctie: beheerders kunnen (binnen afgestemde tijd)
worden ingezet voor het begeleiden van vrijwilligers en het coördineren van de
kluswerkzaamheden op welsaamlocaties. In september wordt de ontwikkeltafel
breder getrokken naar onderwerpen als bijvoorbeeld afstemming van
ontmoetingsactiviteiten en andere onderwerpen uit categorie 1.1 en 4.1.

Stadskamer
De open inloop in de stadskamer heeft van januari tm half maart zoals normaal
gewerkt. Wat heel leuk was deze periode is dat een groep Turkse jongeren
Nederlandse les krijgen in de stadskamer. Zij komen 2 maal per week samen en
oefenen dit dan ook met de hosts en andere bezoekers. Er zijn een aantal ‘oud’
bezoekers langs geweest die weer terug waren in Wageningen.
De open lunches van host Dirk worden drukker bezocht en soms worden er vele
talen gesproken aan tafel:  Naast Nederlands spreken waren er ook mensen uit
Zwitserland, iemand uit Finland, iemand uit Turkije, uit Colombia. Er werd vloeiend
Engels, Spaans, Nederlands en Duits gesproken.

Activiteiten
We zien een wisselwerking tussen de stadskamer en bezoekers van activiteiten in
andere ruimtes. Steeds vaker komen meer bezoekers vanuit een andere (thuis)
activiteit de stadskamer in voor een kopje koffie, om na te praten of om even te
helpen met een klusje of om te kletsen met een andere bezoeker of host. Dit wordt
ook actief gestimuleerd door organisatoren en bevalt iedereen heel goed.

Signaleren en doorverwijzen
Hosts, organisatoren en bezoekers houden een oogje op elkaar. Wanneer er
signalen zichtbaar worden die tot zorgen leiden worden die besproken en proberen
betrokkene op adequate wijze de mensen door te sturen. Daarnaast liepen er in
jan- de lockdown dagelijks mensen binnen met vragen mbt waar of bij wie ze
moeten zijn voor bv taallessen. De hosts verwijzen deze mensen door naar de
juiste mensen en plekken.

GEVOLGEN CORONA Stenen:
Door de lockdown is het gebouw gesloten en kon er geen gebruik worden gemaakt
van de locaties. We merken dat sinds de versoepelingen er weer meer vraag is
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voor gebruik van de ruimtes. We kunnen nu voornamelijk ruimte bieden aan
groepen tot max 14 mensen. We hebben ervoor gekozen om in eerste instantie
Thuisactiviteiten voorrang te geven op ruimtegebruik, omdat zij al bekend zijn met
de regels van Thuis. Vanaf september kunnen externen ook de ruimtes gebruiken.
Door corona is er een inkomstenderving geweest op verhuur.
De activiteiten zijn gecanceld en sommige hebben op andere manier doorgang
gevonden bv online. Ook zijn er verschillende belcirkels gemaakt waarbij
vrijwilligers, bezoekers en organisatoren elkaar 1 keer in de week spreken. Iedere
week veranderde de volgorde zodat je iedere week iemand anders spreekt.

UITDAGINGEN Sfeer en vrije gevoel behouden ondanks de regels, mensen aanspreken op
maatregelen, hoe organiseer je ontmoetingen en activiteiten op 1.5 m afstand? Hoe
hou je mensen betrokken en actief?

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

laagdrempelige ontmoeting, informatie, ondersteuning en zinvolle activiteiten. Ook
een plek voor vrijwilligerswerk, deelname aan buurt evenementen en sociale
eettafels.
Odensehuis is een van de locaties van Welsaam, waarvan huisvestingskosten voor
een beperkt deel (⅓) uit Welsaam gelden worden betaald.
Zie doelen andere locaties.

WAT IS BEREIKT ● Kwetsbare ouderen konden elkaar blijven ontmoeten en meedoen
● Gezamenlijke afspraken en uitgangspunten omtrent gebruik, verhuur en

tarieven ruimtes verschillende locaties
● Ouderen uit de buurt hebben gedurende deel van het jaar hun activiteiten

georganiseerd met gebruikmaking van locatie Odensehuis ook na 16 maart
lockdown.

● Er zijn ontmoetingen tussen generaties gerealiseerd en er is onderling contact
gestimuleerd tussen basisscholen en het Odensehuis voor lockdown.

● Inzicht in vitaliteit en kwetsbaarheid van ouderen in thuissituatie zonder
netwerk

● Ondersteuning op maat in de thuissituatie waarbij formeel en informeel hebben
samengewerkt in het realiseren van contact dichtbij en op afstand

● Respijtzorg gerealiseerd wat heeft geleid tot ontlasting van mantelzorgers.

In de afgelopen periode is vanaf 16 maart tot 7 mei het Odensehuis voor open
inloop en activiteiten gesloten geweest. In de periode na 17 mei zijn we weer
gefaseerd open gegaan. Er is gewerkt aan het ontwikkelen van alternatieve
manieren om contact te onderhouden. Na een  telefonische inventarisatie
(belronde) zijn uiteenlopende alternatieve activiteiten ingezet om de verbinding te
waarborgen. Dit zorgde voor een goed beeld van de thuissituatie en steun kon tijdig
worden geboden. Het Odensehuis zelf was in de periode van lockdown voor
individuele deelnemers en hun naasten open op afspraak. Er zijn online
lesactiviteiten  georganiseerd. Zo konden mensen ondanks de lockdown vanuit hun
huiskamer meedoen aan beweegactiviteiten, muziek, tijd voor taal etc. Hier is door
veel mensen gebruik van gemaakt. Er is veel ervaring opgedaan met contact op
afstand. Dit heeft tot gevolg gehad dat we starten met een pilot om beeldbellen voor
iedereen toegankelijk te maken.

GEVOLGEN CORONA COVID-19 lockdown heeft een grote impact gehad om mensen met dementie en
hun naasten. Het heeft het proces van dementie versneld, kwetsbaarheid vergroot.
Er is een stuwmeer van vragen ontstaan. Mensen hebben in de maart t/m juni
période de noodzaak van onderlinge sociale contacten en ondersteuning direct
ervaren. Voor veel mantelzorgers is het een bijzonder zware periode geweest. Zij
hebben steun gehad aan elkaar. Er zijn spontaan telefooncirkels gevormd.
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UITDAGINGEN ● afstemming programma en bieden overzicht aan ouderen voor activiteiten
op verschillende locaties

● buurtgericht werken waarbij ook ‘’Stenen-netwerk (de locaties van Stenen)’
als fysieke info -en ontmoetingscentra worden ingezet

● Benutten van Odensehuis als informatie-en ontmoetingsfunctie Odensehuis
voor ouderen algemeen en niet alleen voor mensen met dementie.
In toenemende mate wordt er nl door ouderen en mensen met autisme,
NAH voor dagstructuur en sociale contacten een beroep op het
Odensehuis gedaan.

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. Door de bewonersvereniging Noordwest worden
buurtbijeenkomsten georganiseerd: Algemene Ledenvergadering, energietransitie,
buurtdiners. Bijeenkomsten met 10-80 bezoekers, ongeveer 4 keer per jaar.
Jaarlijkse kleedjesmarkt en kinderspelen op koningsdag op het schoolplein, met
gebruik van de school als uitvalsbasis. Gebruik van stroom tijdens de jaarlijkse
Hooilandplein Dag vanwege corona is sinds maart de school gesloten voor alle
externen en zijn de activiteiten niet doorgegaan.

SUCCESSEN Helaas heeft er vanwege corona geen bijna geen activiteit plaatsgevonden
UITDAGINGEN We moeten op zoek naar een nieuwe contactpersoon binnen de school die de

verbinding en het contact met Welsaam onderhoudt. Eerst pakte de directrice dit
voortvarend op, maar zij is ruim 2 jaar geleden langdurig uitgevallen en keert niet
meer terug. Vervolgens werd dit overgenomen door de adjunct directrice, welke ons
afgelopen jaar vanwege ernstige ziekte ontvallen is.

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 65 2 1 (vrijwilligers bestaan uit
hosts, communicatieteam,
Thuisactiviteiten
organisatoren en initiatieven
team)

SOLIDEZ
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de Nude 80 4 werkervaringsplaatsen tellen
we bij deelplan 4.2

Ons Huis 20 3 2
de Pomhorst 40
MAS
MARKT 17 49

ODENSEHUIS 19 12 0

Totaal: 273 21 3

UITSPRAKEN VAN INWONERS

Over het Auticafé van IBASS:
● ik vindt het auticafe hardstikke leuk
● Met het nieuwe initiatief van het thema gesprek hoop ik dat er meer mensen langskomen
● Fijn die nieuwe activiteiten

Over de Studiekring 50+:
● Door het corona virus helaas te weinig bijeenkomsten.
● Hoop dat Corona snel voorbij is.
● Studiekring  voor ouderen , gesprekken met inhoud, top
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

31-07-2020 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 85% 33 respondenten

Aanv. o.g.v
par 6.2
Beleidskader

Heb ik het gevoel dat ik erbij hoor in mijn
omgeving

88%

gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van
leven

87%

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

7,9 rapportcijfer

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,0

Overige opmerkingen:

● De verenigingsavonden zijn fijn als je over LGBT+ issues wilt praten, maar ook om bijvoorbeeld gewoon
gezellig spelletjes te spelen en te weten dat als je een opmerking of grap over je identiteit maakt iedereen
dat helemaal prima vindt en je niet de moeite hoeft te doen om uit de kast te komen.

● Fijne plek waar mensen ontzettend hun best doen om er ondanks de brede diversiteit aan leden ervoor te
zorgen dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt

● Enquête via nieuwsbrief van shout versturen geeft natuurlijk een vertekend beeld.. dan vullen bijna alleen
shout leden het in.

● Is Welsaam op de hoogte dat er recent veel niet-Nederlandse SHOUT leden zijn weggegaan, omdat zij zich
niet welkom voelen bij SHOUT (mede door kwetsende opmerkingen van een bestuurslid)? Dubbel pijnlijk
dus, dat deze survey over DIVERSITEIT niet in het Engels beschikbaar is. SHOUT moet een veilige, prettige
plek zijn voor ALLE lhbt-Wageningers. Daar horen buitenlandse studenten ook bij. Gemeente, grijp alsjeblieft
in, want op dit moment zijn meerdere leden weggepest door het bestuur.

● Het is jammer dat een enquête over inclusiviteit enkel in het NL beschikbaar is. Laatst zijn er veel
internationale studenten weggegaan bij SHOUT na kwetsende opmerkingen van een bestuurslid.
Internationals voelen zich (meestal) niet thuis in SHOUT. Ook andere leden zijn opgestapt die het niet eens
waren met de handelswijze van het bestuur.

● Het is heel fijn om gelijkgestemde mensen te ontmoeten, vooral als je eigen omgeving minder accepterend
is. Dat geeft kracht.
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OVERZICHT

ACTIVITEIT 1.2.1

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

ORGANISATIE SHOUT Wageningen
DOEL ONTMOETINGSPLEK

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

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

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

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

WAT IS BEREIKT ONTMOETINGSPLEK
Saturday, January 04, 2020 SHOUT Nieuwjaarsborrel
Thursday, January 16, 2020 SHOUT feest Best of the 10's
Friday, January 17, 2020 Roze café: spelletjesavond
Saturday, February 01, 2020 SHOUT feest: Drag night Vol. IV
Friday, February 21, 2020 Roze café
Saturday, March 07, 2020 SHOUT feest: Punk Rock Anarchy

10 x wekelijkse verenigingsavonden in de Rainbow Room
Na half maart 5 x wekelijkse online verenigingsavonden met o.a. muziekbingo en
pubquiz
1 x een verenigingsavond buiten en 1 x in de theaterzaal De Wilde Wereld.
In de zomer een 10-tal verenigingsavonden zowel buiten als in de theaterzaal De
Wilde Wereld (Coronaproof tot max. 28 personen) en eenmalig een lasergame
buiten. In 2e lockdown was elke live ontmoeting onmogelijk; rest van het jaar alleen
online ontmoetingen/activiteiten.

VOORLICHTING
In februari zijn veel voorlichtingen geven. Op het Pantarijn in Wageningen zijn 16
lessen gegeven. Op Het Streek in Ede zijn 8 lessen gegeven. Op basisschool
Nijenoord zijn 2 lessen gegeven. Op OBS De Wereld is 1 les gegeven.
De lessen op diverse basisscholen die in maart op de planning stonden konden niet
doorgaan vanwege corona. Er was door de strenge maatregelen geen gelegenheid
deze lessen in te halen. In oktober nog 8 voorlichtingslessen op het HPC (Hendrik
Pierson College) in Zetten gegeven.

LHBT VLUCHTELINGEN
Er zijn slechts enkele gesprekken geweest i.v.m. corona
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OUTNOW GESPREKSGROEP
Door corona niet gestart

Overige activiteiten
Online lezing in samenwerking met de WUR over het belang van Coming Out Dag.
Lezing was op 7 oktober, 3 dagen voor coming out dag.
Door onze oproep aan diverse Wageningse organisaties zoals sportverenigingen,
kerken en studentenorganisaties hing op vele plekken op Coming Out Dag de
regenboogvlag uit als teken van support aan de LHBTQ+ gemeenschap.
Eerste Paarse Vrijdag georganiseerd op de WUR en in de Wageningse
studentenwereld. Naar aanleiding van de oproep van SHOUT hebben veel
verenigingen hier intern aandacht aan besteed en via ook studentenhuizen konden
via een Paars huispakket hun studentenhuis versieren met een poster en
regenboogvlaggetje.

DIVERSITEITSTAFEL VERBREED
Diversiteit gaat verder dan alleen seksuele geaardheid, seksuele voorkeur en
genderidentiteit. N.a.v. Black Lives Matter is er ook een beweging in Wageningen
tot stand gekomen en wordt het vraagstuk nu breder en met meer partners
aangepakt. Zo hebben ARA, Thuis, Shout en de gemeente gesprekken gehad over
diversiteit in Wageningen en hoe racisme tegen kan worden gegaan. SHOUT is
hierin sinds 2021 betrokken.

GEVOLGEN
CORONA

GEEN discofeesten en GEEN verenigingsavonden meer mogelijk sinds 15 maart.
In mei weer opgestart met online (Zoom) verenigingsavonden en later, afhankelijk
van aantal deelnemers, in de Rainbow Room of de grotere theaterzaal De Wilde
Wereld; gedurende 2e lockdown alleen activiteiten via Zoom.

UITDAGINGEN ● Proberen om ondanks de onmogelijkheid van feesten toch ontmoeting tussen
mensen mogelijk te maken. Hopelijk gaat na de zomervakantie de voorlichting
op scholen weer starten

● Inclusie binnen de eigen organisatie. Hierbij spelen drie uitdagingen, namelijk:
○ De taal waarin we communiceren. Er zijn mensen die geen Nederlands

spreken en mensen die geen Engels spreken. Daardoor wordt zoveel
mogelijk de dubbele taligheid opgezocht maar dit zorgt voor weerstand en
miscommunicatie.

○ Leden staan niet altijd open voor nieuwe (internationale) mensen die lid
worden en leeftijdsgroepen willen niet altijd goed mengen.

○ Mensen weten niet hoe ze binnen SHOUT kunnen aangeven waar ze
tegenaan lopen, waardoor signalen niet bij het bestuur komen en er niet op
geacteerd kan worden.

○ Er heeft een ledenenquête plaatsgevonden om knelpunten te vinden en er
wordt gewerkt aan een actieplan deze te verbeteren.

● Inclusie binnen Welsaam. Welsaam communiceert alleen in het Nederlands en
ook de enquêtes zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGE
RS
(ook trede 1
en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

voorlichting scholen 12
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outnow
gespreksgroepen

0

lhbt+ vluchtelingen 5
opbouw feesten en PR 10
barcie 12
Pride boot cie 0
TOTAAL 39

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

UITSPRAKEN VAN INWONERS

Shout is een veilige ontmoetingsplek voor allen. Op de feesten voel ik mij altijd veilig en herkend.
Ik ben blij om via SHOUT in contact te komen met andere homoseksuelen en dat SHOUT mijn belangen in deze regio
behartigt.
Goed dat deze plek er is.
Ik ben SHOUT heel dankbaar, zowel voor de mensen die ik heb leren kennen als voor de mensen die ik via hun heb
kunnen helpen
De verenigingsavonden zijn fijn als je over LGBT+ issues wilt praten, maar ook om bijvoorbeeld gewoon gezellig
spelletjes te spelen en te weten dat als je een opmerking of grap over je identiteit maakt iedereen dat helemaal prima
vindt en je niet de moeite hoeft te doen om uit de kast te komen.
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

24-01
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 94% 36 respondenten

3 voel ik me goed. 97%
6 / 40 Heb ik beter/meer contact met andere mensen 100%
8 weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen

als ik zelf een initiatief heb
92%

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen 100%
19 Heb ik controle over mijn leven 64%
39 Heb ik mensen die me helpen/steunen als dat

nodig is
100%

37 kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 100%

gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 94%
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte (rapportcijfer)

8,7

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,6

opmerkingen in de monitor:
● 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
● Ga iedere maandagmiddag...
● Het is hier altijd fijn. Sfeer is zo vertrouwd. Er is grote openheid ondanks dat je in wezen

vreemden voor elkaar bent
● Ondanks het feit dat ik het ook thuis goed heb, ga ik hier altijd met plezier naar toe. Geeft veel

voldoening en fijne momenten
● Er zijn fasen in het proces van dementie die zo zwaar en pijnlijk zijn dat je het gevoel hebt dat de

grond onder je voeten wegzakt. Dan is het fijn als er mensen zijn die je niets hoeft uit te leggen.
mensen die er voor je willen zijn.

● Ik heb nu weer een doel in mijn leven
● Odensehuis is een geweldige uitvinding die zeer veel betekent voor mij
● voorziening essentieel niet op bezuinigen
● Ik kan hier mezelf zijn en ook voor anderen van waarde zijn
● Graag nog vaker naar buiten om van het prachtige landschap te kunnen genieten
● met dementie heb je geen enkel dag controle over je leven. Je leer er mee omgaan.. maar

controle is een groot woord!
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● Ik zou het voor geen goud willen missen. Mijn eigen kringetje is zo klein. Hier is t altijd fijn. Je
kunt je eigen gang gaan en als je samen dingen wil doen is daar alle ruimte voor.

● het Odensehuis biedt mij een positieve deelname aan de samenleving. Het draagt bij aan mijn
welbevinden en dat van de samenleving

● Ik ontdek hier iets wat me goed doet. Het draagt bij aan mijn geestelijk welzijn. ''UIt alles wordt
een mens geboren". Hoop dat mijn aanwezigheid kan meebouwen aan iets positiefs

● blij dat er weer yoga is

OVERZICHT

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

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

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

● Het faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen netwerken
is voortgezet: We staan in contact met ruim 35 ouderengroepen, voor door en
met ouderen, die allen in meer of minder mate ondersteuning vragen. Ook in
corona tijd zijn een aantal kleinere nieuwe initiatieven gestart, bijvoorbeeld het
bezorgen van pannenkoeken pakketten en een kerstpakketten-uitdeel-actie ism
het nationaal ouderenfonds enz.

● 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).

Ook zijn er meer contacten gelegd met diverse studentengroepen die graag iets
willen doen voor ouderen in corona-tijd. voorbeelden hiervan zijn de changemakers
(soep en bezoekjes), studentenvereniging WSGW (kaartenactie).

GEVOLGEN
CORONA

Miv 16 maart zijn alle lopende initiatieven/activiteiten/inlopen in groepen stil komen
te liggen.
Alle deelnemers moesten worden geïnformeerd. Dit was ook de start van een
grootscheepse belactie om met alle deelnemers telefonisch contact te leggen. Een
groot deel van deze telefoontjes hebben we als professionals zelf gedaan, maar
ook een groot deel is gedaan door de contactpersonen van de diverse
groepen/initiatieven.
In deze telefonische gesprekken hebben we gevraagd waar mensen behoefte aan
hebben: kunnen ze zelf boodschappen doen/is er iemand die dat voor ze doet, hoe
zit het met contact, waar is behoefte aan, zullen we u nog eens bellen enz. Ook is
het nummer van de corona hulplijn of ons eigen nummer doorgegeven, zodat
mensen makkelijk een vraag kunnen stellen indien die zich voordoet. deze
telefoontjes werden enorm gewaardeerd!
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Er zijn belcirkels opgestart en terugkerende belafspraken gemaakt.
In korte tijd is door de samenwerkende partners in Welsaam Corona Hulp
Wageningen opgezet, twee ouderenwerkers maakten deel uit van de poule die de
telefonische hulpdienst heeft gedraaid. Vanuit deze deelname aan het corona
hulpteam zijn veel huisbezoeken gedaan, om de hulpvragen te ondersteunen en
contact te onderhouden.

Op 29 juni hebben we een ontwikkeltafel: ‘ouderen in corona tijd’
georganiseerd,Hier waren 18 mensen aanwezig een mix van
welzijnsprofessionals,vrijwilligers, ouderen en mantelzorgers. We hebben
ervaringen uitgewisseld, lessen getrokken uit de afgelopen periode en bekeken wat
we zeker moeten behouden. de uitwerking van deze bijeenkomst is hier te vinden:
link: ouderen in coronatijd

Miv juni is daar waar mogelijk weer opnieuw opgestart: inloop, crea-middag,
schilderen en in de loop van de tijd kwam daar steeds meer bij: recreatief biljarten,
liever bewegen dan moe etc. Alles binnen de geldende regels en volgens
maatwerkafspraken. In de zomer zijn enkele zomeractiviteiten gestart, waaronder
‘Holland wat ben je mooi’ en bloemschikken. Ouderen waren heel blij weer met de
start van activiteiten, echter er is ook een groep die het niet aandurfde om alweer
onder de mensen te komen.

Helaas moest vanaf september een aantal opgestarte activiteiten weer stoppen. Dit
zorgde voor veel teleurstelling. We zijn contact blijven houden met de deelnemers
en de initiatiefnemers.

UITDAGINGEN - Er zijn vele protocollen en richtlijnen gekomen: voor buurthuizen,
dagbesteding, biljarten, zangkoren, sportclubs enz. die elkaar regelmatig
tegenspreken. Maatwerk is nodig en vooral kijken vanuit de bril: wat kan wel,
ipv wat kan niet.

- ondanks corona zijn we zoveel mogelijk opengebleven voor mensen die dat
echt nodig hebben. een aantal mensen durven echter niet te komen. het wordt
een grote uitdaging hoe we ouderen die inmiddels een jaar thuis zitten weer
actief/ in beweging krijgen om deel te nemen aan activiteiten. Mensen hebben
ondertussen nieuwe patronen ontwikkeld die moeilijk weer te doorbreken zijn.

- De nadruk in corona tijd lag sterk op gezondheid en niet op ‘kwaliteit van
leven’, dit moet meer in balans: wat willen ouderen zelf en welke keuzes kun je
hier in maken. Er zijn ook ouderen die zich niet aan de regels willen houden,
ook hier is het een uitdaging om goed op in te spelen.

- ondanks corona zijn we zoveel mogelijk opengebleven voor mensen die dat
echt nodig hebben.

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

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

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

● Stimuleren tot het ondernemen van activiteiten en leggen van sociale
contacten;

● Bieden van structuur en zinvolle beleving van de dag;
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze langer en beter thuis is  te realiseren
● Creëren van een ondersteunende sociale omgeving
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WAT IS BEREIKT Inloop -en ontmoeting
● Er is een bijdrage geleverd aan de doelen van Samen Ouder door het bieden

van:
● Intergenerationele ontmoeting in kader van 75 jaar bevrijding. Vier

basisschoolklassen (140 leerlingen) namen deel aan Kunstproject met als
eindresultaat publicatie Vriendschap in Vrijheid:
https://indd.adobe.com/view/ead528af-bc57-4833-a768-8f62560add38

● Openstelling van de locatie Odensehuis gedurende 5 dagen per week met
inzet van team van vrijwilligers en stagiaires ondersteunt door
bereopskrachten. .

● Ondanks de corona crisis konden ouderen op afspraak gebruik maken van de
laagdrempelige ontmoeting -en contactmogelijkheden en nemen deel aan een
gevarieerd activiteitenprogramma bedoeld voor kwetsbare ouderen en hun
naasten (ook zonder  indicatie mogelijk voor  max. 2 activiteiten en/of dagdelen
(4 uur) per week.

● In de 1e lockdown zijn diverse alternatieve vormen van ontmoetingen en
contact gerealiseerd waaronder beeldbellen, stoep bezoek, huisbezoek en
telefooncirkels.

● In de periode van de 1e lockdown is de locatie van het Odensehuis open
gebleven voor individuele afspraken en netwerkcontacten.

● Afstemming met zorg -en welzijnsnetwerk voor heropening locatie
● Media aandacht voor openstelling en belang van deze vorm van ondersteuning

voor kwetsbare ouderen.
Informatie:
● Voorlichtingsbijeenkomst Dementie en de buurt eind jan.2020. Deelname door

mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Inzicht in grote behoefte aan
contact en onderlinge steun.

● Ontwikkeling en realisatie van Online- activiteiten onder noemer Odensehuis
THUIS.

● Tweewekelijks infobrieven van maart tot juni 2020 met tips voor ondersteuning
en activiteiten thuis in corona tijd. Daarna weer maandelijks verspreid.

● Media aandacht belang heropening ontmoetingscentra/dagbesteding
● https://eenvandaag.avrotros.nl/item/tijdelijke-sluiting-dagopvang-was-zwaar-vo

or-mensen-met-dementie-nu-kunnen-ze-er-weer-terecht/
● Artikel Gelderlander eveneens inzake verruiming mogelijkheden voor ouderen

om weer naar ontmoetingscentrum te komen en deel te nemen aan
dagactiviteiten.

Ondersteuning thuis:
● Wekelijks mee-eettafel. Thuisbezorgen van maaltijden in tijden van

lockdown
● Odensehuis Thuis Online activiteiten op eigen You tube kanaal en via

website
Inzet en ondersteuning van beeldbellen mbv FEMLY www.femly.nl voor
onderhouden van contact op afstand met sociale netwerk. Fin mogelijk gemaakt
door gelden Provincie
Welsaam algemeen:
● Kerngroep lid inzet voor Welsaam organisatie, Corona Hulp, lid werkgroep

respijtzorg- bonus aanvraag gedaan voor logeerzorg naar voorbeeld
Zorg-Pauzemoment ervaringen van het Odensehuis.Is gehonoreerdl

GEVOLGEN
CORONA

Covid 19 heeft ons creatief organisatievermogen behoorlijk op de proef gesteld. Na
de Covid 19 Lock down is in zeer korte tijd een alternatieve invulling voor
ontmoeten en verbinden gerealiseerd. De behoeften en noden zijn in kaart gebracht
en hierop afgestemd is een uitgebreid MENU van alternatieve contactmomenten  en
en manieren georganiseerd en uitgevoerd, zodat de goede verbinding met de
meest kwetsbare ouderen in stand bleef.
Toen duidelijke werd dat het virus voor langere tijd ons dagelijks leven zou gaan
bepalen zijn we gefaseerd en op beperkte schaal weer open gegaan. Op basis van
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de positieve reacties en goede ervaringen is dit in de maanden mei juni en juli
verder uitgebreid.
Voor ouderen zelf zijn de afgelopen maanden erg zwaar geweest. Wij en ook de
casemanagers constateren dat voor groep mensen met dementie deze periode
heeft geleid tot een versnelling van het ziekteproces. Dit gaat gepaard met
verzwaring van de mantelzorg en verzwaring van de begeleiding die gewenst is.
dagelijks leven met dementie vraagt om stevige sociale basisstructuur. belang
hiervan is weer eens overduidelijk geworden

UITDAGINGEN Het toepassen van de 1,5 meter is voor mensen met dementie een lastige
maatregel. Het vraagt veel:

● een totaal andere inrichting van de ruimte,
● andere werkwijze (werken in subgroepen)
● voortdurende aandacht van de begeleiding
● extra inzet op het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
● combinatie van groeps -en individuele begeleiding

Ondanks dit alles is door de Corona lock down overduidelijk geworden hoe
essentieel het hebben van een eigen plek en zinvolle activiteiten zijn voor
kwetsbare ouderen en hun naasten.
Huidige manier van werken vraagt meer van de begeleiding en meer begeleiders
die in kleinere groepen verdeeld over verschillende ruimten ondersteuning kunnen
bieden.
Er is een stuwmeer aan nieuwe vragen voor deelname ontstaan. Deze mensen
worden vrijwel allemaal door casemanagers als urgent bestempeld.
Uitdaging zal zijn om de nieuwe organisatie en begeleiding te continueren en de
geplande reguliere activiteiten zoals in jaarwerkplan Odensehuis 2020, en in
deelplannen Samen Ouder beschreven, te kunnen realiseren.

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

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

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

Signalen/vragen weten ons goed te bereiken.

De contacten met de POH-ers (met name van Kortenoord) zijn wederom versterkt,
er komen regelmatig activeringsvragen vanuit de POH-ers bij ons terecht.

GEVOLGEN
CORONA

Ondersteuning op maat was door de corona nog meer nodig dan anders. door de
belrondes die we hebben gedaan hebben we maatwerkafspraken met ouderen
kunnen maken: wat is er nodig, boodschappen, klusje, contact en op welke manier.
dit heeft geleid tot regelmatig bel- en app contact tot huisbezoeken (aan de
voordeur en binnen zodra dit weer kon). Omdat er 2 ouderenwerkers ‘dienst
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draaiden’ op de corona hulplijn zagen we ook mensen uit ons netwerk die zich hier
melden met een vraag. Dit was regelmatig aanleiding voor een extra telefoontje of
bezoekje.

We hebben bemerkt dat de vraagverlegenheid voor contact hoog is: mensen willen
graag contact met iemand die ze kennen en niet zo snel met een onbekende
vrijwilliger. Om hiervoor een goede match te maken vergt bemiddeling door iemand
die ze kennen.

In zijn algemeenheid is ons opgevallen dat veel ouderen zich ondanks de corona
beperkingen prima weten te redden met hulp uit het eigen netwerk. Ook de
belrondes van de woningstichting (in afstemming met ouderenwerker en Corona
Hulp) naar al hun oudere huurders bevestigt dit. Naarmate de tijd vordert zien we
met name dat mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen het erg zwaar krijgen
door de beperkingen.

Er zijn veel ‘corona-acties gestart’ waar we aan bijgedragen hebben zoals: muziek
en dans in tuinen van diverse ‘ouderen locaties’, paasstukjes actie bij de Akeleihof,
taartpunten bezorgen bij kwetsbare ouderen enz. al deze acties hadden tot doel
mensen een hart onder de riem te steken, maar vooral ook het gesprek aangaan
om te kijken of en wat er nodig is om deze tijd goed door te komen.

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

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

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

WAT IS BEREIKT Dertigtal professionals vrijwilligers en mantelzorgers en mensen met dementie zijn
voorgelicht over dementie in de buurt op 30 jan 2020. Dit was de basis voor een
inhoudelijke netwerkbijeenkomst van de pilot Wageningen dementievriendelijk die
diverse ideeën en initiatieven opleverde voor het ontwikkelen van buurtnetwerken
rond mensen met dementie met een wens -en of ondersteuningsvraag.Helaas is het
vanwege corona niet mogelijk geweest deze initiatieven in praktijk te brengen.

Wel zijn de volgende resultaten bereikt:
● Onderhouden van Contact voor samen regie met inzet van beeldbellen

tijdens lockdown die  aanleiding zijn geweest voor het indienen van een
aanvraag bij de provincie voor financiering van een project om dit verder te
stimuleren voor mensen zonder digitale ervaringen.

Andere Alternatieve vormen van contact en ondersteuning gerealiseerd o.a
● Contact bij mensen thuis (huisbezoek of bezoek op de stoep)
● Contact op afstand al of niet mbv beeldbellen

Monitoring:
● Telefonisch. contact onderhouden en monitoren
● Belcirkels

Ondersteuning thuis:
● kortdurende overname zorg voor persoon met dementie

Omzien naar elkaar/Sociale interactie
● Kaarten versturen
● taarten en fruitmanden rondbrengen
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● Beeldbellen ondersteunen
● Online lesactiviteit Odensehuis Thuis programma
● Bakken en koken voor mensen thuis
● Samen Wandelen
● Wandelmaatjes
● Respijtzorg: Inloop en opvang als iemand wil komen wandelen in de buurt

van het Odensehuis en een kopje koffie wil komen drinken, wordt persoon
met dementie opgevangen

● Boodschappen doen
● Ritje maken in de auto met mondkapjes op

GEVOLGEN
CORONA

Door middel van frequent contact op afstand konden signalen snel worden
opgepakt en hebben we snel in kunnen spelen  op uiteenlopende vragen. Naast
praktische ondersteuning is er inzet gepleegd om zsm tegemoet te komen aan de
mentale noden. Door samenwerking met een geestelijk begeleider konden wij
signalen snel doorspelen en de geestelijk begeleider vragen contact op te nemen
voor persoonlijk gesprek en contact plaats te laten vinden.
Het afleggen van huisbezoeken was tijdrovend maar zeer zinvol om de meeste
kwetsbaren goed in beeld te houden en op vertrouwde en adequate wijze te blijven
ondersteunen.
Inzet in de buurt kon herhaaldelijk gerealiseerd worden met inzet vanuit de pool van
vrijwilligers van Corona hulp wageningen. Waar de samenwerking binnen Welsaam
heeft zich opnieuw bewezen.

UITDAGINGEN Bonus aanvraag voor vervolg van de pilot Wageningen dementievriendelijk. Succes
van vorig jaar verzilveren in tijden van 1,5 meter realiteit rekening houdend met
kwetsbaarheid doelgroep. Zowel Project Wageningen dementievriendelijk als het
Project Pauzemoment is gehonoreerd om samen met partners Welsaam in 2021 te
realiseren.

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 ● Continuering ondersteuning mantelzorgers op afstand
● Incidenteel is zorg vanuit Odensehuis thuis ingezet om mantelzorger

moment te ontlasten.
● Wandelmaatjes boden moment van ontspanning voor zowel ouderen als

mantelzorgers
● Onderlinge contacten mantelzorgers zijn versterkt door het onderhouden

van regelmatig bel. contact
● De maandelijkse mantelzorg ontmoetingen zijn vanaf mei weer opgestart.

In 2e lockdown helaas weer stopgezet
● Gesprekken in Aandacht voor 2 groepen zijn gelet op de urgentie van

ondersteuning aan deze groep van mantelzorgers gecontinueerd met
● inachtneming van de Covid maatregelen

GEVOLGEN
CORONA

Het jaar 2020 is een zwaar en intensief jaar geweest voor kwetsbare ouderen, hun
mantelzorgers. De rek is er behoorlijk uit.
Verhuizingen naar woonzorginstellingen zijn versneld of zijn uitgesteld waardoor de
druk thuis verder is opgelopen. Met het kunnen realiseren van logeermogelijkheden
in Wageningen kan deze last aanzienlijk verlicht worden.
De geplande meerdaagse zorgpauze eind maart 2020 moest worden afgezegd.
Er is een Werkgroep respijtzorg opgezet om inzet te doen voor logeerzorg
mogelijkheden in Wageningen en omgeving. Dit heeft geresulteerd in bonus
aanvraag Pauzemoment. Goedgekeurd voor realisatie in 2021
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Urgentie voor inzet van technische hulpmiddelen in thuissituatie is toegenomen
Eveneens als het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn voor het
realiseren van hulp en ondersteuning afgestemd op wensen behoeften van de
persoon in kwestie.

UITDAGINGEN Integraal financieren van noodzakelijke ondersteuning
Denken in arrangementen voor Beter thuis met behoud van kwaliteit van leven
Realiseren van nieuwe mogelijkheden van logeerzorg voor mensen met dementie
en/of partners
Vereenvoudigen huidige werkwijze voor werken met indicaties, maatwerk en
voorliggende voorzieningen.
Stimuleren gebruik technische hulpmiddelen tbv langer thuis]
Meenemen diversiteit en gezondheidsongelijkheid in organiseren ouderenzorg thuis
Aandacht voor leefstijl breed (preventie) opnemen binnen programma vanaf 2022
Evenals aandacht voor sociale benadering dementie en inzetten op Positieve
Gezondheid.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
Stagiaires

aantal
werk
ervarings-
plaatsen Opmerkingen

ouderenwerk solidez 34

Odensehuis 20 10 2 in 1e lockdown zijn  stages
vanwege Covid vroegtijdig
beëindigd. Vanaf sept weer
opgestart.

TOTAAL 54 10 2

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

‘’Mijn moeder vindt het gezellig en waardeert het erg  dat er mensen komen, zo ook van Odense. Samen
boodschappen doen en wandelen doet ze graag. Het voorkomt dat ze niet afzakt in haar depressie.’’
‘’Zeer veel waardering voor de wijze waarop jullie in staat zijn in contact blijven met een ieder. ook de
infobrieven met veel praktische tips stellen we zeer op prijs.’’
‘’Mijn  vader geniet van de online lessen. Het is alsof hij weer even in het Odensehuis is.’’
“Dankzij het beeldbellen en Odensehuis thuis kan mijn vader toch genieten van zijn Odensehuis!”
“Weet niet wat we zonder ondersteuning van het Odensehuis hadden moeten doen in de afgelopen
periode. Niets was jullie teveel om ondanks corona verbinding te houden met mensen en hun
mantelzorgers.”
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
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 Er zijn geen monitors
ingevuld voor
buurtbemiddeling

Aanvullend
resultaat
Leefbaarheid

Ben ik meer tevreden over waar ik woon
en met wie

Aanvullend
resultaat
Leefbaarheid

Heb ik beter/meer contact met andere
mensen

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

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

Evaluatie

OVERZICHT

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

kwam tot stand door samenwerking binnen de wijkteams door; Politie,
Woningstichting, Solidez en Gemeente Wageningen (Stadsmanager). Deze
wijkteams vallen onder de stedelijke werkgroep wijkgericht werken die de
ontwikkeltafel vormt binnen Welsaam voor leefbaarheid en (sociale) veiligheid.
Deze werkgroep zorgt voor de verbinding van het sociaal en fysiek domein, waarbij
ook het startpunt en de afdelingen Stadsbeheer en Veiligheid aansluiten.
Ook in 2020 zijn speerpunten als; personen met verward gedrag, ondermijning en
een inclusieve samenleving/wijk, aandacht studenten-thema’s (problematiek),
blijven staan. Taskforce en bondgenoten (zie rapp.’19) bleven werken aan een
uitvoeringsagenda op het gebied van versterking samenhang en betrokkenheid
van en in de wijken.
In de eerste helft van 2020 is het buurtgericht werken verder uitgerold op basis van
de uitkomsten van de evaluatie van de wijkpanels in 2019. De coördinatoren van
de Huizen van de wijk van Solidez en de coördinator van Thuis ontwikkelden een
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vernieuwde manier van samenwerken met de wijkpanels. Hier is in september
2020 mee gestart. De betrokkenheid van de wijkpanels en andere al bestaande
initiatieven (buurt cie's , VVE’s etc.) wordt met deze nieuwe manier van werken
groter doordat de coördinatoren de wijkpanelleden/inwoners van meet af aan
betrekken bij elk nieuw initiatief/elke nieuwe aanvraag. Zij  worden dan  uitgedaagd
mee te zoeken naar draagvlak in de betreffende buurt om zoveel mogelijk
inclusiviteit te kunnen bewerkstelligen en verbindingen te kunnen leggen. Het
verkennen en inzichtelijk maken van de al bestaande sociale buurt structuur en het
verder uitbouwen hiervan zal hiermee ook verder ontwikkeld worden.  De rol van
de panelleden wordt door deze manier van werken meer die van
gesprekspartner/ondersteuner van de inwoners met een vraag/nieuw initiatief.
Tijdens de ‘oude’ manier van werken hadden zij als wijkpanel meer de rol van een
beoordelingscommissie t.b.v. de  aanvragen bij  het initiatievenfonds.
De stedelijke aanvragen zullen door de coördinator van Thuis opgepakt worden
die dan  i.s.m. de aanvragers op soortgelijke manier draagvlak zullen  zoeken bij
b.v. al bestaande initiatieven en organisaties. Uiteindelijk is er afstemming tussen
alle genoemde coördinatoren zodat er goed zicht gehouden wordt op de inzet van
het initiatievenfonds.

Om hier verdere serieuze stappen in te kunnen zetten is een aanvraag gedaan
voor bonusgelden onder twee verschillende titels:
● Leefbare buurten: ‘Wageningen Doet’ hierbij gaat het om de doorontwikkeling

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

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

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

GEVOLGEN CORONA De wijkteams zijn in de corona periode op de meeste plaatsen minder frequent bij
elkaar gekomen, vanaf september zijn deze weer (digitaal) opgepakt en is de
overlegstructuur hersteld.
Het initiatief corona hulplijn liet zien dat veel inwoners van Wageningen zich waar
nodig in willen zetten voor andere Wageningers die hulp nodig hebben. In
september zijn deze mensen persoonlijk bedankt door medewerkers van de
betrokken organisaties binnen Welsaam zodat deze contacten mogelijk ook benut
kunnen worden voor de verdere ontwikkeling van het wijkgericht werken en
uiteindelijk de versterkte sociale  samenhang van de wijk.

UITDAGINGEN ● het bouwen aan een goede structuur en verbinding om burgerinitiatieven goed
te kunnen vinden, faciliteren en ondersteunen.

● meer van curatief naar preventief werken door goede verbindingen met
bestaande buurt structuren en de verbinding met de wijkteams.

● hoe zorgen we ervoor dat signalen vroegtijdig op de goede plek terecht
komen en indien nodig besproken worden in het wijkteam.

● het leggen van goede verbindingen met andere projecten in buurten en
wijken, bijvoorbeeld Wageningen dementievriendelijk en GGZ-mantelzorg

ACTIVITEIT BUURTBEMIDDELING
ORGANISATIE Solidez
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Doel oplossen van burenconflicten
WAT IS BEREIKT Er zijn in 2020 39 aanvragen voor buurtbemiddeling gedaan, waarvan er 35 in

behandeling zijn genomen. 4 aanvragen bleken na de telefonische intake
ongeschikt voor bemiddeling.
Van de 35 geschikte aanvragen zijn 29 afgerond. In 2 zaken hebben buren om
tafel gezeten in een bemiddelingsgesprek onder leiding van 2 bemiddelaars en
afspraken gemaakt. In één andere zaak is pendelbemiddeling toegepast. Tijdens
de nazorg hebben partijen aangegeven dat de situatie duurzaam is verbeterd. In
nog eens 19 zaken is er op een andere manier tot een oplossing gekomen: er is
informatie en advies gegeven (7), een oplossing bereikt tijdens de
intakegesprekken en is de melder in actie gezet (4), de melder is gecoacht (2) of
warm doorverwezen (6). In 7 zaken is geen oplossing bereikt: 3 keer is er geen
oplossing gekomen tijdens de (pendel)bemiddeling, 3 keer weigerde partij B om in
gesprek te gaan en in 1 traject zag partij A toch af van Buurtbemiddeling.

Vanwege Corona is de werkwijze aangepast – zie ook daar.
Hierdoor is de doorlooptijd toegenomen en zijn er minder bemiddelingsgesprekken
en meer adviesgesprekken geweest. Na de telefonisch intake er intensiever
(coachend) contact tussen de coördinator en/of bemiddelaars met de melder
geweest. Soms heeft dat geleid tot een oplossing na intakegesprekken, andere
zaken wachten nu op een fysiek bemiddelingsgesprek.

Het succespercentage van de 29 afgesloten zaken is 76% (22 zaken). Van de
gevoerde bemiddelingsgesprekken (inclusief pendelbemiddeling) is in 50% een
duurzame oplossing bereikt (3 van de 6 bemiddelingen).

GEVOLGEN CORONA Bij de aanmeldingen van 2020 is de invloed van Corona te zien. Er zijn sinds maart
minder (slechts 2) dan gebruikelijk meldingen geweest van/over studenten. één
van deze twee meldingen was corona-gerelateerd (geluidsoverlast door feesten
die verplaatst waren van de campus naar de studentenflat). vwb het lage aantal
‘studentenmeldingen’: Waarschijnlijk hebben de meeste studenten ervoor gekozen
om tijdens de Lockdown-periodes hun kamer te verlaten en naar hun ouderlijk huis
te gaan. Bij een aantal andere zaken lijkt de stress, veel thuis zijn, meer merken
van buren van invloed te zijn op de overlastklacht. Vanaf de tweede
Lockdown-periode is het aantal meldingen fors toegenomen. Begin 2021 zijn een
aantal zaken heropend. De oplossing die gevonden was, bleek niet duurzaam
doordat er geen live-contact was geweest. In deze zaken gaan de bewoners
alsnog live om tafel.

Vanwege Corona is de werkwijze van Buurtbemiddeling aangepast. Bemiddelaars
hebben casussen zoveel mogelijk telefonisch en met beeldbellen opgepakt. Er zijn
veel adviesgesprekken en coachingsgesprekken geweest. Vanaf half juli zijn de
fysieke bemiddelingsgesprekken weer gestart. Huisbezoeken zijn nu
kennismakingsgesprekken via de telefoon, beeldbellen of op een geschikte locatie.
Er is door de coördinator en/of bemiddelaars vaker en intensiever contact geweest
met bewoners. De doorlooptijd van de zaken is hierdoor langer geweest. In een
aantal zaken is er veel rust gekomen door de telefonische contact, maar wil men
wel graag een bemiddelingsgesprek. De tweede Lockdown heeft opnieuw geleid
tot minder live contact, maar daar waar bewoners kwetsbaarheid ervaren door het
burenconflict wordt er live bemiddeld.

Bemiddelaars hebben in mei een Zoom-training gevolgd voor telefonisch
bemiddelen. In oktober is er een Zoom-verdiepingstraining geweest, met
leervragen die voort kwamen uit de ervaringen van de bemiddelaars met de
andere manier van werken die Corona van hen vraagt.
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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 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.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES aantal WEP’s Opmerkingen

bemiddeling 12 geen geen begin 2021 wordt het
team vrijwillige
bemiddelaars uitgebreid
naar 14.

leefbare buurten 16
TOTAAL 28

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

heel 2020 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

Wegens de corona
beperkingen is het
niet gelukt om
monitors door deze
doelgroep in te laten
vullen

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

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

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

Aanvullend
resultaat 7.4

geen vragen

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

overige opmerkingen:
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.

● 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.
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WAT IS BEREIKT Veel statushouders zijn weer op weg geholpen door persoonlijke begeleiders
(coaches) en spreekuur. Met goede voorlichting zijn veel problemen voorkomen.
Ouders en kinderen zijn ondersteund bij het thuisonderwijs.
Sport- en beweegakkoord is getekend door VWON en partners.

GEVOLGEN CORONA Mensen zijn in diverse talen voorgelicht over de coronamaatregelen en speciale
hulplijnen. Coaches hebben de steeds veranderende richtlijnen voor school en
sporten uitgelegd. Tijdens spreekuur is in eerste instantie alleen bij spoed
geholpen, op afspraak. De inloop is in maart gestopt. Er is onvoldoende
wachtruimte op Markt 17 - 1 hoog om te kunnen voldoen aan de 1,5 m richtlijn.
Vrijwilligers hebben hard gewerkt om mensen te helpen die zich digitaal/telefonisch
niet konden redden, werkloos raakten of voor school niet konden omgaan met
laptop (of geen laptop hadden). Een aantal vrijwilligers doen een ambulant
spreekuur om grote problemen te voorkomen.
Een aantal weken was VWON enige loket voor oudkomers. Gelukkig zijn andere
instanties ook weer bereikbaar geworden.
Het spreekuur is tijdelijk uitgebreid met een juridisch spreekuur voor de
verlengingen verblijfsvergunning. Alle mensen die in 2016 in Nederland kwamen
moeten nu na 5 jaar verlenging aanvragen.

UITDAGINGEN 1. Gezondheidsproblemen en stress bij mensen die al geïsoleerd waren. Hoe
bereiken en begeleiden we in de goede richting.

2. Stimuleren contact met Nederlanders en andersom.
3. Stress bij mensen die wachten op huisvesting in AZC en mensen die moeten

doorverhuizen vanuit tijdelijke kamergewijze huisvesting.
4. De werkruimte (VWON met VOD) is te klein!
5. Verwijzing: na aantal jaren verblijf zijn er nog steeds problemen die ont- of

bestaan, waar (ex)vluchtelingen blijkbaar nog niet elders voor terecht kunnen.
Nog beter organiseren in Wageningen, gebruikmakend van de lage drempels
die er zijn. Dit blijft aandacht vragen in Welsaam verband en met Startpunt;
gaat langzaam beter.

6. Risico op armoede bij mensen die nu werkloos worden, en geen uitkering
willen aanvragen (of niet weten hoe).

7. Verveling en isolatie onder jongeren en gezinnen met kleine kinderen, in kleine
huizen. Risico op stress en spanningen in huiselijk sfeer.

8. Voorbereiding op de Veranderopgave Inburgering 2022.

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 eerste halfjaar van 2020 kent een duidelijke cesuur: vóór het coronavirus en
erná.  De eerste 3 maanden t/m 13 maart geldt nog de volgende typering:

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
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.

Toen het Corona-virus wereldwijd toesloeg is het inloopcentrum per 14 maart 2020
gesloten.
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Ontmoeting en vrijwilligerswerk, alles kwam stil te liggen. De coördinator hield met
vrijwilligers en enkele bezoekers weliswaar contact via mails, telefoon en sociale
media, maar zeker met vluchtelingen werkt persoonlijk in ‘real life contact’ toch
beter. De coördinator  opende een nieuwe Facebook community en mensen
konden elkaar in ieder geval nog via digitale wegen vinden. Zorgen waren er wel,
eenzaamheid bij bezoekers en vrijwilligers lag op de loer. Over het gehele jaar
hebben 6 statushouders en 7 ongedocumenteerden vrijwilligerswerk gedaan in het
inloopcentrum.

GEVOLGEN CORONA In lijn met de landelijke trend werd het inloopcentrum op 23 juni weer geopend. Een
streng corona-proof protocol was leiddraad, en maaltijden waren eerst nog niet
mogelijk. Mede door het kunnen gebruiken van een groot tuin-terras konden de
ontmoetingen echter weer plaatsvinden.
Vanaf 12 augustus hebben we 2 maanden lang weer samen gegeten, weliswaar
alleen op woensdagen en met slechts 15 mensen, maar het lukte goed om dit veilig
te doen. Vanaf 14 oktober hebben wij de landelijke gedeeltelijke lock down gevolgd:
we gingen weer terug naar openstelling van alleen de middagen zonder maaltijden.
Uiteindelijk volgde er vanaf 18 december een 2e volledige lock down. Deze
lockdown zou tot in 2021 doorlopen.  Hoewel het centrum gesloten was kwam onze
coördinator wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1 op 1
gesprekken met vrijwilligers of bezoekers die behoefte hadden aan een luisterend
oor. Dit was mogelijk wanneer men vooraf een afspraak maakte.
De meeste vluchtelingen die vrijwilligerswerk in het inloopcentrum deden hebben

wij nog niet teruggezien. Koken en afwassen, de activiteiten waarbij zij zich
inzetten, zijn slechts korte tijd van toepassing geweest. In die tijd kwam een enkele
vluchteling helpen.

UITDAGINGEN Tot aan de lockdown op 14 maart geldt:
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.

Na de heropening op 23 juni bouwden we het werk  voorzichtig en fasegewijs op.
Wanneer maaltijden weer mogelijk worden kunnen ook de vluchtelingen zich weer
inzetten als vrijwilliger. Een aantal vluchtelingen is inmiddels verplaatst naar een
andere stad en zijn we kwijt. We hopen dat de nog in Wageningen wonende
vluchtelingen weer mee gaan draaien.

ACTIVITEIT 4.4.3 RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie voornamelijk deelplan 3.6)
ORGANISATIE de bblthk / Digitaalhuis
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA de bblthk is een tijd dicht geweest. Samen met VWON, WiW en het taalcafé van

Thuis is het project Videobellen van start gegaan. De taalhuisdocent begeleidde de
vrijwilligers op inhoud en methodiek. Er waren 50 koppelingen. Halverwege Corona
startte het Digitaalhuis met een telefonisch spreekuur, inmiddels is het gewone
spreekuur weer half gestart. Ook de bblthk is weer open. In het najaar ging de
bblthk weer dicht en het spreekuur alleen telefonisch. Er is door het Digitaalhuis

Pag. 31 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 1



i.s.m. Compleet Mensenwerk, gemeente en ROC A12 een planbeschrijving
gemaakt voor huiswerkbegeleiding aan MBO-studenten met
vluchtelingenachtergrond op ROC A12. Zodra de school en bblthk weer opengaan,
start deze pilot in de bblthk.

UITDAGINGEN
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 NL'se
samenleving.

WAT IS BEREIKT Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 83 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 had, was minder dan de jaren ervoor
door corona. We hielpen 25 mensen met een ‘beperking’, 39 mensen van AZC, 18
migranten met diverse achtergronden.

Asielzoekers
Ondanks Corona kwamen nog 39 asielzoekers bij ons langs. De verblijfsduur is
inmiddels opgelopen tot meer dan 12 maanden. Amin, vrijwillig intercultureel
bemiddelaar, maakt het mogelijk hen te helpen. Hoewel het door Corona lastig
was, omdat het werk bij een organisatie stop werd gezet nadat de vrijwilliger net
daar was begonnen.
Het plaatsen van bewoners blijft een uitdaging. Zij spreken niet tot nauwelijks
Nederlands. Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt creativiteit
van ons en de organisaties. In 2021 gaat VCW meedoen met een landelijk project
voor participatie en taal van de bewoners aan de Keijenbergseweg.

GEVOLGEN CORONA Door Corona was het moeilijker om mensen (langdurig) te bemiddelen. Mensen
van AZC doen met name het vrijwilligerswerk in groepen. Dit is het werk dat ten
tijde van de lockdown grotendeels stil heeft gelegen.

Tijdens de eerste lockdown hebben een aantal van hen meegeholpen met het huis
aan huis verspreiden van de Coronaflyers.

UITDAGINGEN We zouden meer geschikte plekken willen vinden voor bewoners van het AZC die
doorgaans niet tot weinig Nederlands spreken. Zo dat we meer asielzoekers een
mooie vrijwilligerservaring kunnen bieden.

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 het eerste halfjaar zijn veel vluchtelingen actief geweest in de Nude, tot aan de

eerste lockdown in totaal 17 mensen. Een groot deel van hen volgde ook de
Nederlandse lessen. In de eerste lockdown zijn de Nederlandse lessen via zoom
voortgezet. Dit was niet zo succesvol: de taalbarrière was te groot om enige
vooruitgang te boeken. Toen de lessen met ingang van 1/7 weer live voortgezet
konden worden, was dit dan ook een grote opluchting. Wel moest de groepsgrootte
vanwege de anderhalve meter maatregel drastisch worden ingeperkt naar 10
deelnemers per groep. In totaal is tot de tweede lockdown 2x per week
Nederlandse taalles gegeven aan twee verschillende groepen van 10 personen. De
Nederlandse les is zo populair dat er een wachtlijst is. In de tweede lockdown heeft
de docent besloten geen lessen via zoom te geven.
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In juli is ook weer de individuele begeleiding gestart. Vooral voor het kookatelier
bracht dit beperkingen met zich mee, omdat er maar 3 personen tegelijkertijd in de
keuken mogen zijn en gezamenlijke maaltijden geen doorgang konden vinden. In
de tweede helft van het jaar zijn drie vluchtelingen op regelmatige basis betrokken
geweest bij keukenactiviteiten.

De periode dat het Huis van de wijk gedeeltelijk open was, hebben we gebruikt om
het pand op te knappen; vrijwilligers samen met beroepskrachten. Bij deze
werkzaamheden zijn vanaf juni vijf vluchtelingen betrokken die zichzelf gemeld
hebben omdat zij graag aan de slag wilden en zij hebben dit doorgezet in de
tweede helft van het jaar.

GEVOLGEN CORONA In 2020 zijn minder vluchtelingen actief geweest in de Nude dan normaal, vanwege
de lockdown waarin we grotendeels gesloten waren en vanwege de anderhalf
meter regel, waardoor onder andere in de keuken minder plek beschikbaar was en
mensen niet vrij in konden lopen. Daar waar nodig is met mensen telefonisch
contact onderhouden. In de eerste helft van het jaar is De Nude beperkt open
geweest, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10-12 en 14-16 uur.

UITDAGINGEN Inmiddels is het halverwege februari 2021 en bevinden we ons in een tweede
lockdown die steeds wordt verlengd. Nu de Huizen van de wijk geen
inloop-mogelijkheid hebben, kost het meer moeite om iedereen in beeld te houden
en te krijgen. Anderzijds merkten we bij de vorige lockdown dat vluchtelingen
behoorlijk snel de weg weer wisten te vinden toen het huis weer open ging. Door
alle regelgeving is het met name moeilijk om het kookatelier aan de gang te
houden; na de lockdown zullen we echt op zoek moeten naar een (nieuwe)
invulling voor het koken.
Voor de vluchtelingen is het nadelig dat de Nederlandse les geen doorgang kan
vinden en dat de groepsgrootte zo verkleind is. Hierdoor duurt het langer voor
iedereen aan de beurt is om Nederlandse les te krijgen. De hoop is dat mensen
hierdoor niet gaan afhaken.
Met de nieuwe wet inburgering in het vooruitzicht hopen we samen met de andere
partners van Welsaam een samenhangend aanbod te kunnen inrichten, specifiek
voor deze doelgroep.

ACTIVITEIT 4.4.6 MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3)
ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk
WAT IS BEREIKT In het jaar 2020 hebben een viertal mensen uit het AZC vrijwilligers werk gedaan

voor het Odensehuis. Een drietal van heeft deelgenomen aan een BHV cursus
GEVOLGEN CORONA Door besmettingen op het AZC moesten de vrijwilligers hun werkzaamheden

stoppen
UITDAGINGEN Mensen met een hoge opleiding die de Nederlandse taal niet beheersen een

(vol)waardige plek geven in het team. Dit vraagt meer inzicht in profiel van iemand
om tot goede taakinvulling te kunnen komen samen

ACTIVITEIT 4.4.7 TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6)
ORGANISATIE Gilde Samenspraak
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen.
WAT IS BEREIKT dit jaar is  er in het kader van SamenSpraak niet geconverseerd met ( voormalig)

vluchtelingen.
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-
PLAATSEN Opmerkingen

4.4.1 Maatschappelijke
en juridische
ondersteuning VWON

27 4 Hulde aan de
vrijwilligers. Toch nog
veel nieuwe vrijwilligers
in dit lastige jaar!!

4.4.4 Begeleiding naar
vrijwilligerswerk VCW
4.4.7. GILDE
Samenspraak
TOTAAL 27 4

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

Coronahulp is geweldig geweest. Daarnaast ook goede samenwerking tussen organisaties. Scholen en
sportclubs b.v. konden VWON nu goed vinden.
Heel veel kinderen toch aan het sporten gekregen (wanneer het kon); wat bijdraagt aan positieve
gezondheid! (Met goede en betrouwbare begeleiding.)
Belangrijke om goede informatie in eigen taal en via sleutelfiguren door te geven, want er ontstaan
gemakkelijk fabels over pandemie.

Er kan niet genoeg ingezet worden op voorkomen van isolement!

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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CATEGORIE 2 – Informeren, signaleren en uitwisselen

Samenvatting
Voorlichtingsbijeenkomsten waarbij mensen samen komen, zijn door de Coronacrisis niet
meer mogelijk geweest. In plaats daarvan zoeken we mensen (vooral jongeren) op. Wat de
corona periode vooral heeft opgeleverd is het zichtbaar worden van een enorm
maatschappelijk potentieel aan vrijwilligers die zich spontaan hebben aangemeld.

Alle communicatie vanuit Welsaam is de afgelopen periode gericht geweest op Coronahulp. In
onderstaande samenvatting zoomen we vooral in op de gevolgen van Corona. Wat verder is
bereikt leest u in de afzonderlijke rapportages van de deelplannen.

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:
Wat is bereikt
● Via verschillende acties in de week van de kindermishandeling hebben we flink wat PR gemaakt

samen met Startpunt en Solidez welzijn zodat inwoners & vrijwilligers weten wat ze zelf kunnen
doen als ze rondlopen met zorgen of een onderbuik gevoel hebben dat er iets niet klopt. Ook
weten ze waar ze als ze het zelf niet op kunnen of willen lossen terecht kunnen. (nieuwe
signalenkaart, krantenartikel, grote advertentie, webinar).

Uitdagingen:
● Door Corona werd de geplande theateravond ‘Signaleren kun je leren’ in de bblthk voor zo’n 80

mensen uitgesteld.

2. Mobiliseren:
Wat is bereikt
● Net voor Corona hebben we extra veel aandacht kunnen genereren voor vrijwilligerswerk in de

stad middels diverse feestelijke jubileumactiviteiten waardoor inwoners op een mooie, vrolijke
manier hebben kunnen zien wat er allemaal in de stad vrijwillig gebeurt en hoe men daar aan bij
kan dragen. (nieuwjaarsborrel van de Gemeente, tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’, feest en
lancering vacaturebank).

● Alsnog vele inwoners (zie rapportage bijlage) succesvol begeleid naar passend vrijwilligerswerk
(migranten, Engelssprekenden, mensen met een ‘beperking’), honderden nieuwe studenten live
gesproken en geïnformeerd over vrijwilligerswerk en 10 prachtige artikelen in de Stad
Wageningen waar bevlogen vrijwilligers op een aantrekkelijke manier hun verhaal vertellen.

● Het was fantastisch om te zien dat ook Wageningen massaal voor elkaar klaar stond. De corona
hulpinitiatieven verspreiden zich sneller dan het virus. De informele hulplijn van het VCW werd de
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Coronahulplijn bemand met meerdere Welsaampartners. Uit de pool van 533
inwoners/vrijwilligers zijn er 104 actief aan de slag gegaan. Het hulpaanbod was vele malen
groter dan de hulpvraag. Vermoedelijk heeft het karakter van de crisis hier mee te maken. Het
aantal geholpen mensen is dus vrij laag, echter dat zoveel mensen direct klaar stonden heeft bij
veel mensen een weldadig effect gehad, namelijk dat ze er niet alleen voor staan als het moeilijk
wordt.

Uitdagingen:
● Het geplande symposium voor Wageningse vrijwilligersorganisaties ‘Hoe blijf ik aantrekkelijk in

snel veranderende tijden’ alsmede de jaarlijkse Vrijwilligers Banenmarkt en NLdoet gingen
helaas niet door.

● De Coronacrisis houdt ons een spiegel voor, waarin we zien dat ‘business as usual’ systeem
vastloopt. Het is een uitdaging om de moed erin te houden, om de mooie dingen te blijven zien
die er gebeuren en bij de dagelijkse kleine stapjes te blijven. Vrijwilligerswerk (het naar elkaar
omzien) is heel erg nodig aan de ene kant geeft ook de overheid aan, aan de andere kant wordt
er bijvoorbeeld via toenemende regeldruk en controle vanuit diezelfde overheid de
vrijwilligersorganisaties om zeep geholpen. De vrijwilligerssector wordt steeds verder
geïnstitutionaliseerd en gecommercialiseerd (wat is vrijwilligerswerk waard).

● De net nieuwe vacaturebank hield er mee op (het samenwerkingsverband koos een andere
optie) waardoor we in hele korte tijd genoodzaakt werden wederom een nieuw
vrijwilligersvacature platform te kiezen. Dit koste veel extra tijd wat we niet hadden voorzien.
Uiteindelijk liep het goed af, en biedt het nieuwe platform een nog betere lokale etalage voor
vrijwilligerswerk.

3. (Gezondheids)Voorlichting en Cursussen:
Wat is bereikt

● Corona heeft ons gedwongen creatief te denken wat geresulteerd heeft in een  succesvolle
reeks van digitale voorlichting aan ouders over “verleidingen en pubers”, dit naast de
traditionele voorlichting die aan het begin van het jaar is gegeven over alcohol en drugs.

● Daarnaast heeft Corona voor een extra investering in het ambulant werk gezorgd, met extra
aandacht voor hun kwetsbaarheid m.b.t. psychische en lichamelijke klachten. Dit heeft
geresulteerd in het bieden van tips, tricks en handvatten hoe de jongeren met hun
uitdagingen om konden gaan.

● Ook in corona tijden leidt CenteringPregnancy tot onderlinge netwerken en support en draagt
het bij aan het verminderen van eenzaamheid in deze cruciale fase van het  leven.

● In plaats van voorlichting op Pantarijn meer focus op het individueel bijstaan van jongeren en
acties tijdens de pauzes.

● er is door Jongerenwerk extra ingezet op ambulante rondes, het onderling contact tussen
politie, Boa’s, gemeente en jongerenwerk is versterkt en er is een praktisch ambulant overleg
ontstaan.

Uitdagingen:
● Hoe we, ondanks meer ambulant werk, de jongeren die het moeilijk hebben kunnen bereiken.

4. Informeren:
Wat is bereikt

● Beide communicatiemedewerkers zorgden dit jaar voor goede informatie voor inwoners (met
initiatieven), communicatie rondom Welsaam’s toekomst en communicatie rondom Corona.

● Tijdens Corona hebben zij met andere partners gezamenlijk een enorme PR gevoerd (alle
huishoudens een flyer door de bus, radio, speciale website, krant enz.) die bij heeft gedragen
aan het informeren van inwoners over waar ze terecht konden met hun vragen.

● GIDS Wageningen: overzicht van organisaties is actueel en voor zover bekend compleet.
Groeiend overzicht van activiteiten.

Uitdagingen:
● Digitale sociale kaart, GIDS Wageningen. Meer organisaties overhalen en motiveren om hun

activiteiten op dit platform te delen.. Dit vergt voortdurende aandacht en uitdragen van de
boodschap.

In het kader van SROI zijn er in deze categorie 5 plaatsen voor vrijwilligerswerk, 0
stageplaatsen en 0 beschut werk plaats gerealiseerd.
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

februari 2021 21 Informeren en signaleren Signaleren

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

2, 3, 4, 14,
17, 33, 40

(geen vragen maar via kwalitatief
onderzoek)

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.

GEVOLGEN CORONA ● De geplande theateravond in de bblthk ‘Signaleren kun je leren’ werd
uitgesteld.

In plaats daarvan paginagrote advertentie van de nieuwe signalenkaart in de
Stad Wageningen plus inhoudelijk artikel in de week van de
kindermishandeling eind november.

SUCCESSEN *Meegewerkt aan webinar training meldcode kindermishandeling en huiselijk
geweld voor vrijwilligers/inwoners ging door met zo’n 8 deelnemers. Samen
met Startpunt, Solidez, Moviera. Esther van der Zee als ervaringsdeskundige
vertelde over het belang van signaleren en vervolgens ingrijpen hoe klein de
actie ook kan zijn en dat het niet altijd meteen om mishandeling gaat. Vaak
gaat het ook om overbelasting om wat voor reden dan ook. De focus lag op
zelf in gesprek gaan. Deelnemers oordeel was positief.
*Er is een nieuwe signalenkaart voor Wageningen gemaakt i.s.m. Met
Startpunt n.a.v. Reacties op de oude kaart. *Van deze kaart hebben we een
halve pagina grote advertentie in de krant geplaatst ook tijdens de week tegen
kindermishandeling. De kaart is overal verspreid. Wat we zien is dat de kaart
regelmatig wordt meegenomen iig bij de bblthk en het Startpunt..
*Tijdens de week van de kindermishandeling plaatsten we een interview in
Stad Wageningen met de Solidez VVE-coördinator/aandachtsfunctionaris
kindermishandeling en huiselijk geweld.
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*We hebben een aantal signalen opgepakt en besproken met betreffende
partners om hiervan te leren, o.a. een van vermoedelijke financiële uitbuiting
van een 87-jarige.

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
resultaat,
17: in samenwerking met formele/informele netwerken worden problematische
schuldsituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen.

UITDAGINGEN De uitdaging blijft om als signaleerder bewust genoeg te zijn om ook actie te
ondernemen of om met iemand er over te sparren of om een melding te
maken.

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
SUCCESSEN
UITDAGINGEN

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
STAGIARES

aantal
WERKERVARIN
GS PLAATSEN Opmerkingen
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

feb 2021 22 Informeren en signaleren Mobiliseren van vraag en
aanbod

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

2 , 3, 4, 5,
25, 33, 40,
46

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

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 ● Het was een bijzonder jaar wegens corona maar ook voor VCW wegens ons

zilveren jubileum.
● In ons nieuwe systeem hebben zich 378 vrijwilligers gemeld. Bij de

Coronahulplijn 530.
● We hebben via alle promotie van ons jubileum ook meer mensen bereikt dan

normaal. In januari organiseerden we mede de nieuwjaarsborrel van de
gemeente die in het teken stond van vrijwillige inzet.

● Daarnaast organiseerden we een reünie voor alle 200 mensen die ooit actief zijn
geweest als vrijwilligers binnen VCW.

● In februari organiseerden we de lancering van de nieuwe vacaturebank voor
zo’n 100 mensen en hielpen Stichting de Helpende Hand met het vieren van hun
jubileum in de bblthk, o.a. door het maken van een filmpje met blije Wageningse
klanten. Dit filmpje gaan we ook gebruiken als verdere promotie voor bijv. meer
tuinmensen.

● We hebben het (al voor 2019 geplande) klanttevredenheidsonderzoek gedaan.
Deze is twee keer verstuurd naar zo’n 400 organisaties, omdat we minimale
respons kregen (Corona waarschijnlijk). In totaal ontvingen we 77 reacties. Wij
zullen dit onderzoek nogmaals versturen in de tweede helft van dit jaar. 94%
geeft ons 4 (45%) en een 5 (49%) van de 5. Zie voor toelichting van deze cijfers
de uitspraken van onze klanten op pg. 3 en 4.

● Samen met Transition town Wageningen, Wageningen Inclusief en Solidez
Stadsatelier hebben we in en buiten de bblthk 24 Duitse en nederlandse
Pantarijn leerlingen uitgenodigd om kritisch na te denken via opdrachten over
lokaal geld, VN verdrag, en meedoen in de samenleving.

● campagne gepland samen met WAAG voor na de zomer om vacature voorzitter
te vullen, is gelukt.
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● Honderden nieuwe studenten gesproken over de mogelijkheden van vrijwillige
inzet in de stad tijdens de 4 dagen AID meet & greet formule aangepast aan
Corona maatregelen.

● 30 middelbare scholieren staken de handen uit de mouwen om iets te doen voor
de stad, aangesloten bij buurtinitiatief en ‘t Gilde.

● De reizende interactieve tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’ is op 26 februari
feestelijk  geopend door de burgemeester. De eerste twee weken trok deze
bekijks in de bblthk. De tweede locatie was het Startpunt, waar op de dag dat we
de tentoonstelling daar naar toe verhuisden een netwerkborrel was.

● Samen met het landelijk orgaan vrijwilligers meegewerkt aan het voorbereiden
van het jaar van de vrijwilliger. Samen met Changemakers meegewerkt aan de
Expeditie werven van nieuwe gezichten gericht op jongeren.

GEVOLGEN CORONA ● De landelijke NLdoet had de campagne gecancelled. Odensehuis liet het toch
doorgaan en daar hebben heel wat vrijwilligers een pad gemaakt naar de
bloementuin. Hier maakte we een filmpje van posten dit op FB. Dit hebben we er
echter snel weer afgehaald door de boze reacties die we kregen

● Als alternatief voor de jaarlijkse banenmarkt besloten we o.a. filmpjes over
vrijwilligersorganisaties te maken waarin ze vertellen hoe zij omgaan

● Het was geweldig wat er kwa ‘mobiliseren van maatschappelijk potentieel’ in
Coronatijd zo maar vanzelf gebeurde. Waar normaal continue aandacht/PR voor
nodig is ging het nu vanzelf. Mensen die anders niet gauw aan ‘vrijwilligerswerk’
zouden denken kwamen in actie. VCW hielp mee met het opzetten van de
Coronahulplijn Wageningen. Van de ongeveer 500 inwoners die zich
aanmelden, hebben zo’n 90 mensen een klusje gedaan voor iemand. Het was
erg fijn om een lijst te hebben met woonadres, zodat het soms lukte om mensen
uit dezelfde straat/buurt te koppelen. Waarbij je dan hoopt dat men ook na
corona wat meer naar elkaar omkijkt of alerter is.

● Ook bijzonder was dat mensen van de lijst ook bereid waren om in te springen
als het niets met corona te maken had. Zo hebben we bijv. 4 wandelvrienden
gevonden voor het Odensehuis, en 6 vrijwilligers voor een tuin van een
chronisch zieke mevrouw, en een aantal maatjes voor Humanitas.

● We zien dat meer mensen dan normaal vrijwilligersvacatures opvragen rond
deze tijd van het jaar.

● De reizende  tentoonstelling ‘Hart van Wageningen’ had als tweede locatie het
Startpunt. Daar heeft hij bijna de gehele corona periode doorgebracht.
Recentelijk is deze tijdelijk opgeslagen op de broedplaats totdat we deze neer
kunnen zetten op een plek waar weer veel mensen mogen komen.

UITDAGINGEN De Coronacrisis houdt ons ook een spiegel voor, waarin we zien dat ons ‘business
as ususal’ systeem vastloopt. Onze collectieve gezondheidszorg, de verpleeg en
verzorghuizen waar we ouderen en mensen met een beperking bij elkaar zetten.
Mensen met flexibele contracten op de arbeidsmarkt. Fantastisch was de discussie
avond bij Thuis n.a.v. de Tegenlicht meetup over de ‘top der onmisbaren’. Welke
beroepen zijn onmisbaar en worden deze ook navenant beloond. En de impact die
het virus heeft in een verdere ongelijkheid in de samenleving waarbij de armer nog
weer armer worden en een steeds kleiner percentage steeds rijker.

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 ● Feestelijke lancering in de bblthk  van de nieuwe vacaturebank met wethouder
Lara de Brito en Mirjam Kapteijn directeur van het Vrijwilligers Centrum
Nijmegen.

● Organisaties geïnformeerd en actief betrokken bij het opnieuw aanmelden van
vacatures.

● Voordelen nieuwe vacaturebank
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GEVOLGEN CORONA Via de coöperatie van de vacaturebank kwam het aanbod om gezamenlijk fondsen
te werven voor de tool wehelpen. Voor het proces van Samen Wageningen hadden
we hier  ook al onderzoek naar gedaan, welke digitaal vraag & aanbod systeem
goed zou kunnen passen in Wageningen. Dit was toen op de langere baan
geschoven. Nu dachten we wellicht is wehelpen wel een betere oplossing in een
crisistijd dan onze Coronahulplijn google drive die je handmatig moet bijwerken. We
besloten we om wederom nog even goed onder een aantal partners en inwoners te
polsen of zo’n systeem de moeite waard zou zijn. De unanieme conclusie was
echter, op dit moment nog niet, we hebben voldoende andere systemen (tijdens
Corona Fb en nextdoor) en beter iets lokaals wat meer vraag wellicht uitlokt dan
landelijke uitstraling wehelpen. Ook kosten en tijd die het weer vergt om een nieuwe
formule te introduceren bij iedereen in Wageningen werd als een bottleneck gezien.
Mochten we ooit van mening veranderen, dan kan Wehelpen alsnog aangeschaft
worden en dan flyeren we huis aan huis net als bij de Coronahulplijn, en dan is het
ook binnen 2 dagen bekend.

UITDAGINGEN

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
VRIJWILLIGERSVACATURE
BANK

5 0 0

TOTAAL 5

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

UITSPRAKEN VAN INWONERS en tevreden klanten

Een aantal citaten van vrijwilligersorganisaties:

● betrouwbaar, positief, enthousiast, bereikbaar, continuïteit, :-)
● Ruim-omvattende taken, goede informatie, goed aanbod, goede communicatie en vacaturebank,

aardig personeel
● niet perfect maar wel toegankelijk
● positieve ervaring met medewerkers, regelmatig aanbod cursussen
● Ken jullie nog niet zo lang, maar tot nu toe ben ik zeer tevreden. Heldere manier van communicatie.
● Het is een efficiënt werkende organisatie die goede resultaten levert.
● Zeer meedenkend
● korte lijntjes, leuke gemotiveerde mensen die met hart en ziel werken :-)
● Jullie zijn een fijne partner voor het vinden van vrijwilligers en het zichtbaar maken van

vrijwilligerswerk opties in Wageningen
● Fijne betrokken club met oprecht enthousiaste mensen die graag helpen.
● vriendelijke bejegening, toegankelijke site
● Geregeld vrijwilligers tijdens seizoen en met NL Doet. Al aantal interessante cursussen gevolgd
● Wij hebben vooral vacatures uitstaan bij jullie en krijgen aanbiedingen doorgestuurd.
● De contacten zijn goed maar de resultaten voor ons niet goed inzichtelijk.
● De organisatie denkt mee met behoeften aan vrijwilligers en hoe deze in te passen
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● Het VCW is een goede en functionele voorziening; werkt efficient en snel;biedt veel aan
(bijeenkomsten e.d.); helaas blijkt (voor mijn organisatie) de match moeilijk te maken: veel vacatures,
wellicht (?) te weinig belangstellenden

● vriendelijke mensen en leuke leerzame workshops dus voor onze vrijwilligersorganisatie helemaal
prima

● Ik ben heel erg tevreden over het contact met VCW (zowel via telefoon, persoonlijk als mail), het
verkrijgen van vrijwilligers, meedenken enzovoorts. Heel prettige organisatie. Goede ervaring ook
met een vrijwilliger die zich aanmeldde.

● Fijn dat jullie meedenken, advertenties die wij opstellen plaatsen, bijhouden wat verlopen is.
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
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 Er zijn geen monitors
ingevuld voor dit
deelplan

3 Voel ik mij goed
14, 33, 34 Weet ik beter hoe, waar en van wie ik hulp kan

krijgen voor mijn situatie
17 weet ik wat ik moet doen om mijn geldzaken te

organiseren
17 kan ik financiële problemen voorkomen
40 Heb ik beter/meer contact met andere

mensen.
46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten,

normen en waarden in Nederland
5, 18, 25, 29 (Geen vragen)

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

OVERZICHT

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

de vindplaatsen. Daarnaast, op basis van vraag, kunnen extra cursussen
georganiseerd worden gefinancierd vanuit het fonds.

WAT IS BEREIKT Corona heeft ons gedwongen creatief te denken wat geresulteerd heeft in een
succesvolle reeks van digitale voorlichting aan ouders over “verleidingen en
pubers”, dit naast de traditionele voorlichting die aan het begin van het jaar is
gegeven over alcohol en drugs.
Daarnaast heeft Corona voor een extra investering in het ambulant werk gezorgd,
met extra aandacht voor hun kwetsbaarheid m.b.t. psychische en lichamelijke
klachten. Dit heeft geresulteerd in het bieden van tips, tricks en handvatten hoe de

Pag. 9 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 2



jongeren met hun uitdagingen om konden gaan.

GEVOLGEN CORONA Corona heeft ervoor gezorgd dat er extra is geïnvesteerd in ambulant werk. Dat is
positief uitgevallen wat betreft het bereiken van jongeren die ondanks corona toch
op straat te vinden waren. Tegelijkertijd is de groep jongeren, die achter de
voordeur problemen heeft, moeilijker te bereiken geweest en lijkt ook meer en meer
in de problemen te komen.

UITDAGINGEN Bij de start van de corona uitbraak wisten veel professional dat dit extra uitdagend
zou zijn voor kwetsbare jongeren. hoewel we dit wisten en we geprobeerd hebben
om hierop in te spelen is het in deze tijd lastig gebleken om deze jongeren in de
brede zin te bereiken ( natuurlijk zijn er jongeren die we ondanks de uitdagingen
weten te bereiken en ondersteunen) maar de grote vraag voor de komende periode
blijft: hoe bereiken we de jongeren die het moeilijk hebben maar wat nu nog veelal
achter de voordeur verdwijnt

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) tijdens de zwangerschap.

WAT IS BEREIKT De fysieke bijeenkomsten zijn vlot overgegaan op online bijeenkomsten en/of
bijeenkomsten in de buitenlucht. De samenwerking met ketenpartners (Bureau
Nij,coachingsbureau relaties,  maar ook met Tiny Bouw, voormalig
jeugdverpleegkundige en nu opvoedadviseur) zijn blijven bestaan. Hierdoor is het
voor aanstaande ouders, ook na de geboorte van hun kind, makkelijk om contact te
leggen indien zij problemen ervaren op het gebied van hun relatie of bij het
opvoeden.

GEVOLGEN CORONA Fysieke bijeenkomsten konden deels doorgaan in de buitenlucht, maar  er is ook
een online aanbod ontstaan. Tijdens de online bijeenkomsten is gekozen voor 1
begeleider (verloskundige of ketenpartner), omdat er geen financiering is voor een
2e begeleider en omdat het online bespreken minder leidt tot het delen van
intimiteiten en kwetsbaarheden. Gezien de aard van de bijeenkomst is er geen
combinatie meer mogelijk met fysieke (door de zorgverzekeraar betaalde)
verloskundige activiteiten.

UITDAGINGEN Online bijeenkomsten zijn minder bevorderlijk voor het ontstaan van sociale
netwerken tussen aanstaande ouders. Buitenlucht bijeenkomsten zijn hier beter
voor toegerust, dit heeft plaatsgevonden in het voorjaar en de zomer. Sinds
september 2020 zijn alle bijeenkomsten online doorgegaan. De ervaring leert dat dit
een grotere uitdaging is voor de verloskundigen, omdat sociale cohesie moeilijker te
creëren is. Inmiddels weten wij van meerdere deelnemers dat zij vóór, maar ook na
de geboorte van hun kind samen in de buitenlucht, dan wel thuis afspreken in
kleinere groepen. De whatsapp groepen, die door de verloskundigen actief worden
gepromoot, worden gebruikt om tips en tricks te delen, waardoor er voor veel
voorkomende zaken geen professionele hulp gezocht hoeft te worden, maar jonge
ouders elkaar ondersteunen. Ook in corona tijden leidt CenteringPregnancy tot
onderlinge netwerken en support en draagt het bij aan het verminderen van
eenzaamheid in deze cruciale fase van het  leven.

ACTIVITEIT 2.3.3. JIP
ORGANISATIE Solidez
DOEL Onder normale omstandigheden slaan Scholen, het jongerenwerk en partners

zoals iriszorg, VGGM en Mee Veluwe jaarlijks de handen ineen om een zo
compleet mogelijk pakket van voorlichting te geven aan de jongeren van het
Pantarijn.
enkele beoogde onderwerpen van voorlichting waren:

- Roken, alcohol en drugs
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- Seksuele voorlichting
- Uit huis gaan
- Omgaan met geld
- Dipje of depressie
- 18 en dan?

Hierbij is het doel en de overtuiging zoveel mogelijk jongeren in groepsverband,
waar nodig individueel, voor te lichten om problemen en uitdagingen in een vroeg
stadium te signaleren en aan te pakken. Dit om grotere problemen en als gevolg,
duurdere hulpverlening te voorkomen

WAT IS BEREIKT In januari en februari hadden we gelukkig nog niet te maken met het corona Virus.
Hierdoor hebben we voorlichting kunnen geven over depressie en alcohol & drugs.
daarnaast hebben we het hele jaar door praktijk leerlingen 1 op 1 begeleid in de
stap naar volwassenheid.

Daarnaast hebben we de tijd die we niet konden besteden aan voorlichting gericht
op 2 zaken:

1. Andere insteek van voorlichting op de middelbare school. het is bekend dat
voorlichting de laatste jaren moeilijk af te stemmen was met de middelbare
school. Om dit te veranderen, is na veel afstemming en overleg, een
nieuwe insteek ontwikkeld waarbij de dremel tot hulp wordt verlaagd en het
contact met school en wederzijdse meerwaarde wordt vergroot.
Dit door op een ludieke wijze aandacht voor verschillende onderwerpen te
vragen tijdens de pauze. hierdoor verlagen we de drempel tot hulp zonder
een extra last te zijn voor de school.

2. individuele begeleiding van jongeren. het gebrek van vaste structuren voor
jongeren tijdens deze slepende corona pandemie in combinatie met de
gepaarde onzekerheid heeft voor een aanzienlijke toename van individuele
begeleiding gezorgd.

GEVOLGEN CORONA Vanaf eind februari zijn alle scholen dicht gegaan en zijn er allerlei maatregelen in
het leven geroepen om de verspreiding tegen te gaan en daarmee zijn er dus ook
geen voorlichtingen meer gegeven.
Daarnaast blijkt inmiddels, dat de duur van de crisis in combinatie met de constant
beperkende maatregelen, een zeer negatief psychisch effect heeft op onze jeugd.
dit is merkbaar in de toename van casussen maar ook de toename van
complexiteit.

UITDAGINGEN We weten dat jongeren het op dit moment extra moeilijk en zwaar hebben. maar het
is in de praktijk lastig om (voldoende) van deze jongeren te bereiken en te helpen.
Ze lopen niet met een uithangbord “het gaat niet goed met mij” om hun nek en het
inzetten van activiteiten als middel om contact te krijgen met deze jongeren is op dit
moment bijna niet mogelijk vanwege alle maatregelen.

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.)
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WAT IS BEREIKT We hebben bij de start van corona vooral op straat contact gelegd met de jongeren.
Hier hebben we vragen kunnen beantwoorden, zorgen weg kunnen nemen en de
jongeren zoveel mogelijk in beeld kunnen houden.
Daarnaast heeft corona gezorgd voor een lichte verharding van de doelgroep. de
jongeren zitten minder goed in hun vel en dat is merkbaar geweest in hun handelen
met meer negatief/destructief gedrag. dit heeft ervoor gezorgd dat er extra is
ingezet op ambulante rondes, het onderling contact tussen politie, Boa’s, gemeente
en jongerenwerk is versterkt en er is een praktisch ambulant overleg ontstaan en
een overkoepelend overleg per kwartaal.

GEVOLGEN CORONA Door corona is er extra tijd geïnvesteerd in het ambulant werk en de structuur die
hieronder lag. zoals beschreven bij “wat is bereikt” zijn er nieuwe structuren in het
leven geroepen, voornamelijk door de gevolgen van corona

UITDAGINGEN Hoewel het voor iedereen duidelijk was dat jongeren het moeilijk zouden hebben
met het wegvallen van hun dagelijkse routine en mogelijkheden tot ontspanning en
ontlading, was het ontzettend moeilijk om hier goed op in te spelen. De verhoging
van ambulant werk was hierin een goede zet maar tegelijkertijd weten we dat er ook
een hoop gebeurt achter de voordeur, het inspelen hierop is uitdagend gebleken.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Ambulant Jongerenwerk
TOTAAL

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

- -  2019 24 Informeren en signaleren Informeren

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

4, 5, 14, 25 Geen monitor ingezet voor dit deelplan

OVERZICHT

ACTIVITEIT 2.4.1 INNOVEREN STEDELIJKE VACATUREBANK (zie beschrijving in deelplan 2.2.1)
ORGANISATIE VCW
DOEL
WAT IS GEDAAN?
TOELICHTING

ACTIVITEIT 2.4.2 COMMUNICATIE WELSAAM
ORGANISATIE WELSAAM (de bblthk)
DOEL 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)
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 Belangrijk om in het achterhoofd te houden: deze doelen zijn gesteld voor de
informatiemakelaar. Deze was destijds in dienst om voor Welsaam de
informatievoorziening in goede banen te leiden. De informatiemakelaar is inmiddels
vervangen door een communicatiemedewerker. Naast bovenstaande doelen, houdt
ze zich bezig met interne en externe communicatie.

Op het gebied van communicatie is het jaar 2020 in drie grote brokken op te delen:
communicatie voor inwoners (met initiatieven), communicatie rondom Welsaam’s
toekomst en communicatie rondom Corona.

Communicatie voor inwoners (met initiatieven)
- Resultaat 4, 5 en 25: Via website wageningendoet.nu kunnen inwoners van

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

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

Om de resultaten te kwantificeren, zijn er eind 2020 KPI’s opgesteld. In
2021 kunnen we een helder inzicht geven in de kwantitatieve resultaten.

- Resultaat 14: Voor de budgetcursus ‘Slim met Geld Wageningen’, een initiatief
vanuit ontwikkeltafel Armoede, werkt en denkt de communicatiemedewerker
mee aan een campagne. Deze is erop gericht om inwoners te werven die baat
hebben bij de cursus.

Communicatie rondom Welsaam’s toekomst
Om voor te sorteren op het einde van de contracttermijn van Welsaam en de
nieuwe aanbestedingen, werken we met alle Welsaampartners aan een
toekomstvisie. Het is belangrijk dat alle partners inspraak hebben in deze
toekomstvisie. Om het proces goed af te stemmen, alle neuzen dezelfde kant op te
hebben en iedereen betrokken te houden, is goede communicatie nodig. Vooral het
tweede halfjaar van 2020 heeft in het teken gestaan hiervan. Door middel van
nieuwsbrieven, samenvattingen van gesprekken, overzichten en
aanmeldformulieren voor samenwerksessies blijven de partners actief en
betrokken.

GEVOLGEN CORONA Bij de “aftrap” van de Coronamaatregelen heeft Welsaam in no time het initiatief
Coronahulp Wageningen opgetuigd. De centrale vraag was: Hoe krijgen we
hulpvragen en inwonersinitiatieven goed in beeld? De organisaties van Welsaam
zijn bij uitstek geschikt om goede matches te maken tussen mensen die hulp nodig
hebben en mensen en organisaties die hulp kunnen bieden.

Met Coronahulp Wageningen konden mensen die hulp nodig hadden of juist hulp
wilden bieden heel gemakkelijk en laagdrempelig om hulp vragen via één
telefoonnummer, mailadres of Facebookpagina.

De sociale organisaties en wijkhuizen sloten hun deuren, waardoor bepaalde
groepen niet meer naar ontmoetingsplekken konden en geïsoleerd raakten. Dit
brengt sociale risico’s met zich mee. Er moest een plek zijn waar in één keer alle
informatie te vinden was. Inwoners moesten weten:

● Welke organisaties ze konden bereiken en hoe;
● Hoe ze hulp konden vragen;
● Hoe ze hulp konden bieden.

Inwoners die hulp nodig hebben, behoren vaak tot een kwetsbare groep, die niet
digitaal savvy is. Dit is wel de groep die we willen bereiken. Zij moeten weten dat ze
hulp kunnen krijgen.

Onze oplossingen:
● Een landingspagina voor Coronahulp Wageningen (Nederlands en Engels) op

de website van Welsaam met daarop:
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○ Een knop voor het bieden van hulp en een knop voor het vragen van hulp
○ Informatie over bereikbaarheid van sociale organisaties
○ Inwonersinitiatieven in beeld
○ Content over hulpverleners, vrijwilligers, initiatieven, tips, kwetsbare

groepen
● Een flyer en poster met informatie over Coronahulp Wageningen. De flyer is bij

22.000 huishoudens bezorgd. De poster is verspreid door de stad en
bijvoorbeeld op ontmoetingsplekken in supermarkten en op ruiten van winkels
geplakt.

● Een radiospotje over Coronahulp Wageningen voor RTV Rijnstreek die elk uur
werd afgespeeld.

● Nieuwsbrieven intern voor Welsaam en breder, naar geïnteresseerden en
professionals in het sociaal domein.

● Samenwerking met Facebookgroep Coronahulp Wageningen en later de
opstart van Facebookgroep WageningenDoet: Corona Community

● Advertenties voor Coronahulp in Stad Wageningen en stukjes op de
gemeentepagina in Stad Wageningen

Het bereik is niet voor alle kanalen goed meetbaar. Maar we weten wel dat in totaal
rond de 600 vrijwilligers zich hebben aangemeld en rond de 200 hulpvragers
geholpen zijn en vele inwonersinitiatieven van de grond zijn gekomen.

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 2.4.3 DIGITALE PLATFORMS OP BUURTNIVEAU
ORGANISATIE Inwoners
DOEL In kaart brengen van bestaande buurtplatforms, inventariseren waar de vraag ligt

voor ondersteuning en een eerste interventie uitvoeren.
WAT IS BEREIKT nvt
SUCCESSEN
UITDAGINGEN
ACTIVITEIT 2.4.4 DIGITALE SOCIALE KAART VAN WAGENINGEN https://gidswageningen.nl/

ORGANISATIE de bblthk
DOEL Actuele betrouwbare informatie bieden aan inwoners en professionals in

Wageningen
WAT IS BEREIKT Overzicht van organisaties is actueel en voor zover bekend compleet.

Groeiend overzicht van activiteiten m.b.t.:
spreekuren en informatiebijeenkomsten
cursussen en workshops
ontmoetingsbijeenkomsten

GEVOLGEN CORONA professionals hadden hun focus liggen op de directe hulpverlening en op het in
stand houden van hun praktijk.

UITDAGINGEN Meer organisaties overhalen en motiveren om hun activiteiten op dit platform te
delen.. Dit vergt voortdurende aandacht en uitdragen van de boodschap. Er is een
breed PR-plan in de maak.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARIN
GSPLAATSEN Opmerkingen

nvt nvt nvt nvt nvt
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CATEGORIE 3 – Vraaggerichte hulp en ondersteuning

Samenvatting
Corona heeft ook in het kader van deze categorie veel teweeggebracht. De abrupte stilstand
half maart 2020 dwong alle organisaties om zich de acute vraag te stellen: “wat nu, hoe gaan
we dit aanpakken?” De stilstand veranderde rap in het maken van (gezamenlijke) actieplannen.
Coronahulp Wageningen is daar hét voorbeeld van. Samenwerken is inmiddels zo gewoon,
hier is geen discussie meer voor nodig. We kunnen een paar conclusies trekken uit de
ervaringen van het afgelopen jaar:
● Menselijk (en fysiek nabij) contact is essentieel én heel vaak voorwaarde, om hulpvragen

op te lossen;
● De tweedeling in onze maatschappij is pijnlijk duidelijk geworden; er zal altijd een (te

grote) groep mensen zijn:
○ Die vanwege een gebrek aan digitale vaardigheden, niet volledig zelfredzaam is of

mee kan doen.
○ Die een klein of geen netwerk heeft en eenzaam is.
○ Die eigen regie niet vorm kan geven.

● Onze organisaties steunen voor een belangrijk deel de inzet van vrijwilligers die zelf tot de
kwetsbaren gerekend worden, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd.

Er is ook reden tot optimisme. Er zijn veel initiatieven ontplooid om lacunes op te vangen,
andere wegen uit te proberen en om samen te werken. En veel mensen hebben zich door
Coronahulp Wageningen aangemeld als vrijwilliger. In dit verslag zijn tal van mooie
voorbeelden te vinden.

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
Wat is bereikt
Dit deelplan werkt aan de resultaten 1/2/3/18/19/20/21/22/30

1



● Continuïteit en bereikbaar in de dienstverlening gedurende grootste gedeelte van het jaar
voor

○ Hulp -en informatievragen
○ Vraaggerichte activiteiten in reactie op signalen o.a. voor mantelzorgers,

presentaties, scholingen en voorlichtingen)
○ Op maat gerichte ondersteuning aan mantelzorgers
○ Inzet van vrijwillige ondersteuning

● Grote waardering voor de geleverde dienstverlening (o.a belacties en de ‘hug in a cup’ actie)
● Zichtbaarheid vergroot o.a. door samenwerking in corona hulplijn
● Werkgroep respijtzorg zet met succes in op aanvraag voor logeerzorg project

‘Pauzemomenten’
● Partnerorganisatie Humanitas heeft het initiatief gestart in antwoord op signalen van inwoners

die sociale contacten thuis steeds meer missen.

Uitdaging
● Dat er tijdens de Brede Vraagverheldering meer aandacht komt voor wat de inwoner nog wel

kan en zou willen.
● Kijken naar wat wel kan ondanks corona maatregelen:

○ Aansluiting houden met groepen, ondanks de corona.
○ (Digitale) ontmoetingen met inwoners/vrijwilligers organiseren

● Creativiteit behouden om activiteiten/projecten door te laten gaan.
● Hoe omgaan met vraagverlegenheid van mensen en een evt. stuwmeer aan (uitgestelde)

vragen/zaken door corona.
● Voldoende inzet van betrokken vrijwilligers en oog hebben voor diversiteit.
● Waarde van interventie ‘natuurlijk, een netwerkcoach’ benutten als preventie bij signalen van

eenzaamheid (onder mantelzorgers).
● Deze interventie onder de aandacht brengen bij professionals en de vrijwillig netwerkcoaches

scholen rondom eenzaamheid.
● Ontwikkelen van integrale werkwijze met expert informeel in het Startpunt zodat informele

inzet nog meer en beter wordt benut.

2. Preventieve Basis- en specialistische ondersteuning
Wat is bereikt
● 27  inwoners met een cognitieve beperking zijn door MEE ondersteund en hebben daarmee hun

zelfstandige positie kunnen versterken met behulp van het eigen en informele netwerk.
● Ter voorkoming van zwaardere inzet (preventie) wordt snel geschakeld met

samenwerkingspartners bij signalen van zorg rondom personen die bekend zijn bij bemoeizorg en
de situatie wordt door voor hen bekende hulpverleners onderzocht.

● Het auticafe is in digitale vorm doorgegaan en dit is voor sommigen zelfs een veiligere vorm van
contact maken.

● Alle lopende trajecten voor het Buurtmaatschappelijkwerk hebben doorgang kunnen vinden door
in te zetten op telefonisch contact, beeldbellen of contact op gepaste afstand in de buitenlucht.
Het schoolmaatschappelijk werk ging ook gewoon door en hebben veel jongeren geholpen met
het goed doorkomen van de corona crisis

● De cursus Kies Assertief is fysiek doorgegaan en succesvol geweest.

Uitdaging
● Collectieve ondersteuning via voorlichting en groepswerk voor de lvb doelgroep heeft niet plaats

kunnen vinden. Groepswerk en daarmee gebruik kunnen maken van lotgenoten geeft
meerwaarde door herkenning en daarmee verruiming van eigen mogelijkheden.

● Het tijdig vinden van inwoners met  een lvb die een risico op uitval uit de samenleving hebben is
een aandachtspunt

● De problematiek bij aanmeldingen van bemoeizorg is in toenemende mate multicomplex en van
acute aard. Er zijn doorgaans meerdere partijen betrokken of deze moeten betrokken worden.
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Preventief werken is lastiger in coronatijd en de doorgaans korte lijnen in ‘t Palet zijn langer
geworden waardoor snel schakelen lastiger is geworden.

● Een verwachte toename van specifieke hulpvragen door Corona (na ontslag, bij ziekte en verlies,
isolatie, echtscheiding, etc) kan een toename van nieuwe aanmeldingen tot gevolg hebben.

● Bij de huidige toename van problemen bij de jongeren zal de samenwerking met school, en de
onderlinge afstemming tussen maatschappelijk werk en jeugdzorg van groot belang zijn. Om zo
uitval, achterstand en psychische problemen en schade bij schoolgaande kinderen te
verminderen en voorkomen.

3. Samen ouder
Wat is bereikt
● Ondanks corona zijn er toch flink wat (kleinere) acties geweest om mensen een hart onder de

riem te steken, in contact te zijn, signalen en vragen op te halen. voorbeelden hiervan zijn
vlaaipunten uitdelen, kerstpakketten ism ouderenfonds, kaarten schrijven, mee-eettafel, muziek
en dans in tuinen van ‘ouderen locaties’ enz.

● Het is goed gelukt om in contact te blijven met de doelgroep, via belacties, beeldbellen,
whats-app contact, stoep bezoeken/huisbezoeken, wandelingetjes enz.

● Ondersteuning op maat was meer dan ooit nodig door corona. Mede door het opzetten van de
corona hulplijn waarin ook 2 ouderenwerkers participeren, konden buurtgerichte matches worden
gemaakt.

● Er bleek veel bereidheid om anderen te helpen in corona tijd, er zijn met name met
studentengroepen nieuwe contacten gelegd en initiatieven ontstaan.

Uitdagingen:
● Binnen de corona regels toch blijven zoeken naar wat WEL kan ipv wat niet kan.
● Met name voor ouderen met dementie is toepassen van de 1,5 meter maatregel niet in alle

situaties haalbaar.
● Het vraagt meer inzet van eenieder om ondanks de COVID regels een goede sfeer te realiseren

Hoe houden we de moed erin? bij veel mantelzorgers en ouderen is de rek eruit.
● Hoe krijgen we ouderen die een jaar lang geïsoleerd hebben doorgebracht en daarmee nieuwe

patronen hebben ontwikkeld, weer ‘in beweging’.
● corona heeft geleid tot een versnelling van het ziekteproces, Dit leidt tot meer vraag aan

begeleiding en meer vraag bij het Odensehuis.
● Meer balans tussen gezondheid versus kwaliteit van leven: een bredere kijk op gezondheid.

4. Jeugd in gezin
Wat is bereikt
● 2020 was voor Jeugd in Gezin een jaar met uitdagingen. Ondanks Corona hebben we een manier

kunnen vinden om gezinnen en kinderen toch de ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig
hebben. We hebben geëxperimenteerd en geleerd van online ontmoetingen, hebben veel nieuwe
vrijwilligers kunnen werven en we hebben zodra het kon gebruik gemaakt van alle dingen die wel
mogelijk waren.

● Als ontwikkeltafel zijn we verschillende keren al dan niet online bij elkaar gekomen om ervaringen
uit te wisselen en onze koers te bepalen. We hebben onder andere een themabijeenkomst
georganiseerd over (v)echtscheidingen en gekeken naar wat er nog ontbreekt in Wageningen.

● We hebben de doelgroep regelmatig een hart onder de riem kunnen steken door een extraatje te
organiseren, met behulp van Wageningse ondernemers (laptopactie, maaltijd afhalen, tablet
uitdelen)

Uitdaging
● Het blijven monitoren van uitgestelde of opgeschoven zorg ivm Corona
● We starten een traject (breder dan deze ontwikkeltafel) om de basisinfrastructuur te versterken

zodat hulp en ondersteuning dichtbij aanwezig is en kosten worden bespaard omdat er minder
beroep wordt gedaan op geïndiceerde jeugdzorg.

5. Voorkomen van schulden en armoede
Wat is bereikt
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● Ondanks de coronamaatregelen en de periodes van lockdown, bleven alle partners van de
ontwikkeltafel ondersteuning bieden aan hun doelgroep. Sommigen deden dat net als anders (in
persoon), anderen pasten de ondersteuning aan en verzonnen creatieve oplossingen om toch
contact te houden. Hierdoor zijn vele burgers, ook in 2020, toch goed geholpen.

● De ontwikkeltafel heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Armoedemonitor die
de gemeente Wageningen schreef. Dit gebeurde op interactieve wijze tijdens verschillende
bijeenkomsten. Onze gezamenlijke brief over (het gezicht van) armoede in Wageningen werd
opgenomen in de Armoedemonitor.

● Nadat er voldoende vrijwilligers waren geworven en getraind werden, kon de laagdrempelige
inloop Geldzaken van start gaan. Een samenwerking tussen enkele partners van de
ontwikkeltafel en het Startpunt. Helaas was dit van korte duur omdat het door de tweede
lockdown niet mogelijk was een inloopspreekuur te draaien.

Uitdaging
● Unaniem verwachten de partners van de ontwikkeltafel dat er meer hulpvragen zullen gaan

komen naarmate de corona maatregelen en de corona steunpakketten worden afgebouwd. Het is
de vraag of we dit aankunnen gezien de beperkte menskracht. Dit geldt zowel voor de
professionals als voor (het aantal) vrijwilligers.

● Met name bij de thuisadministratie blijft het lastig om écht contact te maken tussen vrijwilliger en
cliënt zolang de beperkende coronamaatregelen gelden. Het blijft een uitdaging om dit zo goed
mogelijk te blijven doen en passend bij wat de cliënt (aan)kan.

● Voor de kledingbank blijft het een uitdaging om passende huisvesting te vinden.

6. Basisvaardigheden
Wat is bereikt
● Voorlees Express: Inmiddels zijn 15 vrijwilligers online getraind voor een experiment in digitaal

voorlezen dat in 2021 zal starten.
● Voorlees Express: Er is een opzet voor digitaal voorlezen uitgewerkt, die zodra dit kan naadloos

over kan gaan in fysiek voorlezen.
● Taalmaatjes: Alle  (ongeveer 55) medewerkers van SamenSpraak hebben zo hun eigen manier

gevonden om met Corona om te gaan en de conversaties afhankelijk van de situatie al dan niet
voort te zetten.

● Digitaalhuis: Er zijn videogesprekken (online taalmaatjes) georganiseerd i.s.m. Taalcafé Thuis
voor 50 personen.

● Digitaalhuis: Het Digitaalhuis is gecertificeerd. In samenwerking met de kernpartners is het proces
doorlopen om dat te bereiken.

● Digitaalhuis: De kernpartners hebben een convenant ondertekend waarin concrete doelen,
resultaten en de rollen van de partners zijn geformuleerd.

● Digitaalhuis: Er zijn 2 projectplannen ontwikkeld die wachten tot er mee begonnen kan worden:
huiswerkbegeleiding aan NT2-scholieren van het ROC; Zin in koken voor laaggeletterden NT1.

Uitdaging
● Voorleesexpress: Digitaal voorlezen aan niet-Nederlands en niet Engelstalige gezinnen en aan

kinderen onder de 4 jaar. Ondersteunen van gezinnen die niet digitaal vaardig zijn.
● Digitaalhuis: Niet al onze vrijwilligers zijn even bedreven in de moderne communicatiemiddelen.

Zo ook onze cursisten. Dit zal nooit helemaal overwonnen kunnen worden.
● Digitaalhuis: Veel van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroepen.

7. Vangnet uitgeprocedeerde asielzoekers
Wat is bereikt
● De meeste cliënten zitten in een procedure, dan wel bereiden zich daarop voor. Eén cliënt wacht

op een gelegenheid om terug te keren naar zijn land van herkomst. Ondertussen hebben alle
cliënten leefgeld ontvangen en beschikken voor zover nodig over door ons beschikbaar gestelde
huisvesting.
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● Het twintig jaar bestaan is gevierd met onder andere een inspirerende inleiding door Rikko
Voorberg, dominee te Amsterdam. Omdat een gezamenlijke kerstviering onmogelijk was, hebben
we samen met de burgemeester kerstpakketten bezorgd bij onze cliënten.

● We proberen nu buddy's te koppelen op basis van interesses. Vooral de functie muziekbuddy
spreekt veel mensen aan.

Uitdaging
● Door de corona-maatregelen liggen helaas veel activiteiten stil. Het wordt ook nog een hele

uitdaging om onze doelgroep gevaccineerd te krijgen omdat zij niet zijn opgenomen in de
landelijke systemen. Wij houden samen met het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
(LOS) de vinger aan de pols.

SROI: In het kader van SROI zijn in Categorie 3 in totaal 853 plaatsen voor vrijwilligers
gerealiseerd, 27 stagiaires en 3 Werkervaringsplaats. Hiervan zijn een deel ook meegeteld in
Categorie 1 (die van deelplan 3.3). Daarom zijn de cijfers in het algemene overzicht
gecorrigeerd.
Daarnaast kunnen we de 533 vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor Coronahulp
Wageningen meetellen in deze categorie.

Pag. 5 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020
DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
nUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

feb 2021 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 45 151 respondenten
1 Ervaar ik meer dat ik erbij hoor in mijn

omgeving
57

2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 67
3 Voel ik mij goed 79
19 Heb ik meer controle over mijn leven 60
20 ontvang ik waardering voor mijn mantelzorgtaken 53
21 ervaar ik minder obstakels in de uitvoering van mijn

mantelzorgtaken
25

22 voel ik me gesteund in de uitvoering van mijn
mantelzorgtaken

50

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

94

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

84

Gemiddeld positieve invloed op kwaliteit
van leven

61

mate van tevredenheid 7,4 Cijfer van 1-10
kwaliteit 7,6

Overige opmerkingen:
● "ervaar ik meer dat ik erbij hoor in mijn omgeving" en "Heb ik meer controle over mijn leven "kan soms

ook NEE zijn, dus ja en nee
● Mijn situatie is niet van dien aard dat ik me goed voel en tevreden ben. Maatjescontact geeft binnen

die situatie wel verlichting en plezier
● Alles wat het Steunpunt mantelzorg organiseert is meestal erg goed georganiseerd
● hulde
● De activiteiten die georganiseerd zijn waren goed.
● alles gaat zoals het gaan moet met steun van de kinderen
● helaas maken mijn werkzaamheden het niet mogelijk er altijd bij te zijn. En soms moet ik het budgettair

streng beoordelen( eigen budget)
● Het is goed zo
● Een goede organisatie
● Door jullie sta ik boven de problemen die er zijn, dank.
● Ik woon in een appartementsgebouw met ouderen en doe graag zoveel mogelijk voor een ander
● Fijn te weten dat er mensen kunnen helpen
● Activiteit zorgt voor een heerlijk ontspanningsmoment!
● Ben tevreden zoals het nu gaat
● adres van stichting doorgegeven aan anderen omdat wij ook hen kunnen helpen.
● ik zou wel meer hulp willen maar snap dat dat niet mogelijk is.
● Voelde me daarna opgewekter
● geweldig kundige schilder
● heel tevreden
● nette tuin

● kundige klusjesmannen
● samen in de tuin gewerkt
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● zo netjes geholpen bedankt
● tuin kan nu netjes de winter in
● jammer dat de vrijwilliger is gestopt
● heerlijk die hulp voor de tuin, ben al druk zat en nu is het toch netjes
● blije klant
● kundige klusjesmannen
● zo netjes geholpen bedankt
● Ik heb mijn zelfvertrouwen terug gekregen
● Ik onderneem meer buitenshuis, het is leuker met een maatje dan altijd alleen
● zo netjes geholpen bedankt
● Zonder maatje lukte het niet mijn revalidatieprogramma te realiseren. Eerste 3 vragen n.v.t. om dat het

geen ja is, ook geen nee, voor nu geen behoefte.
● heg weer netjes gesnoeid, hebben de buren geen last van
● snel geholpen
● Ik vond het een warm gebaar, dank daarvoor!
● Hartverwarmend, dat pakketje.
● Hele attente actie
● Ik waardeer de gestes van solidez enorm..waarvoor hartelijk dank!
● Zo heb ik ook aandacht ontvangen voor wat ik doe_x1f609__x1f618_Dankjewel
● verrassend en erg aardig
● Bedankt voor de attentie
● Solidez is een prima organisatie!
● Bedankt voor de activiteiten waardoor je weer even opgepept wordt!
● Bedankt voor alles!
● Blij met steunpunt Mantelzorg Wageningen
● Het heeft me gebracht wat ik niet had durven dromen.' 'Iemand waar ik lief en leed mee kan delen' 'Ik

voelde mij vroeger nergens thuis, nu wel. Ik ben zelfstandiger geworden.'
● Ik ben vergeten te reageren maar dit mooie onverwachte gebaar heeft mij ontroerd!  Dank
● Wat kan ik zeggen, ik ben er tevreden mee, met alles wat ik mag verwachten van de mantelzorgers
● Heb meer vertrouwen gekregen in mensen. Ik word ook beter begrepen nu.
● door de cursus omgaan met dementie voel ik mij beter. Ik weet nu hoe ik moet zoeken en hulp kan

vragen.
● aanraders!

OVERZICHT

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

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

WAT IS BEREIKT Respijt Vrijwilligers (NEN-BOS- MOM-VPTZ)
Het Maatje op Maat, de Bezoek – en opvangservice en Natuurlijk, een
netwerkcoach zijn door de corona in de eerste helft van 2020 grotendeels stil
komen te liggen. In de tweede helft van het jaar hebben voor al onze
vrijwilligersgroepen bijeenkomsten plaatsgevonden. Er zijn vier nieuwe vrijwilligers
geworven voor de BOS en MOM. Er zijn dit jaar twee netwerkcoach trajecten
gestart. Er zijn vier BOS aanvragen gekoppeld en twee koppelingen gestopt i.v.m.
de corona crisis.  In één van deze gevallen is de vrijwilliger vervangen door een
vrijwilliger vanuit de Corona Hulp. Deze vrijwilliger heeft een goede band
opgebouwd met de familie en blijft deze familie voorlopig ondersteunen. De andere
gestopte inzet is nog niet hervat, de familie redt het zelf goed op dit moment. Voor
het project MOM zijn er twee aanvragen bemiddeld. Tijdens de eerste corona
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periode heeft één inzet tijdelijk stil gelegen. De vrijwilliger heeft wel telefonisch
contact gehouden met de familie. Na de zomer zijn de bezoeken weer hervat.

Wat betreft BOS en MOM is door ons aangegeven dat we voornemens zijn deze
groepen samen te voegen vanwege verwarring over het verschil tussen deze twee
diensten. (MOM vrijwilligers zijn extra getraind in het omgaan met mensen met
geheugenproblematiek. Hiermee wordt rekening gehouden bij de koppeling van
een vrijwilliger.)
Wat opvalt is dat een bij een aantal aanvragen aangegeven wordt dat met name
een maatje gezocht wordt ter bestrijding van eenzaamheid. Meestal zijn dit
gevallen waar de mantelzorger wat verder weg woont en de zorgvrager nog
zelfstandig woont.

VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg)
De VPTZ vrijwilligers zijn met een kleiner groepje inzetten blijven verzorgen. Ook
tijdens de eerste lockdown. We hebben de vrijwilligers continue op de hoogte
gebracht van ontwikkelingen rondom de maatregelen m.b.t. het vrijwilligerswerk. En
er is goed persoonlijk contact onderhouden met deze groep vrijwilligers. Continue
vond en vindt  er afstemming plaats of het nog goed voelt om ingezet te (kunnen)
worden. Er was minder vraag naar VPTZ.  Twee vrijwilligers zijn zelf besmet
geraakt tijdens hun inzet, doordat de cliënt corona kreeg. Ook hierover is nauw
contact geweest. Het aantal aanvragen is ten opzichte van andere jaren
gehalveerd. Er waren 6 aanvragen voor de gemeente Wageningen
In september hebben we in kleine groepjes vrijwilligers getroffen, begeleiding gaat
vooral via mail en telefoon. De Coördinator heeft de intakegesprekken bij de cliënt
thuis gevoerd.
In het najaar is er een PR plan geschreven met als doel zichtbaarder te worden
voor professionals en mantelzorgers., er is een interview met een vrijwilliger
geplaatst in de krant en er is een Infographic ontwikkeld over de VPTZ.
Dankzij de vacaturebank van het VCW hebben wij twee nieuwe vrijwilligers uit
Wageningen kunnen aannemen, deze zijn online geschoold door de VPTZ.

Cursussen en gespreksgroepen
Cursus omgaan met dementie
De cursus omgaan met dementie was helemaal vol. Deze cursus leverde veel
nieuwe mantelzorgers op. Mantelzorgers waardeerden de cursus met een 8,5. De
meeste waardering was voor de uitwisseling en tips aan elkaar. De groep gaat in
2021 waarschijnlijk door als gespreksgroep.

Training mindfulness
We zijn een nieuwe samenwerking aan gegaan voor de cursus mindfulness. Deze
cursus is gefinancierd vanuit het perspectief fonds. De 8-wekelijkse cursus vond
plaats van 28 oktober t/m 16 december. Uiteindelijk hebben i.v.m. de corona
maatregelen 10 deelnemers de training gevolgd. Deze cursus werd door de
deelnemers op kwaliteit beoordeeld met een 9.

Reacties:
● Dit soort trainingen en cursussen zijn erg belangrijk voor mij. Je doet iets voor

jezelf.
● Aanrader! Zeker relevant voor mantelzorgers.
● Een goede mindfulness trainer heeft les gegeven, ook met betrekking tot de

mantelzorgers.
● Teruggevallen door deze cursus op een voor mij zelfgekozen ‘’mindful’’ object.
● Goed initiatief om deze cursus aan te bieden voor deze speciale doelgroep

Gespreksgroepen GGZ mantelzorgers en Mantelzorg en veranderend gedrag
In november en december hebben de gespreksgroepen in overleg met de
deelnemers niet plaatsgevonden door de corona maatregelen. Wel is er ter
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vervanging van deze twee bijeenkomsten individueel contact geweest met de
deelnemers. De geannuleerde bijeenkomsten zullen in 2021 ingehaald worden.
Uit de gespreksgroepen blijkt dat de mantelzorgers graag bij elkaar komen om uit
te wisselen, te ontspannen en initiatieven te ontplooien. Voor mantelzorgers in een
kwetsbare positie is de nabijheid en de laagdrempeligheid van zo’n ontmoeting van
extra belang. Duidelijk wordt dat het voor de mantelzorgers helpend is om te weten
dat bepaald gedrag niet met iemands persoonlijkheid te maken heeft, maar met
iemands ziekte. Een belangrijk aandachtspunt in de bijeenkomsten van de
gespreksgroepen is de weg naar collectieve voorzieningen. Hierover worden zij
dan ook geïnformeerd en kan er op groeps- en individueel niveau meegedacht
worden.

Bereiken nieuwe mantelzorgers
Tijdens de Week van de Mantelzorg is er een grote PR campagne geweest op de
sociale media kanalen van Solidez en via de krant. Tijdens deze campagne zijn
verschillende groepen mantelzorgers aangesproken. Nieuwe mantelzorgers kregen
bij aanmeldingen een welkomstcadeau. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe
mantelzorgers in beeld zijn gekomen. In totaal hebben wij 71 nieuwe mantelzorgers
in beeld gekregen.

Huisbezoeken
We hebben in januari, februari en vanaf eind mei t/m december huisbezoeken
kunnen doen.
Er totaal 21 huisbezoeken gedaan en er zijn 8 bureaubezoeken geweest. We
hebben 43 telefoongesprekken gevoerd ter vervanging van een huisbezoek.
Daarnaast hebben 18 mantelzorgers trajectbegeleiding gekregen.
We hebben 80 dossiers gesloten, dit komt door onze proactieve benadering die
kenmerkend was voor dit jaar. Door onze belactie, de bestond uit meerdere
belrondes en de hug in a cup actie werd zichtbaar wie nog mantelzorgers was en
wie niet meer. Dit maakt ook dat wij een groter aantal ex-mantelzorgers in beeld
hebben. En hiervoor zal in 2021 een rouwgroep van start zal gaan.

Respijtzorg
Er zijn weinig vragen binnengekomen rondom (vrijwillige) respijtzorg, echter waren
er ten tijde van de eerste lockdown ook geen mogelijkheden tot respijtzorg.
Logeeropvang in instellingen was niet mogelijk, omdat deuren gesloten waren en
de dagbesteding lag stil. In het tweede halfjaar is de vrijwillige respijtzorg weer
gestart.
Vanuit het vrijwilligerscentrum is een respijttafel georganiseerd. Deze ontwikkeltafel
heeft geresulteerd in een werkgroep die zich buigt over creatieve oplossingen voor
respijtzorg binnen Wageningen. Een casusbespreking over respijtzorg met
professionals binnen en buiten Welsaam die meer inzicht heeft gegeven in de
werkprocessen.
De positieve ervaringen die de mantelzorgers van het Odensehuis tijdens de pilot
Pauze moment hebben ertoe geleid om  het plan voor een pauzemoment voor
meer mantelzorgers te gaan aanbieden.
Er is een gezamenlijke aanvraag gedaan  voor de bonus gelden om dit plan te
realiseren. Samenwerkingsvoorstel van VCW Odensehuis en Solidez mantelzorg.
In 2021 zullen er met meer disciplines gesprekken plaatsvinden om inzicht te
krijgen in de werkprocessen. Daaruit zal een advies volgen hoe respijtzorg vragen
aangevlogen kunnen worden.

Jonge Mantelzorgers
In de eerste week van juni was het de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Tijdens
deze week hebben we dagelijks via sociale media aandacht gegeven aan deze
doelgroep. Alle mantelzorgers hebben een nieuwsbrief ontvangen die gewijd was
aan deze doelgroep. Daarnaast is er een uitgebreid informatiedossier verstuurd
naar een veelzijdigheid aan professionals. En heeft het Pantarijn deze
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doorgestuurd naar al hun medewerkers. De gemeente is voorzien van informatie
en filmpjes die gebruikt konden worden voor de sociale media.
Er is een samenwerking ontstaan tussen het maatschappelijk werk, jongerenwerk,
sportbuurtwerk en ons om deze doelgroep meer in beeld te krijgen en gezamenlijk
een activiteit te organiseren en jonge mantelzorgers hier attent op te maken.
In november stond er een activiteit gepland voor jonge mantelzorgers, deze is in
overleg met Wanda Broenink geannuleerd. Wel is er een bericht uit gegaan over de
mogelijkheid om aan te melden voor een goodiebag. Met als resultaat dat aan 35
jongeren die zorgen deze goodiebag persoonlijk overhandigd is. Dit is de eerste
stap naar ons gezicht laten zien en een nieuwe doelgroep in beeld krijgen.
Dit jaar zijn de eerste stappen gezet in het mantelzorgcompliment beter passend te
maken voor jongeren. Creatieve ideeën zijn voorgelegd aan de gemeente. Begin
2021 zal Solidez Mantelzorg in gesprek gaan met de gemeente over de
daadwerkelijke uitvoering van het mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers.
Dit zullen cadeaubonnen worden en mogelijk komt de uitvoering bij Solidez te
liggen.

Hug in a cup
Een omvangrijk project waarbij alle mantelzorgers die bij ons geregistreerd zijn
persoonlijk ‘ a hug in a cup’ ontvangen hebben van onze vrijwilligers, de vrijwilligers
van corona hulp of van ons. Van de vrijwilligers hoorden we terug dat het fijn was
om eindelijk iets te kunnen doen als Corona Hulp vrijwilliger. Op 8 september was
de aftrap van het uitdelen. Met een mooi krantenartikel in Stad Wageningen om er
breed aandacht voor te vragen. Vrijwilligers kwamen met bijzondere verhalen terug.
Er ontstonden gesprekjes bij de voordeur. Vele blijken van waarderingen hebben
wij ontvangen.

Expert informeel (Mantelzorg)
De focus heeft in het voorjaar gelegen bij het bellen en ondersteunen van
mantelzorgers. Vanaf april is de samenwerking met de nauw betrokken
organisaties weer opgepakt en is er informatie gedeeld. De expert informeel is
vanaf dat moment ook weer ingezet voor collegiale consultaties. In het tweede
halfjaar is de aandacht vooral gegaan naar ontwikkeltafel respijtzorg.
Met een kleine groep professionals van diverse organisaties casuïstiek besproken
rondom de hulpvraag respijt. Conclusie werd gesteld dat er onduidelijkheid is bij
verschillende organisaties wie de behoefte van respijtzorg, vraagt, regelt en
faciliteert. Dit hiaat speelt meestal in situaties waar geen casemanager betrokken
is. In 2021 zal de ontwikkeltafel gericht zijn op hoe kunnen we respijtzorg borgen
binnen de werkprocessen van de diverse professionals.

Vanuit het vrijwilligerscentrum is een respijt tafel georganiseerd. Deze
ontwikkeltafel heeft geresulteerd in een werkgroep die zich buigt over creatieve
oplossingen voor respijtzorg binnen Wageningen. Hotel de Wereld heeft een
specifiek aanbod gedaan voor een all-in arrangement voor mantelzorgers en
schenkt haar oude servies aan de werkgroep. De opbrengst van het servies zal
ingezet mogen worden voor respijtzorg.
Vragen werden beantwoord van o.a. startpunt medewerkers in de vorm van
casuïstiek besprekingen. Diverse keren werd de casus alsnog overgedragen naar
Solidez Mantelzorg. Reden van doorverwijzing zijn vooral dat er een traject ingezet
wordt met als doel toeleiding naar: respijtzorg (formeel-informeel), gespreksgroep,
regelzaken, rouwgroep etc.
Tijdens de evaluatie met Startpunt werd een duidelijk overzicht van  wie binnen
Solidez Mantelzorg wat doet gemist, deze zal begin 2021 ontwikkeld worden.

Nieuwe samenwerkingen
Dit jaar zijn wij een nieuwe samenwerking aan gegaan voor de training
Mindfulness, deze is in 2020 gegeven door Nienke Zevenbergen. Wij zijn een
samenwerking aan gegaan met Frida Huigen, zij heeft kennis van zelfcompassie
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en met Debora Smit, zij heeft kennis van lichaamsgericht werken. Beiden kwamen
op ons pad en dit bleken mooie nieuwe kansen om het aanbod van
mantelzorgondersteuning te verbreden. We zijn ook de samenwerking met
Zingesprek aangegaan, waarbij we kijken naar mogelijkheden om onze VPTZ
vrijwilligers te trainen en gespreksgroepen en individuele begeleiding te starten
voor mantelzorgers. De grootste samenwerking van dit jaar was met de Rotary, met
hen is de samenwerking hecht rondom het waarderen van mantelzorgers. De
organisatie van het mantelzorg diner stond al een heel eind op poten, toen het niet
door kon gaan. En het uitdelen van soep en geknutselde bloemen door
basisschoolleerlingen, werd twee dagen van te voren afgeblazen door de
lockdown.
Tot twee keer toe kon het niet doorgaan, maar deze gedreven groep mensen gaat
niet bij de pakken neer zitten en houdt enthousiasme wachten op het moment dat
het wel kan. We kijken uit ernaar uit om samen met hen de initiatieven in 2021
daadwerkelijk uit te voeren.

GEVOLGEN CORONA Vanaf het moment dat we thuis moesten werken tot aan 22 juni waren wij van
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar, zodat mantelzorgers op alle
werkdagen met verhalen en vragen terecht konden. We hebben onze
bereikbaarheid vergroot, omdat wel duidelijk was dat veel mantelzorgers het door
deze crisis behoorlijk zwaar hadden. Dit kwam door het wegvallen van de
thuiszorg, wat veelal zelf afgezegd werd. Het sluiten van de dagbesteding en van
de verpleeghuizen heeft gezorgd voor schrijnende verhalen. Ook hebben we veel
gehoord dat mensen niet naar hun ouders mochten, konden of wilden om
besmetting te voorkomen. Het gebrek aan sociaal contact en de gevoelens van
eenzaamheid die daaruit voortkomen hebben we veelvuldig gesignaleerd.
n een aantal weken is het centraal stellen van de zelfregie vervaagd. Er was vooral
aandacht voor het virus en de aanpak ervan, en nauwelijks aandacht voor wat de
kwetsbare burger (risicogroep) zelf wilde of belangrijk vond. Het andere gevolg dat
we opgemerkt hebben is een groter sociaal bewustzijn, mensen vragen elkaar weer
of ze wat voor een ander kunnen betekenen en zien meer naar elkaar om. We
hebben veelvuldig gehoord in onze telefoongesprekken dat buren en familie meer
hulp hebben geboden.

Belactie mantelzorg
Op 18 maart zijn we gestart met het bellen van alle mantelzorgers. Er zijn
gedurende het jaar drie belrondes geweest. We hebben gekozen voor een
proactieve benadering om sociaal-emotionele ondersteuning te geven in deze
crisistijd, omdat onze ervaring is dat mantelzorgers vaak zelf niet om hulp vragen.
Het doel van deze belactie was informeren hoe het gaat met de mantelzorger en
naasten, een luisterend oor bieden, knelpunten te signaleren, corona hulp
Wageningen onder de aandacht te brengen, in kaart brengen waar geen
achterwacht aanwezig is en waar we een vinger aan de pols moeten houden. In
sommige gevallen konden we zelf hulp bieden. In veel gevallen hebben we een
beter inzicht gekregen in de leefsituatie van mantelzorgers. Wanneer we
telefonisch geen contact kregen zijn er mails en brieven verstuurd.
We hebben duidelijk ervaren dat de meest mantelzorgers het prettig vonden dat we
belden en graag hun verhaal met ons wilden delen.
Opvallend aan de tweede of soms derde belronde was dat er veel mensen waren
overleden, de overledenen waren niet aan Corona overleden. Met al deze (ex)
mantelzorgers is een gesprek gevoerd en is de behoefte gepeild aan een
rouwgroep. Sommige mantelzorgers hadden al snel na het overlijden hulp nodig en
wij hebben dan ook vier mensen doorverwezen naar buurtmaatschappelijk werk.
Een aantal mantelzorgers kunnen ook terugvallen op hun eigen netwerk.
De rouwgroep die begin 2021 zal starten zal grotendeels gevuld zijn met (ex)
mantelzorgers.
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Zorgen/knelpunten
● Eenzaamheid, zowel onder zorgvragers als de mantelzorgers zelf;
● Het niet kunnen bezoeken van de naaste in een verpleeghuis in de eerste

lockdown heeft grote gevolgen voor mantelzorgers. Dit heeft hen veel verdriet
gedaan en zorgt ook veelvuldig voor boosheid. Het maakt ook dat er weinig
vertrouwen is in de bezoekregelingen die er nu zijn.

● Overbelaste mantelzorgers, die door het coronavirus een nog zwaardere last
voelen, ondanks dat er praktische hulp is. Zorgen zijn vaak toegenomen wat
leidt tot extra stress.

● Waar een echtgenoot op leeftijd voor de andere echtgenoot op leeftijd zorgt
kunnen kwetsbare situaties ontstaan. Vooral als de gezondheid van de
mantelzorger zélf te wensen over laat en er niet of nauwelijks sprake is van
een sociaal netwerk.

● Oudere mantelzorgers zijn soms bang om zelf besmet te raken en weren
buitenstaanders uit hun huis. Er kan dan geen hulp geboden worden bij
bijvoorbeeld het huishouden.

● Vooral waar mantelzorg niet gedeeld kan worden maken de mantelzorgers
zich meer zorgen en zijn ze ook banger om zelf besmet te raken.

Positieve punten
● Mensen vinden het fijn het verhaal kwijt te kunnen;
● Veel mensen kunnen rekenen op hulp van kinderen, buren, familie of vrienden;
● Mensen vinden het fijn te weten dat er een hulplijn is;
● Weten dat ze ons kunnen bellen;
● Mensen hebben last van de sociale isolatie maar vaak zijn ze inmiddels wel in

staat tot videobellen via what’s app of facetime; Veel mensen hebben zich
deze mogelijkheden eigen gemaakt ondanks matige digitale vaardigheden.

● Vitale mantelzorgers stellen zich vaak positief op en maken ervan wat er van
te maken valt.

● Daar waar de mantelzorg gedeeld kan worden geven de mantelzorgers aan
dat we ons geen zorgen hoeven te maken en dat het wel lukt allemaal;

● Uitgebreide complimenten voor de website van Welsaam wat betreft alle
informatie die daar m.b.t. de corona crisis is te vinden en het opzetten van
Corona Hulp Wageningen. Ze vind dat dit in Wageningen uitzonderlijk goed is
opgepakt.

Nieuwsbrieven
In de eerste week van april zijn we begonnen met het schrijven van nieuwsbrieven.
10 weken achtereenvolgens hebben de mantelzorgers een nieuwsbrief ontvangen.
Deze nieuwsbrieven waren gericht op het volhouden van de mantelzorg en het
zorgen voor jezelf en je naasten. In deze nieuwsbrieven gaven we updates over
corona & mantelzorg, tips over gezondheid, ontspanning, bewegen, kijken (tv) en
lezen. Gericht op het geven van een invulling aan de dag. Een veelvoorkomend
signaal was de zwaarte van de sluiting van de dagbestedingen. Deze
nieuwsbrieven hadden als doel om te helpen een daginvulling te creëren. In het
najaar hebben de mantelzorgers ook nog een nieuwsbrief ontvangen, dit was een
standaard uitgave waarbij er wel aandacht was om de zorgen vol te houden en
voor jezelf te zorgen.

UITDAGINGEN In deze corona periode hebben we wel gemerkt dat het digitale contact nog een ver
van ons bed show is. Het opzetten van digitale ontmoeting is wel gepolst maar de
voorkeur ligt sterk bij fysieke ontmoeting. Toch is het goed om deze digitale
ontmoeting tussen mantelzorgers wel uit te proberen. Daarnaast is ook het online
aanbieden van activiteiten iets waar we ons in kunnen ontwikkelen.
We hebben veel eenzaamheid gesignaleerd tijdens onze telefoongesprekken en dit
ook terug gehoord van collega’s uit het werkveld. Bekend is dat ouderen gebaat
zijn  bij interventies die hen trainen in het onderhouden en verbeteren van hun

Pag. 12 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



sociale netwerk. Dat dit signaal zo duidelijk naar voren is gekomen, zie ik als kans
om te benutten om onze interventie ‘Natuurlijk, een netwerkcoach’. In 2021 zullen
we netwerkcoaching opnieuw onder de aandacht brengen, zowel bij professionals
als burgers en daarmee meer mantelzorgers en zorgvragers te helpen hun netwerk
uit te breiden en de netwerkcoaches hiermee aan Solidez Mantelzorg te binden en
te motiveren.
Dit past geheel binnen de wetenschap dat eenzaamheid een toenemend probleem
is, vooral onder ouderen en in situaties waarin partners nog samenwonen en de
één zorgt voor de ander. Het voornemen is om de netwerkcoaches extra kennis bij
te brengen over eenzaamheid d.m.v. gerichte scholing.

In 2021 gaan we vanuit de rol van expert informeel investeren in het leren en
ontwikkelen op het gebied van sociale netwerkversterking. Hierbij kan gedacht
worden aan intervisie, scholing en leren van elkaar en over de disciplines heen.

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

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

WAT IS BEREIKT Hulpvragen VCW
● Naast de hulpvragen die binnenkwamen via de Coronahulplijn zijn in 2020 173

hulpvragen doorverwezen en beantwoord, in totaal hebben we hiermee 150
unieke inwoners geholpen. Via het VCW oproep team zijn er 30 hulpvragen
opgelost en 102 vragen doorverwezen naar vrijwilligersorganisaties. Het
restant zijn advies of informatie vragen.

● grote invloed van kleine dienstverlening: tijdens twee crematiediensten werd
de hulp van VCW genoemd hoe belangrijk dat was.

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

● twee zoom brainstorm sessies, nav training sessies Wehelpen georganiseerd
over een stadsbrede online tool wehelpen, coronahulplijn enz. Conclusie, we
willen aansluiten bij wat er al is en zo lokaal mogelijk.

● Verschillende acties tijdens Coronatijd om warm contact te behouden met
onze vrijwilligers thuis.

Zichtbaarheid informele hulp & VCW
● Bekendheid van de balie en van het Startpunt gepromoot bij honderden

nieuwe studenten op de Meet & Greet de alternatieve AID markt van de WUR.
● Presentatie bij POH bijeenkomst op Kortenoord is gecancelled door corona.

Wel is op casus niveau nu een ingang gevonden met de POH van Kortenoord.
● Ong.100 mensen zijn geïnformeerd tijdens jubileumbijeenkomst en zijn we

mee in gesprek gegaan over hoe het VCW ooit begon en wat er nu
ondernomen wordt op het gebied van hulpverlening door vrijwilligers.

● We hebben deelgenomen aan het onderzoek van WMO consulent Arjen
Wilting betreft de samenwerking formeel/informeel. We zien in de praktijk dat
we elkaar dagelijks nu ook meer op het netvlies hebben staan.

● Handboek Vrijwillige Hulp in Wageningen 2020 is vernieuwd en online
uitgegeven.

● Samen met Mantelzorg Wageningen en Odensehuis een ontwikkeltafel
georganiseerd over respijtzorg. Doel is om de mogelijkheden en bekendheid
van respijtzorg te vergroten. De meeste mensen die langdurig voor iemand
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zorgen hebben geen weet hiervan. Hier is o.a. een concreet gezamenlijk
project uit voort gekomen genaamd ‘Pauzemomenten’.

● Bijdrage in meedenken en doen met Wageningen Dementievriendelijke
beweging.

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

Startpunt
● Er zijn gezamenlijk huisbezoeken geweest voor corona.
● We nemen actief deel aan Startpunt team overleg.
● Presentatie gegeven aan de VOA’s vrijwillige ouderenadviseurs
● info/advies op cliëntniveau.

GEVOLGEN CORONA ● Het telefoonnummer van onze balie hebben we gebruikt als de Corona
hulplijn. In totaal handelden we tot 1 juli zo’n 240 hulpvragen af in
samenwerking met alle Welsaam partners, de gemeente en het Rode Kruis.

● Alle hulpvragen die normaal aan de balie gesteld werden, bleven in eerste
instantie uit. Het ging de eerste weken puur over gezondheid, veiligheid en
hele praktische basisbehoeften zoals boodschap doen. Na een paar maanden
echter, kwamen de eerste gebruikelijke, niet corona gerelateerde hulpvragen
ook weer om de hoek kijken.

● Door Corona zijn dus de gebruikelijke hulpvragen uitgebleven de eerste
maanden, mogelijk dat hierdoor meer mensen eenzaamheid hebben ervaren,
want gekoppeld aan de meeste praktische hulpvragen is toch ook een vraag
om enige aandacht voor de mens.

● We hebben echter dankzij de enorme lijst vrijwilligers, met adres, een aantal
organisaties en hulpvragers (die al langer op een vrijwilliger wachtte)  beter ,
sneller en in de buurt kunnen helpen aan vrijwilligers, bijv. Humanitas met een
aantal maatjes.

UITDAGINGEN ● Juist door de aard van de crisis waren veel mensen terughoudend om hulp te
vragen van vreemden. Mensen vroegen zich dan af, bijv. bij het aanvragen
van een maaltijd, of de kok even zorgvuldig de RIVM maatregelen volgden als
zijzelf. Of dat er bijvoorbeeld bij het wandelen de hulpvrager zich wel hield aan
de 1,5 meter maatregel.

● Een paar medewerkers van het Startpunt maken graag gebruik van de expert
informeel. Zij gaven 20 hulpvragen door en gezamenlijk hebben we deze
opgelost. De meerderheid van de  Startpunt medewerkers maken echter nog
steeds weinig gebruik van de mogelijkheden van informele hulp. Het zou mooi
zijn als de expert informeel nu echt meer werd betrokken door het Startpunt
team bij o.a. de huisbezoeken en er meer om informatie en advies gevraagd
zou worden hoe informele mogelijkheden nog beter te benutten. Dit gebeurt
nog te weinig net als een brede uitvraag van wat de Wageningse inwoner nog
wél kan en daarmee zou willen. Inwoners die bijvoorbeeld om een indicatie
vragen moeten dit soms jaarlijks opnieuw doen. Elke keer weer moet men
vertellen wat er aan schort. Op de een of andere manier zijn we met z’n allen
nog niet zo ver dat er echt een transitie plaats kan vinden.

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 We hebben in de eerst 3 maandern van het jaar gewoon kunnen klussen, tot aan

de Corona. Onze klusjesmannen behoren alle drie  tot de groep mensen die uit
moeten kijken.Even geen klussen gedaan, maar gelukkig begonnen er 2
klusjesmannen rustig aan weer te klussen.
We zijn in maart begonnen in de tuinen, sommige tuinmannen hebben even
gewacht hoe het ging met de Corona.

Pag. 14 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



Maar over het algemeen zijn de tuinvrijwilligers gewoon verder gegaan in de tuinen,
wel wat extra regels gemaakt, zoals niet binnen drinken en of praten met de
klanten, maar dit doen via het raam, deur, dus de klant binnen en de vrijwilliger
buiten.
We hebben gelukkig 90 klussen kunnen doen in het eerste half jaar, 115 tuinen en
we hebben 202 keer boodschappen gehaald.
We begonnen met 6 boodschap klanten en hebben er door de Corona 8
boodschap klanten bij gekregen. Nu hebben we nog 6 vaste klanten en 3 klanten
die door de Corona nog niet zelf de boodschappen durven te halen.
Maar 5 boodschap klanten wilde toch zelf de boodschappen weer halen, maar er
wel bij verteld dat als het niet lukt dan kunnen ze zo weer terug komen.
We hebben nu 26 vrijwilligers, er is er een weg gegaan en we hebben er 2
vrijwilligers bij gekregen, dus 5 bestuursleden, waarvan 2 ook boodschappen
halen, en 21 meewerkende vrijwilligers.
We hebben op 20 februari ons 20 jarige jubileum gevierd samen met een aantal
vrijwilligers en genodigde, het was erg gezellig en leuk om elkaar weer te zien.

GEVOLGEN CORONA Door de Corona hebben we even minder klussen en tuinen gedaan.
Maar nu gaan we gewoon door, wel is het zo dat de meeste vrijwilligers niet op
vakantie gaan door de Corona en  we doorgaan met de aanvragen.
Sommige boodschap klanten hebben geen contant geld meer in huis, aangezien ze
niet naar buiten kunnen door de Corona. Dan betalen de vrijwilligers de
boodschappen eerst zelf en krijgen ze het boodschap geld terug gestort op de
rekening of via een Tikkie,, maar niet iedere vrijwilliger heeft voldoende geld op hun
rekening staan. We zijn aan het nadenken wat we gaan doen als het echt niet lukt.

UITDAGINGEN De uitdaging is om voldoende vrijwilligers te hebben die met veel plezier
vrijwilligerswerk doen. Maken dat de vrijwilliger niet de bankpas mee hoeft te
nemen van de boodschap klant.
En proberen om toch een uitje te hebben met de vrijwilligers met de 1,5 meter
afstand.

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

WAT IS BEREIKT Cumulatief:
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Present Wageningen heeft in 2020 in totaal 75 projecten gerealiseerd, waarvan 21
normale (voor 15 maart). Daarmee zijn 50 praktische hulpvragen bij mensen thuis
opgelost en zijn 19 activiteiten bij woon- zorginstellingen georganiseerd.
Het aantal vrijwilligers wat zich bij de normale projecten heeft ingezet bedraagt in
totaal 253. Dit zijn gemiddeld iets minder dan 4 vrijwilligers per project. Dit ligt een
stuk later dan andere jaren (dan zijn er gemiddeld 7 per project), die zich hebben
ingezet om andere mensen te helpen. Dit in verband met corona.
De herkomst van de vrijwilligers was als volgt:

Andere bereikte resultaten & samenwerkingen:
● Met buurtzorg is nagedacht over een gezamenlijk project voor eenzame

ouderen (vertraagd door Corona). Helaas is dit afgelast vanwege corona.
● Een trainee (Maatschappelijke Diensttijd) heeft haar traineeship afgesloten.

Twee nieuwe trainees zijn begonnen, maar door corona weer gestopt.
● Team & Bestuur hebben in juni een visiedag gehad.
● We zijn begonnen met flexteams: individuen die zich vaker dan eens

gezamenlijk voor een Present project inzetten.
● 40 + 79 Anti-Verveel pakketten zijn samengesteld door individuen en

organisaties voor kinderen van het AZC en de Voedselbank.Naar aanleiding van
deze pakkettenactie volgde in sommige gevallen een ontmoeting.

● 300 verwenpakketjes werden gemaakt voor bewoners van het AZC.
● We sloten aan bij de Ontwikkeltafel Vluchtelingen (WelSaam) om onze ideeën

om meer met de AZC’s te doen af te stemmen.
● We sloten aan bij Coronahulp Wageningen
● We sloten aan bij Niet Alleen en coördineerden hulpvragen hiervan in

Wageningen.
● We zijn bezig met het AZC (Keijenbergseweg) om projecten met hun bewoners

te doen. Er zijn een aantal pilot projecten geweest. De laatste maanden is dit stil
komen te liggen door corona.

● Rond sinterklaas is er samengewerkt met Buurtgezinnen en Siza om gezinnen
een verrassing te geven - studenten kwamen als roetveegpiet langs om
cadeautjes te brengen.

● We sloten aan bij de overleggen van het klussenketen, waar VCW, Helpende
Hand, Changemakers en soms nog wat andere organisaties ook aansluiten, om
te overleggen over hoe we goed samen kunnen werken in het helpen van
kwetsbare inwoners bij praktische klussen thuis.

● We spreken regelmatig af met Changemakers
● We hebben een overeenkomst afgesloten met de vertrouwenscontactpersoon

van de gemeente (Machteld Speets en Machteld Vos-de Wael).
● We hadden contact met de volgende studentenverenigingen, waar vrijwilligers

zich inzetten voor Present projecten: KSV Fransiscus, Ceres, SSR-W, Ichthus,
NSW, VGSW en CSFR-Dei Gratia.

● We hadden contact met verschillende kerken in Wageningen. Ondanks dat we
zien dat kerken wat terughoudender zijn met het zich inzetten voor Present in
deze tijd zijn er toch mooie projecten geweest.
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Check ook onze jaar infographig:
https://stichtingpresent.nl/wageningen/wp-content/uploads/sites/96/2021/01/2020-J
aaroverzicht-Present-Wageningen1.pdf
Zie verder onder ‘gevolgen corona’.

GEVOLGEN CORONA Normaal werkt Present alleen met groepen die zich uit zichzelf aanmelden. Door
Corona functioneren groepen niet zoals eerder, en krijgen we minder spontane
aanmeldingen. Daardoor is het meer zoeken naar mensen die graag iets willen
doen.
Normaal werkt Present met groepen van meestal zo’n 6-8 deelnemers. We hebben
vrijwilligers, hulpontvangers en hulpverleners bij de praktische klussen gewezen op
de coronarichtlijnen. Dit betekent o.a. dat we de klussen beoordeeld hebben op
urgentie; de klussen aangepast hebben op het maximale aantal vrijwilligers dat
langs kan komen; er gewezen is op de 1,5 meter afstand en handgel en
mondkapjes zijn aangeboden. Doordat de groepsgrootte kleiner was dan
normaalgesproken, hebben we projecten vaker in verschillende dagdelen moeten
‘knippen’.
Deze twee punten samen veroorzaken een grotere belasting voor de coördinatoren
in de communicatie met de groep en de begeleiding van projecten.
Present werkte van maart-sept samen met andere organisaties samen in de
Corona hulplijn. De samenwerking is goed, en de afstemming over wie welke
projecten op kan pakken ook.
Tijdens Corona heeft Present een aantal andersoortige projecten opgepakt. Zoals
individuele ondersteuning van vrijwilligers voor Wageningers die tijdens de corona
crisis wat extra ondersteuning nodig hadden, zoals bellen, boodschappen doen en
wandelen.
Tijdens de Coronacrisis heeft Present een aantal pakketten acties opgezet:
Anti-Verveel pakketten voor alle kinderen in het AZC (Bosrandweg), Anti-Verveel
pakketten voor alle kinderen van de voedselbank en Verwenpakketjes voor alle
bewoners in het AZC (Keijenbergseweg).
Sociale projecten bij woon-zorg-instellingen konden niet in hun normale vorm
doorgaan. We hebben een project ‘Let’s go Dancing’ opgezet om toch sociale
projecten op locatie te kunnen doen, terwijl we de 1,5 meter afstand respecteren.
Lees meer op onze site daarover.
Twee trainees zijn voortijdig gestopt omdat ze niet meer in Wageningen waren ivm
corona.

In de tweede helft van het jaar zorgden de maatregelen die ingevoerd werden er
soms voor dat mooie projecten die goed voorbereid waren en waar goed over de
geldende maatregelen was nagedacht toch niet door konden gaan. Present had te
maken met afzeggingen door vrijwilligers of hulpontvangers die, vanwege corona,
de uitvoering van de klus toch niet zagen zitten.
Tegelijkertijd zagen we dat groepen waar we normaal nog niet zoveel contact mee
hebben in de eerste maanden van het studiejaar zich al aanmelden omdat ze
graag iets wilden doen voor een ander.

UITDAGINGEN De coronamaatregelen hebben invloed op hoe groepen werken. We zijn ons hier
bewust van en proberen de aansluiting zo goed mogelijk te houden met de
contacten die we al hebben (studentenverenigingen, kerken). Ook blijven we op
zoek naar nieuwe groepen en hopen dat groepen zich weer spontaan aanmelden.

Verder blijven we op zoek naar creatieve manieren om om te gaan met de corona
maatregelen. Zo kunnen projecten toch doorgang vinden en krijgen mensen die
hulp nodig hebben hulp en mensen die willen helpen de kans om dat te doen. Het
is maatwerk, en we kijken steeds wat wel kan: onder welke omstandigheden en
rekening houdend met de maatregelen zodat een klus wel door kan gaan.
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Binnen het team van Present was er een uitdaging omdat 1 van de 3 medewerkers
overspannen werd.

We zien dat afgelopen jaar er minder klussen bij mensen thuis gedaan konden
worden, aan de ene kant doordat we minder vrijwilligers hadden en die in kleinere
groepjes aan de slag konden. Tegelijkertijd zien we ook dat er minder hulpvragen
binnenkomen, en we hebben relatief veel verhuizingen gedaan. Verhuizingen
kunnen vaak niet uitgesteld worden, terwijl het opknappen van een woning soms
wel uitgesteld kan worden. We zijn benieuwd wanneer hier een effect van is te zien:
of er op een gegeven moment extra veel hulpvragen komen.

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

ACTIVITEIT 5 TANDEM EN CONTACT HOUDEN

ORGANISATIE Humanitas

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

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

WAT IS BEREIKT Ondanks Corona zijn Tandem en Contact Houden het hele jaar bereikbaar
geweest, zijn bestaande koppelingen gecontinueerd en zijn er nieuwe koppelingen
gemaakt.

Tandem:
Over 2020 zijn er via Tandem in totaal 26 nieuwe maatjes trajecten gerealiseerd.
Er lopen 13 trajecten door in 2021.
Per 31-12-2020 zijn er nog 10 deelnemers in afwachting van een Tandem maatje.

Contact Houden:
Over 2020 zijn er via Contact Houden 29 nieuwe en verlengde maatjescontacten
gerealiseerd. Er lopen 21 trajecten door in 2021.
Per 31-12-2020 zijn er nog 6 deelnemers in afwachting van een maatje.
Naast de lopende maatjes trajecten (gekoppeld en nog niet gekoppeld) zijn enkele
tientallen extra inspanningen verricht, die uiteindelijk niet resulteren in een
maatjescontact. Dit betreft o.a. doorverwijzingen van deelnemers naar formele
ondersteuning, andere maatwerkoplossingen, veranderde situaties van deelnemers
gedurende het traject.
Vrijwilligers van het Tandemteam en van Contact Houden worden ondersteund
door de (vrijwillig) coördinatoren.
Tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten worden deskundigheid en ervaringen met
elkaar gedeeld, motivatie gevoed, kwaliteit van dienstverlening geborgd. Ook wordt
er door de coördinatoren individuele begeleiding geboden aan de vrijwilligers waar
nodig.
In 2020 waren er 38 vrijwilligers beschikbaar voor Tandem; hiervan zijn er 11
gestopt.
In 2020 waren er 27 vrijwilligers beschikbaar voor Contact Houden; hiervan zijn er
5 gestopt.
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Nieuwe vrijwilligers volgen de (inmiddels online) Basistraining Maatjescontact in
combinatie met e-learning via de Humanitas Academie.

Met 45 organisaties is het Sportakkoord getekend. Binnen dit
samenwerkingsverband kunnen mogelijk meer deelnemers via maatjescontact de
drempel richting sport overgaan.
Er is sprake van nauwe samenwerking met formele en overige informele
dienstverlening.

OVERIGE
ACTIVITEITEN

Werving van vrijwilligers via onze PR-planning (zoals deelname Banenmarkt, AID
of marktkraam) waren onmogelijk vanwege Corona. Toch vielen de aanmeldingen
niet tegen. Andere wervingskanalen blijken ook effectief, zoals  onze eigen
Facebook-pagina en vooral ook de VCW Facebook-pagina evenals de site
Maatjesgezocht.nl in combinatie met de nationale campagne.
Ook de nieuwe samenwerking met Changemakers werpt zijn vruchten af.
Daarnaast kon/kan Humanitas gebruik maken van de vrijwilligers die zich voor
Coronahulp hebben opgegeven.
Helaas is het nog niet gelukt, ondanks verschillende pogingen, een vrijwillige
coördinatoren voor Tandem en Contact Houden te vinden. We blijven actief
werven.
In december zijn er 2.000 folders (Tandem Wageningen, Rhenen, Contact Houden)
gedrukt. De eerste verspreiding vond plaats via onze eigen vrijwilligers via de
jubileum HumaniTASSEN.

Training en begeleiding vrijwilligers online|
Na het videobellen tijdens de eerste lockdown vonden de zes-wekelijkse
Tandemkombijeenkomsten weer voor het eerst fysiek plaats, buiten of bij THUIS in
een grote zaal. Dit was van korte duur. Daarna werd er weer overgegaan tot
videobellen met vrijwilligers, onderverdeeld in 3 groepen.
Voor Contact Houden bleek het niet mogelijk om de terugkombijeenkomst fysiek te
laten plaatsvinden; daarom werd er gekozen voor videobellen.
Nieuwe vrijwilligers volgden de bestaande online Basistraining Maatjescontact
maar konden vanwege corona niet fysiek de verdiepende Tandem-basistraining
volgen. Binnen korte tijd werd er samen met collega’s uit de regio een online-
training Maatjescontact ontwikkeld en vervolgens aangeboden. Dit werd erg
gewaardeerd door de nieuwe vrijwilligers.

Waardering vrijwilligers
Landelijk is op ludieke en boeiende wijze op verschillende momenten gedurende
het jaar uiting gegeven aan het 75-jarig bestaan van Humanitas.
Alle vrijwilligers konden dit online volgen. Ook in Wageningen werden er
verschillende activiteiten voor vrijwilligers in gang gezet maar vervolgens door
Corona ook weer geannuleerd. Gelukkig heeft in juli wel de verfrissende
ontmoeting tussen (nieuwe) vrijwilligers van Contact Houden plaatsgevonden
tijdens een zomerborrel buiten in de tuin van één van de coördinatoren.

Het jaarlijkse uitje werd vervangen door de uitgifte van een HumaniTAS met o.a.
recept en ingrediënten voor het “Uitje in een stoofpotje”; in gedachten aten we
samen. Door de gevarieerde inhoud van de tas kregen onze 65 vrijwilligers
tegelijkertijd ook informatie van samenwerkingspartners zoals het Startpunt, THUIS
en het nieuwe Hertstelcafé Wageningen thuisbezorgd.

Doorstart Ontwikkeltafel Informele inzet 31 augustus 2020:
Duurzaam maatjescontact
Binnen de Ontwikkeltafel Informele inzet is regelmatig het hiaat in het Wagenings
aanbod gesignaleerd voor mensen die contact binnenshuis missen omdat zij om
verschillende redenen niet (meer) naar buiten kunnen en voor mensen die nog wel

Pag. 19 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



naar buiten kunnen maar juist binnenshuis behoefte hebben aan gezelligheid, een
luisterend oor, een spelletje.
Het was duidelijk van groot belang om een breder aanbod maatjescontact te
ontwikkelen voor deze doelgroep waarbij vaak een functioneel netwerk ontbreekt.
Humanitas heeft hiervoor een aanvraag gedaan en deze is inmiddels via het
Perspectieffonds gehonoreerd. Humanitas Contact Houden kan met een uitbreiding
van de coördinatie-uren ook ingaan op aanvragen voor de hierboven omschreven
doelgroep.

Kortdurende inzet van vrijwilligers binnen langdurige CH-trajecten
Via de samenwerking met Changemakers als sluis voor “interim-vrijwilligers” is het
mogelijk meer en sneller jonge vrijwilligers te vinden. Het is gebleken dat sommige
deelnemers binnen Contact Houden het niet erg vinden als een maatje voor een
kortere tijd zich inzet, als het maar duidelijk is en er tijdig een opvolger wordt
gevonden.
Het wordt een uitdaging in 2021 om in afstemming met Changemakers een
werkwijze te hanteren waarbij kwaliteit en continuïteit gegarandeerd blijven.
Hier vindt in het eerste kwartaal 2021 afstemming over plaats.

Coronahulp Wageningen
Humanitas Tandem en Contact Houden maakt van 15 maart tot 1 september deel
uit van Coronahulp Wageningen. Een team van professionals werkt samen om
mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen en te verbinden met vrijwilligers of
organisaties die hulp bieden.

UITDAGINGEN
1. Uitbreiding van het vrijwillig maatjesteam met oog voor diversiteit (bijv.

vrijwilligers die de Nederlandse taal niet - voldoende - machtig zijn).
Op dit moment wacht een aantal jongvolwassenen nog op een maatje.

2. De werving van 2 extra vrijwilligerscoördinatoren ter ondersteuning van de
projecten Tandem en Contact Houden.

3. Met partners Sportakkoord het aantal Sportmaatjes uitbreiden.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAiRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Mantelzorg Wageningen 46 2 1 We hebben afscheid
genomen van 8
vrijwilligers (was 52)

Loket informele hulp
VCW

10

Humanitas Tandem en
Contact Houden

65 Door Corona zijn er
inmiddels 16 gestopt

Stichting Present 283 1
Helpende Hand 26 waarvan 5

bestuursleden
TOTAAL 430 3 1
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

feb 2021 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

85% 52 reacties

3 Voel ik mij goed 88%
36 heb ik meer vertrouwen in mijn

toekomst (bij echtscheiding)
60%

37 kan ik meedoen aan activiteiten die
ik leuk vind.

56%

extra
vraag

Ik ben geholpen om weer
zelfstandig verder te gaan

58%

tevredenh
eid

De activiteit heeft me gebracht
wat ik ervan verwachtte

8,4 (rapportcijfer)

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit 8,6 (rapportcijfer)
Gemiddeld positieve bijdrage
aan kwaliteit van leven

72%

Quotes van deelnemers:

● Het is fijn dat iemand echt naar je verhaal luistert en meedenkt en tips geeft hoe met de
situatie om te gaan

● Fantastisch geholpen heeft me sterker gemaakt
● Pieternel Geurts is een fantastisch betrokken mens met helder inzicht in situaties.
● Ga zo door met helpen van mensen uit je hart!  Bedankt!!
● U heeft veel geduld en weer kunnen rustig in gesprek gaan, ik heb veel vertrouwen in u een

je nam de tijd voor me
● Je bent aardig en hebt goed geluisterd. ik kan weer verder
● Yvonne zei precies wat ik nodig had om een moeilijke keuze te maken. En ze was er ook om

te luisteren. Dat is prettig. Nu kan ik mijn eigen leven weer opbouwen. Bedankt
● super bedankt voor alles
● Deze activiteit bracht mij 50% van mijn wekelijkse zingeving en welbevinden.
● Ik ben via IBASS op de hoogte gebracht van dit traject. Ik heb daarvoor een sport (kickbox)

traject via de gemeente gedaan met averechtse resultaten, geweld triggers werden
opgeroepen en ik werd er over mijn fysieke limiet gepusht. Dit traject heeft mij meer
doorbraken en inzicht gegeven in dynamieken waarin ik eerder vast bleef lopen. Het werk in
groepsverband en de uitstekende begeleiding van Monique heeft voor mij een betere
levenskwaliteit en meer vertrouwen in mijn kunnen gegeven.

● Ik vind de vragen een beetje te zwart-wit,  maar deze activiteit draagt zoveel bij aan hoe ik me
voel en vooral ook de ontwikkeling die ik doormaak. De lichaamsbeweging in combinatie met
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de inzichten die ik elke week meekrijg, hebben voor inzichten en ontwikkelingen gezorgd die
voorheen nooit te bereiken waren met welke therapie dan ook. Door dit traject ben ik tevens
een second opinion gaan doen, waardoor ik nu eindelijk de juiste diagnose heb gekregen
(ASS). Nu kan ik beginnen met MIJN leven.

● het is heel mooi om te zien hoeveel de deelnemers groeien van het werken met paarden.
iedereen doet met enthousiasme mee en luistert goed naar de adviezen die ze krijgen.

● Ik vind het fijn dat wat jullie doen (welzijnsorganisatie). Daar ben ik blij mee.
● Ik ben tevreden en heb de hulp die ik nodig heb om zelfstandiger te worden.
● Mijn complimenten voor mijn maatschappelijk werker!
● Ik ben blij met de achterwacht functie van maatschappelijk werk en het sparren was erg fijn.
● Ik heb het super fijn ervaren en ben er erg positief en zelfstandig uit gekomen door de o

ondersteuning die ik heb ontvangen, Dank!
● Ik had niet beter kunnen treffen dan met ik jou heb.
● Bedankt voor jullie hulp!
● Het gesprek heeft me erg opgelucht,ook dat ik er niet alleen voor sta.
● Ik hoop dat dit ook een dienst is die in andere gemeentes aanwezig is
● Ik heb voor mezelf een duidelijk keuze gemaakt. Het blijft onzeker hoe een en ander verder

zal gaan in de toekomst maar het komt allemaal wel op zijn pootjes terecht.

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

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

WAT IS BEREIKT Maatschappelijk werk bijzondere doelgroepen/
specialistisch maatschappelijk werk: Planregie is gevraagd in 5 nieuwe cases
waarbij sprake is van ernstige problemen op meerdere leefgebieden. Te denken
valt aan o.a. huiselijk geweld, verwaarlozing, zorgmijding, overlast. Door regie te
nemen ontstaat er één aanspreekpunt met overzicht en wordt er door alle
betrokken partijen gewerkt aan één behandelplan. Dit zorgt voor meer duidelijkheid
dankzij onderlinge communicatie en afstemming. De planregisseur zorgt ervoor dat
er geen zaken dubbel gedaan worden of er iets over het hoofd wordt gezien.

Inzet Startpunt: In een jaar waarin het Startpunt dicht was tijdens lockdowns en in
een zomerperiode weer open kon, volgens RIVM richtlijnen, werd veel flexibiliteit
gevraagd van de medewerkers. Na wat technische aanpassingen/ maatregelen is
het gelukt om vanuit ons thuis werkadres alle diensten telefonisch te draaien,
helaas wel met wat nodige technische perikelen, zoals telefoontjes die bij het hele
team collega’s overgaat i.p.v. bij alleen de dienstdoende collega’s. We hebben ons
sterk gemaakt om inwoners bij te blijven staan in deze bizarre periode. Dat deden
we door telefonische gesprekken te voeren, beeld gesprekken voor diegene die dit
wilden en konden en voor die situaties waarbij alleen een persoonlijke ontmoeting
de oplossing was, gingen we op huisbezoek, of spraken we ergens af waar er
voldoende ruimte was om de 1.5 m afstand te bewaren. Vooral een aantal oudere
inwoners hebben, veelal met ondersteuning van hun mantelzorg dochter of zoon
kennisgemaakt met het beeldbellen en voor de meeste gaf dit een extra gevoel van
in contact zijn.

GEVOLGEN CORONA Door Corona was face-to-face afspreken niet altijd mogelijk, zowel met cliënten als
met netwerkpartners. Telefonisch en via beeldcommunicatie is er zo goed mogelijk
doorgewerkt. Door isolatie is de spanning in bepaalde systemen toegenomen,
waardoor er in relatief korte tijd meer behoefte was aan inzet van een
planregisseur. Voorbeelden:
● Twee jonge ouders die uit elkaar gaan, waarbij verbaal en fysiek geweld een

rol speelt, met kinderen die thuis zijn i.v.m. sluiting scholen.
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● Kwetsbare oudere cliënt waar misbruik van wordt gemaakt door familie en
vrienden.

● Geval van stalking met toenemende agressie.
● Roma-gezin waarbij de eerder opgezette initiatieven tot o.a. participatie stil

liggen door Corona.

UITDAGINGEN Zolang nog niet alle vormen van dagbesteding en begeleiding of hulpverlening
toegankelijk zijn vanwege Corona maatregelen, wordt er meer gevraagd van
cliënten. Dit vraagt een flexibele en out-of-the-box aanpak van de planregisseur.

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 27  inwoners zijn ondersteund en hebben daarmee hun zelfstandige positie kunnen
versterken met behulp van het eigen en informele netwerk.
Dat is vooral via individuele gesprekken verlopen. MEE werkt met het
gedachtegoed Sociale Netwerk Versterking waarbij vraagverheldering en het
benutten van eigen mogelijkheden en aanpak samen met het eigen netwerk
uitgangspunt is om resultaten te halen. Wanneer er vragen zijn op meerdere
levensgebieden wordt dit planmatig opgepakt.

GEVOLGEN CORONA Na een aanvankelijke daling hebben meer inwoners gebruikt gemaakt van
specialistische begeleiding. Consulten heeft in april ook proactief contact gelegd
met inwoners waarbij een vermoeden van isolatie speelt. Het contact is vanuit
besmettingsrisico meestal op afstand uitgevoerd en alleen bij een dringende reden
fysiek uitgevoerd met inachtneming van richtlijnen omtrent voorkomen besmetting.
Dit gaf vorm aan het zogenaamde wandelgesprek, wat nogal wat inwoners weten
te waarderen. Intern heeft MEE betrekkelijk weinig besmettingen van personeel.

UITDAGINGEN Collectieve ondersteuning via voorlichting en groepswerk heeft niet plaats
gevonden. Groepswerk en daarmee gebruik kunnen maken van lotgenoten zou
weer plaats moeten krijgen in het aanbod en geeft een extra resultaat op
herkenning en vertrouwen op eigen mogelijkheden.
Het tijdig vinden van inwoners met  een lvb die een risico op uitval uit de
samenleving hebben is een aandachtspunt

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

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

WAT IS BEREIKT ● TBW (Team Bemoeizorg Wageningen) is laagdrempelig en in directe lijn
beschikbaar voor al onze samenwerkingspartners. Toenemend loopt de
aanmelding van trajecten via het startpunt waarna TBW contact zoekt en
onderhoud met de betrokken partijen in de casus.

● Er is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen met AIIDB (Altijd Iemand in
de Buurt) voor de trajecten met dakloosheid.
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● Er wordt zowel in de verkenning als de aanpak van zorgwekkende situaties
gebruik gemaakt van het aanwezige netwerk en voorliggende voorzieningen.
Vaak is er sprake van een zeer beperkt eigen sociaal netwerk.

● Ter voorkoming van zwaardere inzet (preventie) wordt snel geschakeld met
samenwerkingspartners bij signalen van zorg rondom personen die bekend
zijn bij TBW. Bij gemelde zorgen wordt de situatie rondom hen door de
bekende hulpverlener verkend en zo nodig opnieuw in zorg genomen. .

● Er is een verkorte BVV ingevoerd voor versneld doorverwijzen naar geschikte
partijen en er is een centraal online aanmeldformulier voor TBW ontwikkeld ter
bevordering van de efficiëntie en uniformiteit van gegevens.

GEVOLGEN CORONA De corona maatregelen zijn van grote invloed geweest op het werk van TBW in
2020. De registratie van de problematiek per casus via de ZRM is in 2020 door alle
veranderingen slechts gedeeltelijk bijgehouden, dit maakt het overzicht van
probleemgebieden incompleet. In overzicht kan gesteld worden dat de
problematiek bij aanmeldingen van TBW in toenemende mate multicomplex en van
acute aard is. Er zijn doorgaans meerdere partijen betrokken of deze moeten
betrokken worden. TBW blijft regelmatig voor langere tijd betrokken. In 2020 is de
bemoeizorg enkel nog geleverd door RIBW na uitstappen van de andere partij. Er
is sprake geweest van onderbezetting in deze nieuw ontstane situatie. De formatie
is inmiddels weer op orde. Een deel van de trajecten is sinds juli in handen van
AIIDB, het gaat hier om trajecten rondom (dreigende) uithuiszetting en/of
dakloosheid.

UITDAGINGEN De corona maatregelen en het op afstand werken van vele collega’s en
samenwerkingspartners maakt dat de korte lijnen binnen Palet minder kort zijn. Het
kan een tijd duren voor je elkaar te pakken hebt, dit maakt snel schakelen soms
moeizamer. Daarnaast zijn er verminderd voorliggende voorzieningen beschikbaar,
preventief werken is hierdoor moeilijk. TBW levert nog zo veel mogelijk metterdaad
hulp, met alle voorzorgsmaatregelen die beschikbaar zijn. Per situatie vraagt het
creativiteit om hulp uit het voorliggend veld te organiseren binnen de maatregelen.

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

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

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

WAT IS BEREIKT Er is bereikt dat er stappen zijn gemaakt om het vraaggerichter en
zelforganiserender maken van de deelnemers van het auti-café. Er is in fases
uitgezocht wat de behoeftes zijn, naast ontmoeting en spellen spelen, en deze
omzetten naar uitvoering. De eindleeftijd is losgelaten; dat vonden de deelnemers
niet nodig, het is nog wel vanaf 18 jaar. Belangrijke toevoeging zou vanaf
september het uitwisselen van informatie worden, in de vorm van een uitgenodigde
spreker die iets vertelt over een relevant onderwerp m.b.t. autisme waarna de
mogelijkheid bestaat om daarover na te praten. Vormgeving van logo en
vindbaarheid van de activiteiten zijn vernieuwd en verbeterd. Het starten van de
lezingen en het op grote schaal werven van nieuwe mensen is echter op een veel
lager pitje komen te staan vanwege corona. Gemiddeld kwamen er het afgelopen
jaar 10 deelnemers per keer offline, en 8 mensen online (zie: gevolgen corona),
verwachting is dat dit aantal toeneemt met de start van sprekers. Er zijn ook twee
mensen permanent nieuw aangesloten die online in eerste instantie veiliger vonden
dat offline. Een aantal vaste deelnemers gaf aan niet deel te nemen aan het online
auti-café, omdat het hen toch gaat om het face-to-face contact. Er is dus, ondanks
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corona, bereikt dat er continuïteit is gebleven in het maandelijkse auti-café.
Daarnaast is de zelforganisatie ook niet gestagneerd; er wordt nu tussen de
maandelijkse online bijeenkomsten door, door de leden zelf een extra auti-café
georganiseerd waar ik sinds 2 maanden niet bij aanwezig ben.

GEVOLGEN CORONA Auti-café vindt sinds september niet meer face-to-face plaats. Er is besloten om de
sprekers uit te stellen tot na de corona crisis. Het moest nog bekendheid genereren
en werkender weg verbeterd worden, anders had het digitaal door kunnen gaan.
Ook de nieuwe flyers zijn nog niet op grote schaal verspreid.

UITDAGINGEN Gevolg voor het auti-café was dat het er een digitale variant is gekomen. Dit was
snel schakelen en werkender weg de beste vorm vinden. Ook was het op korte
termijn inschatten wat zinvol was om door te laten lopen en wat slimmer was om na
corona voort te zetten. Dit is vooralsnog goed uit de verf gekomen. Het contact met
bestaande leden en nieuwe leden is behouden, ondanks uitval van een aantal.
Verwachting is dat deze weer offline zullen aanhaken, er is nu en dan even contact
op de appgroep van het auti-café.
Ik heb definitief besloten om met de lezingen te starten na de coronacrisis, het
stond nog teveel in de startblokken om het al succesvol online te laten
plaatsvinden; daarvoor hebben te weinig mensen nog kennis genomen over dat het
ging starten.

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

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

WAT IS BEREIKT Buurtmaatschappelijk werk (BMW): Alle lopende trajecten hebben doorgang
kunnen vinden door in te zetten op telefonisch contact, beeldbellen of contact op
gepaste afstand in de buitenlucht. Na een korte periode van relatief weinig nieuwe
aanmeldingen is in de laatste maanden van het jaar weer een toename van het
aantal nieuwe meldingen te zien. De aanmeldingen komen binnen via mail of
telefoon, maar ook regelmatig via bijvoorbeeld Startpunt, jeugdconsulenten,
huisartsen of klantmanagers van de gemeente. Bestaande en nieuwe trajecten
werden vaak telefonisch opgepakt, maar ook werden er wandel afspraken gemaakt
en waar nodig werd ‘live’ afgesproken. Er werd veel eenzaamheid, machteloosheid
en uitzichtloosheid gesignaleerd. Wat er meer dan normaal nodig was: luisteren, er
zijn, meedenken, bemoedigen, hart onder de riem, helpen van vinden van eigen
kracht, hoop bieden, creativiteit, enz.
Voor onderling contact en contact met netwerkpartners voor casuïstiekbespreking
of intervisie moest gezocht worden naar nieuwe, digitale vormen.
De Buurtmaatschappelijk werkers zijn gestart met het creëren van meer
zichtbaarheid in de wijk, door wekelijks in verschillende buurten een wandeling te
maken om op die manier in gesprek te komen met inwoners. Dat levert, naast de
beoogde zichtbaarheid, goede gesprekken met concrete hulpvragen op. Ook
inwoners bleken een signalerende rol te hebben in hun eigen straat of buurt.

Groepswerk: Dit jaar hebben we weer een assertiviteitscursus Kies Assertief
gegeven voor inwoners van Wageningen. Dit keer volgden 12 inwoners de cursus,
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de jongste een studente van 21 jaar en de oudste een vrijwilligster van 68 jaar. Het
thema  grenzen stellen op het werk, in contact met je ex partner, ouders, collega’s
etc. was voor de meeste deelnemers HET thema om verder in te ontwikkelen. Door
de Corona maatregelen moesten we dit keer erg creatief zijn in werkvormen, maar
dat is gelukt! Tot dat de lock down werd aangekondigd en we in overleg met de
deelnemers hebben afgesproken, de  fysieke bijeenkomsten uit te stellen in het
nieuwe jaar, omdat iedereen daar de voorkeur aangaf boven digitale
bijeenkomsten. Ervaringen uitwisselen en kunnen experimenteren met nieuw
gedrag in een veilige leeromgeving, daar was iedereen het over eens, dat wilde
men alleen door samen te zijn en dat blijft anno 2021 toch nog steeds de basis van
deze prachtige praktische cursus.

De budgetcursus Slim met geld Wageningen is in 2020 niet van start gegaan,
door te weinig aanmeldingen. Ondanks er een lichte afname te zien is van het
aantal aanmeldingen voor deze cursus, denken we dat de Corona pandemie en de
RIVM Maatregelen een grote factor is geweest dat aanmeldingen uitbleven. We
hebben extra aandacht gegeven aan pr, een filmpje, een nieuwe flyer, maar dit
heeft geen effect gehad op het aantal aanmeldingen. Voor de 4 inwoners die zich al
hadden aangemeld eind 2019, hebben we een alternatief aanbod kunnen bieden
vanuit ons bestaande aanbod van Welsaam:  twee van hen zijn in individuele
begeleiding zijn gekomen bij het Buurtmaatschappelijk Werk vanwege een
complexere hulpvraag. Een wilde verder geen hulp en de ander is verwezen naar
de langdurige thuis administratie.
We hebben overwogen of een digitaal cursusaanbod haalbaar zou zijn. Dat blijkt
niet het geval. De inhoud van de cursus is heel praktisch ingestoken. Er moet
meegekeken kunnen worden naar administratie en praktische hulp gegeven
kunnen worden. Ook is uitwisseling binnen de groep digitaal moeilijker. We
verwachten dat digitaal werken voor de doelgroep ook een (te) grote uitdaging is.
De cursus blijft daarom on hold totdat het weer mogelijk is fysieke bijeenkomsten te
organiseren.
Er zijn voorbereidingen voor een Rouwgroep die start in februari 2021 met 11
deelnemers.

Schoolmaatschappelijk werk VO (Pantarijn):
In het schoolmaatschappelijk werk hebben zo goed als alle leerlingtrajecten
doorgang kunnen vinden met leerlingen zelf door contact via app, mail en bellen.
De hulp en ondersteuning was gericht op het goed doorkomen van de corona-crisis
(het (vaak alleen) thuis zijn, het schoolwerk, bezigheden, contacten in het gezin en
met vrienden), spanningen tussen ouders en kind.
Contact met  de Ondersteunings Coördinatoren is gedurende de Corona crisis
goed geweest (via Teams, App en telefonisch contact). In de eerste lockdown is
Schoolmaatschappelijk Werk tweemaal ingezet contact te zoeken met leerling en
ouders die buiten beeld geraakt waren voor school. Toen de scholen weer beperkt
fysiek les konden geven, zijn de face to face contacten met de leerlingen op school
of op locatie van Solidez, op gepaste afstand weer opgestart en dat was ook nodig.
De zichtbaarheid die in 2019 verbeterd is na de evaluatie op de VMBO locatie heeft
tot effectievere samenwerking geleid en de aanmeldingen voorafgaand aan de
corona bleven ook doorlopen. Een positieve ontwikkeling is dat het aantal
aanmeldingen direct door mentoren, de Jeugdverpleegkundige HGGM zijn
toegenomen voor zowel de VMBO als de MHV locatie.
Vanaf september 2020 is er een toename zichtbaar van aanmeldingen door het
MHV van jongeren en hun ouders waarbij sprake is van eenzaamheid, toename
spanningen in de thuissituatie, niet veilig voelen thuis, overmatig gamen.
Problematiek direct samenhangend met de gevolgen van de langdurige lockdown
en maatregelen.
Er is een toename van hulpvragen bij POH jeugd, psycholoog, tweede lijn en
indicatie aanvragen jeugd WMO. En er zijn kansen voor betere benutting van
hulpmogelijkheden in het voorliggend veld zoals Buurtmaatschappelijk werk,
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Schoolmaatschappelijk werk, Startpunt (Inloop Opvoedspreekuur), Jongerenwerk,
Iris In De Buurt.

GEVOLGEN CORONA Werken tijdens Corona bracht een aantal interessante zaken aan het licht. Tijdens
periodes van lockdown wordt veel gevraagd van inwoners. Tijdens de eerste
lockdown wisten mensen hun hulpvraag vaak nog wel even uit te stellen, maar in
de tweede lockdown is een duidelijke toename van het aantal aanmeldingen
gezien. Door isolatie en eenzaamheid, maar ook door het vele ‘op elkaars lip zitten’
maakt dat de spanningen in huishoudens en buurten oplopen.

UITDAGINGEN Met de huidige en toekomstige maatregelen vorm gaan geven aan zowel de
individuele als de groepsbegeleidingen zal de grootste uitdaging blijken. Een
verwachte toename van specifieke hulpvragen door Corona (na ontslag, bij ziekte
en verlies, isolatie, echtscheiding, etc) kan een toename van nieuwe aanmeldingen
tot gevolg hebben. Er zal extra ingezet gaan worden op zichtbaarheid en signaleren
in de buurt.

Schoolmaatschappelijk werk:
Richting een mogelijke derde golf van corona en toename van problemen bij de
jongeren zal de samenwerking met school, en de onderlinge afstemming met het
voorliggende veld en tweede lijn van groot belang zijn. Om zo uitval,  achterstand
en psychische problemen en schade bij schoolgaande kinderen te verminderen en
voorkomen. Preventief ondersteuning te bieden als de situatie daarom vraagt.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Maatschappelijk werk 1
IBASS
TOTAAL 1

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

24-01
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 94% 36 respondenten

3 voel ik me goed. 97%
6 / 40 Heb ik beter/meer contact met andere mensen 100%
8 weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen

als ik zelf een initiatief heb
92%

38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen 100%
19 Heb ik controle over mijn leven 64%
39 Heb ik mensen die me helpen/steunen als dat

nodig is
100%

37 kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind 100%

gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 94%
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte (rapportcijfer)

8,7

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,6

opmerkingen in de monitor:
● 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
● Ga iedere maandagmiddag...
● Het is hier altijd fijn. Sfeer is zo vertrouwd. Er is grote openheid ondanks dat je in wezen

vreemden voor elkaar bent
● Ondanks het feit dat ik het ook thuis goed heb, ga ik hier altijd met plezier naar toe. Geeft veel

voldoening en fijne momenten
● Er zijn fasen in het proces van dementie die zo zwaar en pijnlijk zijn dat je het gevoel hebt dat de

grond onder je voeten wegzakt. Dan is het fijn als er mensen zijn die je niets hoeft uit te leggen.
mensen die er voor je willen zijn.

● Ik heb nu weer een doel in mijn leven
● Odensehuis is een geweldige uitvinding die zeer veel betekent voor mij
● voorziening essentieel niet op bezuinigen
● Ik kan hier mezelf zijn en ook voor anderen van waarde zijn
● Graag nog vaker naar buiten om van het prachtige landschap te kunnen genieten
● met dementie heb je geen enkel dag controle over je leven. Je leer er mee omgaan.. maar

controle is een groot woord!
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● Ik zou het voor geen goud willen missen. Mijn eigen kringetje is zo klein. Hier is t altijd fijn. Je
kunt je eigen gang gaan en als je samen dingen wil doen is daar alle ruimte voor.

● het Odensehuis biedt mij een positieve deelname aan de samenleving. Het draagt bij aan mijn
welbevinden en dat van de samenleving

● Ik ontdek hier iets wat me goed doet. Het draagt bij aan mijn geestelijk welzijn. ''UIt alles wordt
een mens geboren". Hoop dat mijn aanwezigheid kan meebouwen aan iets positiefs

● blij dat er weer yoga is

OVERZICHT

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

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

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

● Het faciliteren en ondersteunen van ouderen initiatieven en ouderen netwerken
is voortgezet: We staan in contact met ruim 35 ouderengroepen, voor door en
met ouderen, die allen in meer of minder mate ondersteuning vragen. Ook in
corona tijd zijn een aantal kleinere nieuwe initiatieven gestart, bijvoorbeeld het
bezorgen van pannenkoeken pakketten en een kerstpakketten-uitdeel-actie ism
het nationaal ouderenfonds enz.

● 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).

Ook zijn er meer contacten gelegd met diverse studentengroepen die graag iets
willen doen voor ouderen in corona-tijd. voorbeelden hiervan zijn de changemakers
(soep en bezoekjes), studentenvereniging WSGW (kaartenactie).

GEVOLGEN
CORONA

Miv 16 maart zijn alle lopende initiatieven/activiteiten/inlopen in groepen stil komen
te liggen.
Alle deelnemers moesten worden geïnformeerd. Dit was ook de start van een
grootscheepse belactie om met alle deelnemers telefonisch contact te leggen. Een
groot deel van deze telefoontjes hebben we als professionals zelf gedaan, maar
ook een groot deel is gedaan door de contactpersonen van de diverse
groepen/initiatieven.
In deze telefonische gesprekken hebben we gevraagd waar mensen behoefte aan
hebben: kunnen ze zelf boodschappen doen/is er iemand die dat voor ze doet, hoe
zit het met contact, waar is behoefte aan, zullen we u nog eens bellen enz. Ook is
het nummer van de corona hulplijn of ons eigen nummer doorgegeven, zodat
mensen makkelijk een vraag kunnen stellen indien die zich voordoet. deze
telefoontjes werden enorm gewaardeerd!
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Er zijn belcirkels opgestart en terugkerende belafspraken gemaakt.
In korte tijd is door de samenwerkende partners in Welsaam Corona Hulp
Wageningen opgezet, twee ouderenwerkers maakten deel uit van de poule die de
telefonische hulpdienst heeft gedraaid. Vanuit deze deelname aan het corona
hulpteam zijn veel huisbezoeken gedaan, om de hulpvragen te ondersteunen en
contact te onderhouden.

Op 29 juni hebben we een ontwikkeltafel: ‘ouderen in corona tijd’
georganiseerd,Hier waren 18 mensen aanwezig een mix van
welzijnsprofessionals,vrijwilligers, ouderen en mantelzorgers. We hebben
ervaringen uitgewisseld, lessen getrokken uit de afgelopen periode en bekeken wat
we zeker moeten behouden. de uitwerking van deze bijeenkomst is hier te vinden:
link: ouderen in coronatijd

Miv juni is daar waar mogelijk weer opnieuw opgestart: inloop, crea-middag,
schilderen en in de loop van de tijd kwam daar steeds meer bij: recreatief biljarten,
liever bewegen dan moe etc. Alles binnen de geldende regels en volgens
maatwerkafspraken. In de zomer zijn enkele zomeractiviteiten gestart, waaronder
‘Holland wat ben je mooi’ en bloemschikken. Ouderen waren heel blij weer met de
start van activiteiten, echter er is ook een groep die het niet aandurfde om alweer
onder de mensen te komen.

Helaas moest vanaf september een aantal opgestarte activiteiten weer stoppen. Dit
zorgde voor veel teleurstelling. We zijn contact blijven houden met de deelnemers
en de initiatiefnemers.

UITDAGINGEN - Er zijn vele protocollen en richtlijnen gekomen: voor buurthuizen,
dagbesteding, biljarten, zangkoren, sportclubs enz. die elkaar regelmatig
tegenspreken. Maatwerk is nodig en vooral kijken vanuit de bril: wat kan wel,
ipv wat kan niet.

- ondanks corona zijn we zoveel mogelijk opengebleven voor mensen die dat
echt nodig hebben. een aantal mensen durven echter niet te komen. het wordt
een grote uitdaging hoe we ouderen die inmiddels een jaar thuis zitten weer
actief/ in beweging krijgen om deel te nemen aan activiteiten. Mensen hebben
ondertussen nieuwe patronen ontwikkeld die moeilijk weer te doorbreken zijn.

- De nadruk in corona tijd lag sterk op gezondheid en niet op ‘kwaliteit van
leven’, dit moet meer in balans: wat willen ouderen zelf en welke keuzes kun je
hier in maken. Er zijn ook ouderen die zich niet aan de regels willen houden,
ook hier is het een uitdaging om goed op in te spelen.

- ondanks corona zijn we zoveel mogelijk opengebleven voor mensen die dat
echt nodig hebben.

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

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

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

● Stimuleren tot het ondernemen van activiteiten en leggen van sociale
contacten;

● Bieden van structuur en zinvolle beleving van de dag;
● Ontlasten van de mantelzorg zodat ze langer en beter thuis is  te realiseren
● Creëren van een ondersteunende sociale omgeving
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WAT IS BEREIKT Inloop -en ontmoeting
● Er is een bijdrage geleverd aan de doelen van Samen Ouder door het bieden

van:
● Intergenerationele ontmoeting in kader van 75 jaar bevrijding. Vier

basisschoolklassen (140 leerlingen) namen deel aan Kunstproject met als
eindresultaat publicatie Vriendschap in Vrijheid:
https://indd.adobe.com/view/ead528af-bc57-4833-a768-8f62560add38

● Openstelling van de locatie Odensehuis gedurende 5 dagen per week met
inzet van team van vrijwilligers en stagiaires ondersteunt door
bereopskrachten. .

● Ondanks de corona crisis konden ouderen op afspraak gebruik maken van de
laagdrempelige ontmoeting -en contactmogelijkheden en nemen deel aan een
gevarieerd activiteitenprogramma bedoeld voor kwetsbare ouderen en hun
naasten (ook zonder  indicatie mogelijk voor  max. 2 activiteiten en/of dagdelen
(4 uur) per week.

● In de 1e lockdown zijn diverse alternatieve vormen van ontmoetingen en
contact gerealiseerd waaronder beeldbellen, stoep bezoek, huisbezoek en
telefooncirkels.

● In de periode van de 1e lockdown is de locatie van het Odensehuis open
gebleven voor individuele afspraken en netwerkcontacten.

● Afstemming met zorg -en welzijnsnetwerk voor heropening locatie
● Media aandacht voor openstelling en belang van deze vorm van ondersteuning

voor kwetsbare ouderen.
Informatie:
● Voorlichtingsbijeenkomst Dementie en de buurt eind jan.2020. Deelname door

mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Inzicht in grote behoefte aan
contact en onderlinge steun.

● Ontwikkeling en realisatie van Online- activiteiten onder noemer Odensehuis
THUIS.

● Tweewekelijks infobrieven van maart tot juni 2020 met tips voor ondersteuning
en activiteiten thuis in corona tijd. Daarna weer maandelijks verspreid.

● Media aandacht belang heropening ontmoetingscentra/dagbesteding
● https://eenvandaag.avrotros.nl/item/tijdelijke-sluiting-dagopvang-was-zwaar-vo

or-mensen-met-dementie-nu-kunnen-ze-er-weer-terecht/
● Artikel Gelderlander eveneens inzake verruiming mogelijkheden voor ouderen

om weer naar ontmoetingscentrum te komen en deel te nemen aan
dagactiviteiten.

Ondersteuning thuis:
● Wekelijks mee-eettafel. Thuisbezorgen van maaltijden in tijden van

lockdown
● Odensehuis Thuis Online activiteiten op eigen You tube kanaal en via

website
Inzet en ondersteuning van beeldbellen mbv FEMLY www.femly.nl voor
onderhouden van contact op afstand met sociale netwerk. Fin mogelijk gemaakt
door gelden Provincie
Welsaam algemeen:
● Kerngroep lid inzet voor Welsaam organisatie, Corona Hulp, lid werkgroep

respijtzorg- bonus aanvraag gedaan voor logeerzorg naar voorbeeld
Zorg-Pauzemoment ervaringen van het Odensehuis.Is gehonoreerdl

GEVOLGEN
CORONA

Covid 19 heeft ons creatief organisatievermogen behoorlijk op de proef gesteld. Na
de Covid 19 Lock down is in zeer korte tijd een alternatieve invulling voor
ontmoeten en verbinden gerealiseerd. De behoeften en noden zijn in kaart gebracht
en hierop afgestemd is een uitgebreid MENU van alternatieve contactmomenten  en
en manieren georganiseerd en uitgevoerd, zodat de goede verbinding met de
meest kwetsbare ouderen in stand bleef.
Toen duidelijke werd dat het virus voor langere tijd ons dagelijks leven zou gaan
bepalen zijn we gefaseerd en op beperkte schaal weer open gegaan. Op basis van
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de positieve reacties en goede ervaringen is dit in de maanden mei juni en juli
verder uitgebreid.
Voor ouderen zelf zijn de afgelopen maanden erg zwaar geweest. Wij en ook de
casemanagers constateren dat voor groep mensen met dementie deze periode
heeft geleid tot een versnelling van het ziekteproces. Dit gaat gepaard met
verzwaring van de mantelzorg en verzwaring van de begeleiding die gewenst is.
dagelijks leven met dementie vraagt om stevige sociale basisstructuur. belang
hiervan is weer eens overduidelijk geworden

UITDAGINGEN Het toepassen van de 1,5 meter is voor mensen met dementie een lastige
maatregel. Het vraagt veel:

● een totaal andere inrichting van de ruimte,
● andere werkwijze (werken in subgroepen)
● voortdurende aandacht van de begeleiding
● extra inzet op het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.
● combinatie van groeps -en individuele begeleiding

Ondanks dit alles is door de Corona lock down overduidelijk geworden hoe
essentieel het hebben van een eigen plek en zinvolle activiteiten zijn voor
kwetsbare ouderen en hun naasten.
Huidige manier van werken vraagt meer van de begeleiding en meer begeleiders
die in kleinere groepen verdeeld over verschillende ruimten ondersteuning kunnen
bieden.
Er is een stuwmeer aan nieuwe vragen voor deelname ontstaan. Deze mensen
worden vrijwel allemaal door casemanagers als urgent bestempeld.
Uitdaging zal zijn om de nieuwe organisatie en begeleiding te continueren en de
geplande reguliere activiteiten zoals in jaarwerkplan Odensehuis 2020, en in
deelplannen Samen Ouder beschreven, te kunnen realiseren.

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

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

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

Signalen/vragen weten ons goed te bereiken.

De contacten met de POH-ers (met name van Kortenoord) zijn wederom versterkt,
er komen regelmatig activeringsvragen vanuit de POH-ers bij ons terecht.

GEVOLGEN
CORONA

Ondersteuning op maat was door de corona nog meer nodig dan anders. door de
belrondes die we hebben gedaan hebben we maatwerkafspraken met ouderen
kunnen maken: wat is er nodig, boodschappen, klusje, contact en op welke manier.
dit heeft geleid tot regelmatig bel- en app contact tot huisbezoeken (aan de
voordeur en binnen zodra dit weer kon). Omdat er 2 ouderenwerkers ‘dienst
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draaiden’ op de corona hulplijn zagen we ook mensen uit ons netwerk die zich hier
melden met een vraag. Dit was regelmatig aanleiding voor een extra telefoontje of
bezoekje.

We hebben bemerkt dat de vraagverlegenheid voor contact hoog is: mensen willen
graag contact met iemand die ze kennen en niet zo snel met een onbekende
vrijwilliger. Om hiervoor een goede match te maken vergt bemiddeling door iemand
die ze kennen.

In zijn algemeenheid is ons opgevallen dat veel ouderen zich ondanks de corona
beperkingen prima weten te redden met hulp uit het eigen netwerk. Ook de
belrondes van de woningstichting (in afstemming met ouderenwerker en Corona
Hulp) naar al hun oudere huurders bevestigt dit. Naarmate de tijd vordert zien we
met name dat mantelzorgers en degene voor wie ze zorgen het erg zwaar krijgen
door de beperkingen.

Er zijn veel ‘corona-acties gestart’ waar we aan bijgedragen hebben zoals: muziek
en dans in tuinen van diverse ‘ouderen locaties’, paasstukjes actie bij de Akeleihof,
taartpunten bezorgen bij kwetsbare ouderen enz. al deze acties hadden tot doel
mensen een hart onder de riem te steken, maar vooral ook het gesprek aangaan
om te kijken of en wat er nodig is om deze tijd goed door te komen.

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

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

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

WAT IS BEREIKT Dertigtal professionals vrijwilligers en mantelzorgers en mensen met dementie zijn
voorgelicht over dementie in de buurt op 30 jan 2020. Dit was de basis voor een
inhoudelijke netwerkbijeenkomst van de pilot Wageningen dementievriendelijk die
diverse ideeën en initiatieven opleverde voor het ontwikkelen van buurtnetwerken
rond mensen met dementie met een wens -en of ondersteuningsvraag.Helaas is het
vanwege corona niet mogelijk geweest deze initiatieven in praktijk te brengen.

Wel zijn de volgende resultaten bereikt:
● Onderhouden van Contact voor samen regie met inzet van beeldbellen

tijdens lockdown die  aanleiding zijn geweest voor het indienen van een
aanvraag bij de provincie voor financiering van een project om dit verder te
stimuleren voor mensen zonder digitale ervaringen.

Andere Alternatieve vormen van contact en ondersteuning gerealiseerd o.a
● Contact bij mensen thuis (huisbezoek of bezoek op de stoep)
● Contact op afstand al of niet mbv beeldbellen

Monitoring:
● Telefonisch. contact onderhouden en monitoren
● Belcirkels

Ondersteuning thuis:
● kortdurende overname zorg voor persoon met dementie

Omzien naar elkaar/Sociale interactie
● Kaarten versturen
● taarten en fruitmanden rondbrengen
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● Beeldbellen ondersteunen
● Online lesactiviteit Odensehuis Thuis programma
● Bakken en koken voor mensen thuis
● Samen Wandelen
● Wandelmaatjes
● Respijtzorg: Inloop en opvang als iemand wil komen wandelen in de buurt

van het Odensehuis en een kopje koffie wil komen drinken, wordt persoon
met dementie opgevangen

● Boodschappen doen
● Ritje maken in de auto met mondkapjes op

GEVOLGEN
CORONA

Door middel van frequent contact op afstand konden signalen snel worden
opgepakt en hebben we snel in kunnen spelen  op uiteenlopende vragen. Naast
praktische ondersteuning is er inzet gepleegd om zsm tegemoet te komen aan de
mentale noden. Door samenwerking met een geestelijk begeleider konden wij
signalen snel doorspelen en de geestelijk begeleider vragen contact op te nemen
voor persoonlijk gesprek en contact plaats te laten vinden.
Het afleggen van huisbezoeken was tijdrovend maar zeer zinvol om de meeste
kwetsbaren goed in beeld te houden en op vertrouwde en adequate wijze te blijven
ondersteunen.
Inzet in de buurt kon herhaaldelijk gerealiseerd worden met inzet vanuit de pool van
vrijwilligers van Corona hulp wageningen. Waar de samenwerking binnen Welsaam
heeft zich opnieuw bewezen.

UITDAGINGEN Bonus aanvraag voor vervolg van de pilot Wageningen dementievriendelijk. Succes
van vorig jaar verzilveren in tijden van 1,5 meter realiteit rekening houdend met
kwetsbaarheid doelgroep. Zowel Project Wageningen dementievriendelijk als het
Project Pauzemoment is gehonoreerd om samen met partners Welsaam in 2021 te
realiseren.

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 ● Continuering ondersteuning mantelzorgers op afstand
● Incidenteel is zorg vanuit Odensehuis thuis ingezet om mantelzorger

moment te ontlasten.
● Wandelmaatjes boden moment van ontspanning voor zowel ouderen als

mantelzorgers
● Onderlinge contacten mantelzorgers zijn versterkt door het onderhouden

van regelmatig bel. contact
● De maandelijkse mantelzorg ontmoetingen zijn vanaf mei weer opgestart.

In 2e lockdown helaas weer stopgezet
● Gesprekken in Aandacht voor 2 groepen zijn gelet op de urgentie van

ondersteuning aan deze groep van mantelzorgers gecontinueerd met
● inachtneming van de Covid maatregelen

GEVOLGEN
CORONA

Het jaar 2020 is een zwaar en intensief jaar geweest voor kwetsbare ouderen, hun
mantelzorgers. De rek is er behoorlijk uit.
Verhuizingen naar woonzorginstellingen zijn versneld of zijn uitgesteld waardoor de
druk thuis verder is opgelopen. Met het kunnen realiseren van logeermogelijkheden
in Wageningen kan deze last aanzienlijk verlicht worden.
De geplande meerdaagse zorgpauze eind maart 2020 moest worden afgezegd.
Er is een Werkgroep respijtzorg opgezet om inzet te doen voor logeerzorg
mogelijkheden in Wageningen en omgeving. Dit heeft geresulteerd in bonus
aanvraag Pauzemoment. Goedgekeurd voor realisatie in 2021
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Urgentie voor inzet van technische hulpmiddelen in thuissituatie is toegenomen
Eveneens als het versterken van de samenwerking tussen zorg en welzijn voor het
realiseren van hulp en ondersteuning afgestemd op wensen behoeften van de
persoon in kwestie.

UITDAGINGEN Integraal financieren van noodzakelijke ondersteuning
Denken in arrangementen voor Beter thuis met behoud van kwaliteit van leven
Realiseren van nieuwe mogelijkheden van logeerzorg voor mensen met dementie
en/of partners
Vereenvoudigen huidige werkwijze voor werken met indicaties, maatwerk en
voorliggende voorzieningen.
Stimuleren gebruik technische hulpmiddelen tbv langer thuis]
Meenemen diversiteit en gezondheidsongelijkheid in organiseren ouderenzorg thuis
Aandacht voor leefstijl breed (preventie) opnemen binnen programma vanaf 2022
Evenals aandacht voor sociale benadering dementie en inzetten op Positieve
Gezondheid.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
Stagiaires

aantal
werk
ervarings-
plaatsen Opmerkingen

ouderenwerk solidez 34

Odensehuis 20 10 2 in 1e lockdown zijn  stages
vanwege Covid vroegtijdig
beëindigd. Vanaf sept weer
opgestart.

TOTAAL 57 10 2

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

‘’Mijn moeder vindt het gezellig en waardeert het erg  dat er mensen komen, zo ook van Odense. Samen
boodschappen doen en wandelen doet ze graag. Het voorkomt dat ze niet afzakt in haar depressie.’’
‘’Zeer veel waardering voor de wijze waarop jullie in staat zijn in contact blijven met een ieder. ook de
infobrieven met veel praktische tips stellen we zeer op prijs.’’
‘’Mijn  vader geniet van de online lessen. Het is alsof hij weer even in het Odensehuis is.’’
“Dankzij het beeldbellen en Odensehuis thuis kan mijn vader toch genieten van zijn Odensehuis!”
“Weet niet wat we zonder ondersteuning van het Odensehuis hadden moeten doen in de afgelopen
periode. Niets was jullie teveel om ondanks corona verbinding te houden met mensen en hun
mantelzorgers.”
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

maart 2021 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 81 118 respondenten
3 Voel ik mij goed. 92

36 heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst 84
30/32 heb ik mensen die mijn steunen als dat

nodig is
75

31 voel ik mij serieus genomen 92
gemiddeld Gemiddelde positieve bijdrage aan kwaliteit

van leven
83 %

tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

7,7 (rapportcijfer)

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit 8,1 (rapportcijfer)
Opmerkingen:

Bureau Nij:
● meerwaarde zit vooral in aangedragen 'nieuwe' onderwerpen
● 3e baby. Niet zo leerzaam. Kom vooral voor de andere vaders eigenlijk niet om te leren.
● altijd leuk een kijkje in andermans keuken
● leuke manier om kwetsbaarheid, beschermer en gezonde volwassene uit te leggen
● ging erin zonder verwachtingen, was weer een leuke avond
● beter dan verwachtingen
● leuke en boeiende avond
● Het was fijn dat we dit konden doen tijdens corona. We vonden het fijn dat er een relatiecursus is

om aan je relatie te werken, wanneer er (nog) geen problemen zijn. Waardoor je weerbaarder in
je relatie bent in moeilijkere tijden. Een goede investering voor de toekomst.

● Heel waardevol dat dit gesubsidieerd wordt. Anders hadden we hier niet aan mee gedaan, nu
hebben we meer handvatten om een stevige basis te vormen. Voor nu en later.

● fijn om dit te bespreken voor de komst van ons eerste kind
● Het was eigenlijk te kort maar heel leerzaam. Zeer goed toevoeging aan de Centering Pregnancy

van de Bakermat. Bedankt!
● biedt handvatten om je relatie goed te houden bij de komst van een kind
● Goede uitleg en fijn dat jullie dit samen doen. leuke afwisseling.
● Heel informatief en goed om er is bij stil te staan, dat doe je ook niet altijd. En enthousiaste

begeleiders.
● Leuke informele manier om vrijuit te kunnen spreken
● waren alle zwangerschapsbijeenkomsten maar zo leuk
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● we waren nu met 5, maar veel meer moet je ook niet hebben denk ik, dan zou de ruimte per
persoon qua bijdrage toch minder worden...

● Leuke interessante avond. Wat nieuwe dingen gehoord.
● Mooi werk wat jullie doen! Past erg bij mijn manier van denken en voelen. Zijn er (na mijn verlof

;-) ) weer vacatures bij jullie?
● Wat een heftig geformuleerde vragen. Vooral de stellingen bij twee. Alsof ik door 1 zo'n activiteit

ineens een geweldig leven gekregen heb. Maar Ik vond het inhoudelijk mooi, en vond dat er
belangrijke dingen voor een relatie voorbij kwamen.

● Enorm positieve training, en zo fijn om een moment samen te hebben als stel en elkaar echt
even te kunnen zien. Erg waardevol en opbouwend voor onze relatie.

● Erg nuttig en superleuk om aan deel te nemen.
● Goede, positieve ervaring. Gesprek geeft vertrouwen. Organisatoren waren kundig en hadden

goede adviezen. Zeer tevreden.
● Leerzaam, samen delen, goed om ervaringen uit te wisselen
● Goede open sfeer, waarbij je durft te delen.
● Goed alternatief in de corona tijd georganiseerd
● Ik vond het niveau wat laag. Ik bedoel daarmee dat de inhoud van de sessie mij in principe niets

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

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

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

Kind aan Huis Solidez:
● Doe meer activiteiten met kinderen en ouders
● Goede samenwerking
● Ik ben blij met Kind aan Huis
● The activity helps my son to integrating fast to Dutch society. He always look forward to the

visitation of his volunteers
● Hele fijne mensen en organisatie bij Kind aan Huis!
● Ik vind het leuk

Buurtgezinnen:
● Zeer menswaardig en professionele begeleiding

Bblthk:
● Ik ben niet blij in mijn thuis

OVERZICHT

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

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

WAT IS BEREIKT Ook gedurende de coronacrisis zijn de kinderen op het consultatiebureau gezien en
zijn er kinderen verwezen naar het Vroeghulp team. Deze kinderen zijn veelal
digitaal (vanwege corona) in het Vroeghulpteam besproken en verder geholpen.
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Er is een zeer goede samenwerking onderling (leden vroeghulpteam).
Tevreden ouders

GEVOLGEN CORONA De reguliere zorg voor kwetsbare gezinnen heeft in de corona tijd gewoon
doorgang gehad op het consultatiebureau. De JGZ heeft deze kinderen fysiek
gezien. De verwezen kinderen zijn in 2020 allemaal in het Vroeghulpteam
besproken en geholpen. Dit heeft veelal digitaal plaatsgevonden.

Door het sluiten van voorzieningen (Kinderopvang, VVE) is het goed mogelijk dat er
(hopelijk tijdelijk ) stagnering in ontwikkeling bij de kinderen heeft plaatsgevonden.
De noodopvang bood een goed alternatief voor de Kinderopvang.

Veel overleggen worden online gepland. Bij zorg om kwetsbare gezinnen gaat dit
door indien er geen zieken zijn in het gezin of wordt er een contactmoment
afgesproken op het CB met de ouder die niet ziek is. De kwetsbare groep welke in
het MDO worden besproken en toe geleid zijn dus zeker in beeld. Door het sluiten
van voorzieningen voor deze groep kan zorg echter stagneren.

UITDAGINGEN Gedurende het jaar is er een wisselend aanbod. Er was enige stagnatie in het
najaar, maar nu zijn er weer veel nieuwe aanmeldingen.

Kinderen zijn door JGZ wel gezien en besproken.

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 De huisbezoeken voor VoorZorg hebben ook in de Coronatijd plaats gevonden.
Face to face op creatieve wijze, buiten en soms online is deze zorg alsnog
uitgevoerd. Risicozwangeren in beeld. In 2020 was meer vraag dan aanbod. Hierin
is in afstemming met de gemeente Wageningen een oplossing gezocht in de vorm
van 2 extra trajecten, gefinancierd door de Jeugdzorgwet.

GEVOLGEN CORONA Bij de groep Voorzorg cliënten was veel angst en er waren veel vragen rond
Corona. tevens zagen we dat deze groep weinig netwerkcontacten heeft waarbij ze
met deze vragen terecht kunnen.Wellicht heeft dit ook tot een flinke stijging van
deze risicozorg geleid.

UITDAGINGEN Blijven monitoren van deze zorg en het voldoende in kunnen zetten van deze
interventie.
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ACTIVITEIT 3.4.3 OUDERONDERSTEUNING
ORGANISATIE Buro Nij
DOEL (aanstaande) ouders ondersteunen om hun relatie ‘babyproof’ te maken. Dit draagt

bij aan een veilig en gezond leefklimaat voor het gezin en sterk ouderschap.
WAT IS BEREIKT We hebben in het eerste half jaar van 2020 4 avonden kunnen organiseren: 2 Baby,

Bier & Bitterballen-avonden en 2 relatie-avonden. In de tweede helft van het jaar
hebben we 9 avonden kunnen organiseren: 3 BBB-avonden, 2
BBB-vervolgavonden en 4 relatie-avonden.

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

We hebben voor zowel de BBB-avond als de relatie-avond een coronaproof versie
op kunnen zetten. Daarnaast hebben we gewerkt aan een vervolg op de
BBB-avonden. In eerste instantie was de BBB-avond alsnog in het café, maar dan
in coronaproof setting. Door de nieuwe sluiting van de horeca waren we echter
genoodzaakt om zowel de BBB-avonden als de relatie-avonden volledig online aan
te bieden. We hebben hiervoor nu een manier voor gevonden waarop dit werkt en
ook aansluit bij de deelnemers en de activiteiten worden goed beoordeeld.

GEVOLGEN CORONA Vanwege Corona konden de BBB-avonden en relatie-avonden in een deel van het
eerste half jaar niet doorgaan.

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

De BBB-avonden vinden plaats in een café en de horeca was een periode gesloten.
We hebben in overleg met de horeca de afspraak gemaakt dat we weer samen
kunnen komen op een coronaproof manier na de heropening. Omdat de sfeer in
deze avonden enorm belangrijk is en juist de café setting hier aan bijdraagt, hebben
wij dit in eerste instantie opgezet. We hebben dit slechts enkele keren kunnen doen
en na de nieuwe sluiting van de horeca zijn we toch online verder gegaan met de
avonden.

In de corona periode waarin deze activiteiten weggevallen zijn, zijn we gestart met
volledig online relatie-trainingen. In deze periode hebben we kunnen investeren in
het vormgeven en eigen maken van de online versies van het programma. Tevens
hebben we in deze periode geïnvesteerd in het, door vaders aangevraagde,
vervolg. Op de huidige BBB-vervolgavonden horen wij terug dat de vaders behoefte
hebben aan meer. We hebben daarmee ingezet op (verdere) ontwikkeling van de
activiteiten, om zo onder andere een vervolg aan te kunnen bieden op de
BBB-avonden voor de vaders. Hiervan hopen we een pilot te kunnen draaien in de
loop van 2021.

UITDAGINGEN We zouden graag ook de (aanstaande) vaders bereiken die niet via de Centering
Pregnancy automatisch uitgenodigd worden voor de BBB-avonden. Komend jaar
willen we erop inzetten om ook deze vaders te bereiken en gaan we onze promotie
breder inzetten.
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Verder merken we dat het lastig kan zijn om de waarde van preventief over te
brengen. Voor ons een taak om daar meer de aandacht op te vestigen. Gelukkig
merken wij dat gemeenten zich steeds meer bewust zijn van het belang van
preventief.

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

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

gezinnen in een kwetsbare positie, waarbij we per situatie samen met het gezin
bekijken wat het meest passende aanbod is (een vrijwilliger die wekelijks het gezin
bezoekt, of een steungezin dat een kwetsbaar gezin ondersteunt). Alles gebeurt op
vrijwillige basis en wordt ondersteund en gecoacht door de coördinatoren. We
investeren in duurzaam contact

WAT IS BEREIKT Kind aan Huis is 2020 gestart met 33 lopende gezinnen. We hebben in 2020 20
nieuwe koppelingen gemaakt. Buurtgezinnen heeft in het hele jaar 2020 12 nieuwe
koppelingen tussen gezinnen gemaakt. Er zijn 15 nieuwe gezinnen aangemeld om
steun te geven, 11 nieuwe vraag gezinnen ingeschreven. Nu we als Buurtgezinnen
ruim drie jaar bezig zijn merken we dat er telkens meer aanmeldingen
binnenkomen.

GEVOLGEN CORONA Door Corona hebben we per gezin en per vrijwilliger gekeken wat er toch mogelijk
was bij Kind aan Huis. De vrijwilligers hebben ook op andere manieren toch contact
met de gezinnen onderhouden, via videobellen, whatsapp of samen wandelen. Met
belrondes hebben wij de vrijwilligers ondersteund. Veel vrijwilligers hebben de
draad weer opgepakt met fysieke huisbezoeken.

Voor Buurtgezinnen was het in de meeste gevallen wel mogelijk om de koppelingen
door te laten gaan omdat we te maken hebben met kinderen die bij een ander
gezien over de vloer komen. Waar dat niet mogelijk was werd er aan het begin
contact gehouden via de telefoon of beeldbellen.

In samenwerking met de Wageningse Uitdaging, de Chipshop en vrijwilligers
hebben we in het voorjaar 42 laptops uitgedeeld aan gezinnen die dit vanwege
thuisonderwijs goed konden gebruiken. En eind december bijna 100 tablets via
ditzelfde initiatief.
Ook is er geld ingezameld om gezinnen met een laag inkomen te voorzien van
gratis afhaalmaaltijden bij Food of cultures. Buurtgezinnen en Kind aan Huis kijken
naar hun gezinnen bestand en verdelen de maaltijdbonnen onder de gezinnen die
het deze het hardst nodig hebben.
Coördinatoren van zowel Kind aan Huis als Buurtgezinnen hebben zich ingezet bij
de Welsaam Corona hulplijn.
Ook hebben we nieuwe ideeën ontwikkeld om ouders in dezelfde situatie aan
elkaar te verbinden om elkaar te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
ontmoetingen tussen alleenstaande moeders.

UITDAGINGEN

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
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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 2020 heeft BOR Humanitas in de gemeente Wageningen 5 gezinnen
kunnen ondersteunen bij het tot stand brengen en opbouwen van de omgang.

● BOR was in 11 gemeenten actief met 27 vrijwilligers.
● De 8 nieuwe vrijwilligers hebben de basistraining BOR gevolgd.
● Voor alle BOR vrijwilligers zijn er 4 themabijeenkomsten (o.a. thema hechting

en rouw en verlies bij echtscheiding) georganiseerd.
● In september 2020 heeft BOR Humanitas bij de ontwikkeltafel Jeugd en Gezin

in Wageningen een bijdrage geleverd aan het thema echtscheiding ( zoals
samenwerking, op- en afschalen en meer naar preventie).

● Organisatie en voorzitter van scheidingsoverleg met ketenpartners in Arnhem
en omgeving.

● Deelname aan Transformatietafels complexe scheidingen.
● Helpen bij organiseren en uitvoeren van de ouderbijeenkomsten van de Raad

voor de Kinderbescherming.

GEVOLGEN CORONA Toen half maart de coronacrisis uitbrak had dit grote gevolgen voor de begeleide
omgangsregeling (BOR) van Humanitas . Intakegesprekken en begeleide
omgangen konden niet meer face-to-face plaatsvinden. BOR Humanitas moest
razend snel zijn de weg zien te vinden in deze veranderende wereld. We vertaalden
de maatregelen van de regering en het RIVM naar onze eigen werkwijze. Het
uitgangspunt voor BOR Humanitas is continuïteit van zorg, aandacht voor
deelnemers en vrijwilligers en zorgen voor goede afstemming met verwijzers en
andere ketenpartners.

De coronacrisis ging bij Humanitas gepaard met een terugloop van de begeleiding
van de omgang, maar de aanmeldingen bleven binnenkomen. Coördinatoren en
vrijwilligers moesten over op thuiswerken, telefoongesprekken en beeldbellen.
Vergaderingen, overleg e.d. waren online. We merkten bij de intakegesprekken dat
het non-verbale contact, oogcontact en het verdiepen van gesprekken via het
beeldbellen moeilijker was. Je kon niet zien wie er allemaal in de huiskamer
aanwezig waren (kinderen, familie e.d.). We dachten met mensen mee hoe zij thuis
een eigen aparte ruimte konden creëren voor het beeldbellen. Deelnemers en
vrijwilliger reageerden wisselend op de online contacten.

Rond de zomer van 2020 begon bij BOR Humanitas langzaam de begeleide
omgangen weer vorm te krijgen.  We hebben met elkaar gestreefd naar persoonlijk
contact wanneer het kan en beeldbellen als dat nodig is. Tot in het najaar kon BOR
de begeleide omgangen blijven begeleiden.

UITDAGINGEN Met het weer op gang komen van de begeleide omgangsregelingen heeft
Humanitas, los van corona, na de zomer moeten besluiten om te stoppen met het
aanbieden van BOR in o.a. de gemeente Wageningen. Aanleiding hiervoor was:

● dat we een stelselmatige toename zien van zwaardere problematiek;
● de ontvangen subsidie niet meer in balans is met de inspanning die geleverd

moet worden;
● er onvoldoende aanmeldingen zijn van nieuwe deelnemers, waardoor

prestatieafspraken onder druk staan;
● de marktsituatie inmiddels sterk geprofessionaliseerd is;
● BOR met de inzet van haar vrijwilligers meer gericht zou moeten zijn op het

‘preventieve voorveld’ in plaats van concurreren met het professionele veld.
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Nieuwe aanmeldingen voor ondersteuning door BOR konden nog opgepakt worden
tot 1 oktober. Aanmeldingen die daarna binnen kwamen zijn actief begeleid naar
andere aanbieders.

De periode na de zomer van 2020 heeft grotendeels in het teken gestaan van de
zorgvuldige afronding van de activiteit. Zoals het informeren van de vrijwilligers,
gezinnen, verwijzers en subsidieverleners.

In Wageningen hebben we de lopende koppelingen in 2020 kunnen afronden en
hoefden er geen overdracht plaats te vinden naar een andere organisatie.

Voor de kerstperiode hebben we digitaal afscheid genomen van de vrijwilligers. Een
aantal vrijwilligers zetten zich nu in voor een andere Humanitas activiteit en een
aantal vrijwilligers willen zich graag blijven inzetten op het gebied van echtscheiding
en omgang. Ook de BOR coördinatoren zijn eind december gestopt met hun
werkzaamheden voor Humanitas.

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

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

WAT IS BEREIKT Zoveel mogelijk ouders en kinderen zijn benaderd voor een online screening.  Dit is
echter niet altijd mogelijk. In de 2e helft van 2020 hebben de screeningen op het CB
wederom doorgang gevonden. Hiermee is een inhaalslag gemaakt op het eerste
halfjaar. Dit maakt dat er in 2020 zelf meer is uitgevoerd dan aan het begin van dit
jaar gepland was.

GEVOLGEN CORONA Opgeschoven zorg. Kinderen later gezien dan gepland
UITDAGINGEN Aantal kinderen met een logopedische aanmelding neemt wat toe, uitdaging is

hiervoor voldoende financiering te behouden.

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
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leerling aan de hand van vaste criteria en met bindende afspraken tussen de drie
betrokken partijen: school, jeugdarts en leerplichtambtenaar.

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

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

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

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

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

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

WAT IS BEREIKT Alle geplande contactmomenten en de risicozorg heeft doorgang gevonden, online
of op centrale locaties met inachtneming van de RIVM maatregelingen is aan deze
groep zorg verleend.

GEVOLGEN CORONA Versnellingen van het digitaliseringsproces 0-4; Intensief contact met de scholen.
minder kinderen gezien in relatie tot de indicatie verzuim. Meer kinderen en ouders
gezien uit 4-18 op de centrale locatie ipv op de scholen.

UITDAGINGEN In beeld houden van de risicogezinnen bij het voortduren van de Corona situatie.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Kind aan Huis 30 1 0
Buurtgezinnen 38 0 0

BOR (humanitas) 14
buro Nij (je relatie
babyproof)

4 0 0 we zijn nieuwe
vrijwilligers aan het
werven

TOTAAL 86 1

UITSPRAKEN VAN INWONERS (QUOTES EN CASUSSEN)
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
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.

83% 29 respondenten

14 weet ik voor welke voorzieningen ik in
aanmerking kom

79%

15 heb of krijg ik meer controle over mijn leven 100%
15 heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst 90%
16 kom ik beter uit met mijn geld 76%
16 heb ik meer rust 93%

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

66%

17 kan ik financiële problemen voorkomen 86%
gemiddeld gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 84%
tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan

verwachtte
8,4

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8,7

Overige opmerkingen:
● Tonnie heeft mij erg goed aan info voorzien, denkt mee en is erg vriendelijk. Je krijgt een 10.
● Bedankt
● Belangrijk dat het er is!
● dat we dit vooral moeten behouden, want het wordt er niet gemakkelijker op.
● ik waardeer enorm dat dit bestaat en dat zij altijd voor ons klaarstaan.
● Ik ben DANKBAAR dat vrijwilligers mij hebben ondersteund! Daardoor heb ik nu overzicht op

mijn geldzaken en ga ik met vertrouwen de financiële toekomst tegemoet!
● Zeer Deskundige mensen! Waar ik dagelijks een beroep op kan doen...
● Eerst vond ik het maar vreemd dat een onbekende mee ging kijken met mijn administratie. Later

wende het en vond ik het prettig.
● Deze hulp is een goede steun geweest voor mij.
● Zeer vriendelijk en goede zorg en goede spullen

OVERZICHT

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

en armoede. De concrete doelen van Sociaal Raadslieden zijn:
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● 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: In 2020 totaal 1902
behandelde onderwerpen binnen 898 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, het Startpunt 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 weer konden meedoen in de
samenleving. Op die wijze hebben we bijgedragen aan het verminderen van
armoede en het voorkomen van schulden.

● Naar aanleiding van een casus heeft SR ervoor gezorgd dat de gemeente
Wageningen nu op een correcte manier de inkomensgrenzen doorgeeft aan het
CAK zodat alle mensen, die daar conform het Wageningse minimabeleid recht
op hebben, ook daadwerkelijk kwijtschelding van de eigen bijdrage WMO
krijgen.

● Ook op beleidsmatig niveau hebben we ons in 2020 ingezet op het gebied van
armoede. We hebben intensief contact gehad met beleidsmedewerkers van de
gemeente Wageningen en inbreng gehad bij de totstandkoming van de
armoedemonitor. We namen deel aan vier themabijeenkomsten, we schreven
een uitgebreide inhoudelijke reactie op de concept armoedemonitor en we
schreven, namens de ontwikkeltafel, een brief naar de gemeente Wageningen
om de cijfers in de monitor een gezicht te geven. Op die manier werd een
inkijkje gegeven in hoe Wageningers geraakt worden door armoede. Deze brief
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is, samen met de ‘’visuele samenvatting’’, integraal opgenomen in de
armoedemonitor.

● Voor de vrijwilligers van de inloop geldzaken werd er voorlichting gegeven door
sociaal raadslieden over hun werkzaamheden.

GEVOLGEN CORONA Sociaal Raadslieden werkte tijdens de coronacrisis door. We waren niet alleen
telefonisch en per email bereikbaar, maar bleven ook op persoonlijke afspraak
inwoners ontvangen. Onze ervaring is dat persoonlijk contact nodig is, vooral als
mensen minder digitaal vaardig zijn.

De persoonlijke contacten vonden uiteraard plaats op basis van RIVM-richtlijnen.
Met deze extra maatregelen konden we op verantwoorde wijze onze klanten blijven
helpen, zo oordeelden we. Wel besloten we om geen nieuwe afspraken te maken
voor belastingaangiften, omdat deze bij de Belastingdienst makkelijk uit te stellen
zijn. We hebben in het eerste halfjaar ruim vijftig belastingaangiften minder ingevuld
vergeleken met dezelfde periode in 2019. Een aantal mensen kwamen hiervoor
alsnog in de tweede helft van het jaar.

We zagen, zeker in het begin van de coronacrisis, een terugloop van nieuwe
hulpvragen. Soms hoorden we de reden hiervoor. Zo veronderstelden sommige
inwoners dat bestaande afspraken niet door zouden gaan. Sommige inwoners
waren erg voorzichtig vanwege hun gezondheid en bleken daarom terughoudend in
het maken van een afspraak. Ook hadden veel uitvoeringsinstellingen en
schuldeisers ondertussen landelijke afspraken gemaakt om soepel te zijn bij
naleving vragen van betalingsverplichtingen. Van een toename van hulpvragen was
bij Sociaal Raadslieden geen sprake. Ditzelfde beeld kwam naar voren bij andere
partners aan onze ontwikkeltafel. De raadslieden verwachten later wel extra
hulpvragen, wanneer inwoners met onzekere flexcontracten hun werk gaan
verliezen en dan in inkomen achteruit gaan. Veel van hen zullen praktische
ondersteuning nodig hebben bij aanvragen van uitkeringen en voorzieningen. De
eerste voorbeelden zagen we al in de eerste helft van het jaar en later werden dat er
meer. Maar nog steeds is er geen hausse aan extra hulpvragen gekomen. In totaal
hadden we juist iets minder hulpvragen dan in voorgaande jaren.

UITDAGINGEN
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.
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WAT IS BEREIKT In het jaar 2020 zijn 20 koppelingen gerealiseerd tussen enerzijds een deelnemer en
anderzijds een vrijwilliger uit het team Thuisadministratie Wageningen. De
aanmeldingen kwamen hoofdzakelijk vanuit het Startpunt. Daarnaast waren er in
2020 aanmeldingen vanuit de afdeling Schuldhulpverlening, Compleet Mensenwerk,
Solidez, de Woningstichting en tweemaal de hulpvrager zelf.

Behalve aanmeldingen die tot een koppeling leidden, zijn er 17 consulten geweest in
2020. Het gaat daarbij om aanmeldingen die niet hebben geleid tot een koppeling,
maar waaraan wel veel tijd is besteed. Dan kan het gaan om een aanmelding die
niet bij ons paste en door ons is doorverwezen (2x naar Sociaal Raadslieden, 1x
naar Schuldhulpverlening en 1x naar Maatschappelijk werk), ofwel een vraag
waarop door ons geadviseerd is (7x), ofwel een hulpvraag waarbij na herhaalde
pogingen geen contact kon worden verkregen met de persoon in kwestie (6x).

In het laatste kwartaal van 2020 registreerden wij weer een bijna normaal aantal
aanmeldingen van hulpvragen (8), ondanks de Corona-maatregelen en lock-down.
Deze trend lijkt zich ook begin 2021 voort te zetten. Van de eerder veronderstelde
“tsunami” aan hulpvragen is echter nog geen sprake.

Ook in 2020 hebben wij 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.

In plaats van vrijwilligersbijeenkomsten (laatste in juli verzorgd op locatie
Voedselbank), was er veel meer 1:1 contact met individuele vrijwilligers, waarmee
soms lange (telefoon)gesprekken werden gevoerd over (on)mogelijkheden van
begeleiding van deelnemers. Dat versterkte de onderlinge band voor samenwerking.
Desgevraagd blijkt vergaderen via videobellen voor de meeste van hen niet
opportuun. In de “Corona-periode” zijn er 4 nieuwe vrijwilligers gestart; zij hebben
allen de Basistraining Thuisadministratie kunnen volgen. Ten opzichte van 2018 is
inmiddels de samenstelling van het vrijwilligersteam ingrijpend gewijzigd; bij een
gelijk gebleven aantal van 15 ligt de gemiddelde leeftijd nu een stuk lager, het
gemiddelde opleidingsniveau is hoger en er is veel nieuwe expertise/ervaring waar
te nemen.

Contact en overleg met partners uit het Welsaam collectief, waren intensiever dan
voorheen. Samen werd gesproken over en gezocht naar mogelijkheden om de
potentiële deelnemer te bereiken. Een gezamenlijke oproep gericht aan de
doelgroep met Isofa/Schuldhulpmaatje op social media is daar een voorbeeld van.

Ook de start van het Inloopspreekuur Geldzaken per september 2020, waarvoor
Humanitas de vrijwilligers geworven heeft en deels voor de coördinatie
verantwoordelijk is, mag als resultante van de samenwerking binnen Welsaam een
succes worden genoemd. Er zijn 7 zeer gemotiveerde vrijwilligers betrokken. In de
eerste maand is het Inloopspreekuur gemiddeld door 2 inwoners van Wageningen/
week bezocht, met als hoogtepunt 7 bezoekers kort voor de Kerst en het ingaan van
de nieuwe lock down. Omdat het Inloopspreekuur aan een duidelijke behoefte lijkt te
voldoen, is het uiteraard heel spijtig dat de spreekuren als gevolg daarvan moesten
worden opgeschort

GEVOLGEN CORONA De “Corona-beperkingen” waren vanaf circa half maart bepalend voor onze
werkwijze. Die was vooral minder persoonlijk, er was letterlijk en figuurlijk meer
afstand tot onze doelgroep en naar onze vrijwilligers. Behalve een korte periode in
het 1e en 3e kwartaal vonden intakes door de coördinator uitsluitend telefonisch
plaats.
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Humanitas Thuisadministratie verkrijgt traditioneel het overgrote deel van de
aanmeldingen van onze deelnemers op doorverwijzing van -meest-
sociaal-maatschappelijke hulporganisaties. Omdat die ook met de nodige restricties
zaten voor wat betreft bezoek aan huis en omdat inwoners zichzelf hier ook minder
vaak leken te melden met vragen of problemen, trof dit de hele “keten” van
hulpverlening. Het gevolg was een halvering van nieuwe aanmeldingen bij
Humanitas. Effectief hebben wij daarom in 2020 beduidend minder kunnen
betekenen voor de inwoners van de Gemeente Wageningen dan in voorgaande
jaren gebruikelijk was.

UITDAGINGEN Ook voor ons betekent het feit dat je niet bij de mensen thuis komt, dat je een stuk
“informatie” mist over hoe de thuissituatie van de deelnemer is, maar ook kan je zelf
niet vaststellen hoe de feitelijke (financiële) administratie eruit ziet. Dit stelt hogere
eisen aan het inschattingsvermogen van de coördinator en maakt het lastiger een
juiste “match” te vinden tussen hulpvrager en “passende” vrijwilliger.

Covid-19 was vanaf het voorjaar van 2020 aanleiding voor het stopzetten van live
trainingen voor onze vrijwilligers. Modules van e-learning bleven echter beschikbaar
en in de zomer hebben wij live trainingen tijdelijk hervat, maar bij de lock down in het
najaar werden die  weer gestopt. Sindsdien worden trainingen ook middels
videoconferencing aangeboden, zodat er (op afstand) onderlinge interactie mogelijk
werd.

Regelmatig staan ook onze vrijwilligers voor grote uitdagingen. Er hebben zich in
2020 enkele situaties voorgedaan, waarbij sociale problemen de begeleiding op
financieel-administratief gebied behoorlijk in de weg kwam te staan. Hierop is toen
echter door vrijwilliger in afstemming met de coördinator adequaat gereageerd.

Begin 2021 is de nieuwe Armoede Monitor, in de laatste maanden van 2020
uitgewerkt door een projectteam van de Gemeente Wageningen met medewerking
van de Ontwikkeltafel, gepubliceerd. Dit geeft een heel mooi inzicht in de
armoedesituatie in de Gemeente Wageningen. Ook Humanitas Thuisadministratie
heeft hieraan bijgedragen.

Voorlopig zullen wij nog geconfronteerd blijven met beperkingen voortkomend uit de
Corona crisis en later met de gevolgen daarvan. Het zijn met recht “uitdagende
tijden” waarin samenwerken en netwerken heel belangrijk zijn in het ontmoeten van
de doelgroep en het effectief kunnen helpen daarvan.

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 het jaar 2020 zijn 11 nieuwe hulptrajecten gestart. Dat is minder dan in
voorgaande jaren. Verder zijn 20 trajecten afgerond. Sommige sneller dan verwacht,
andere trajecten duren juist langer omdat er minder contactmogelijkheden zijn. In 4
situaties is de begeleiding nauwelijks op gang gekomen door diverse oorzaken. In
2021 wordt de begeleiding van 17 hulpvragers vervolgd.

We zijn blij dat we ook 4 nieuwe SchuldHulpMaatjes konden verwelkomen. De 3
daagse cursussen van SchuldHulpMaatje konden met enige vertraging toch
doorgang vinden. We hebben nu in totaal 16 maatjes.

GEVOLGEN CORONA Het jaar 2020 kenmerkt zich voor iedereen door het moeten aanpassen aan de
omstandigheden. Wij moesten leren omgaan met corona-risico in de hulptrajecten.
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We werden daarbij goed geadviseerd door het landelijk bureau van
SchuldHulpMaatje. Een andere vorm zoeken om contact te houden, lukte goed
wanneer je elkaar al kende. Maar een nieuwe hulpvrager leren kennen is een ander
verhaal. Daarom zijn we in de zomer wel weer op bezoek gegaan bij nieuwe
hulpvragers, wanneer het mogelijk was afstand te houden. Enkele maatjes zien
hiervan af, omdat zij of hun partner tot de risicogroep horen.

In de lockdown van maart/april en aan het einde van het jaar valt op dat er weinig tot
geen aanvragen gedaan werden. Tegelijk verwachten we een toename van
hulpvragen door de verslechterende economische omstandigheden. Mogelijk dat
deze hulpvragers pas in de loop van volgend jaar bij ons zullen aankloppen. Helaas
wachten mensen vaak lang met hulp zoeken.

Enkele hulpvragers zijn misschien ook wat sneller zelfredzaam geworden, omdat ze
toch zelf actie ondernamen als dat nodig was. Dat is een gunstig neveneffect!

UITDAGINGEN Het contact onderling tussen de maatjes en coördinator is veel minder geweest dan
normaal. Er zijn minder Intervisie- en scholingsbijeenkomsten geweest. De
vrijwilligersavond werd uitgesteld, maar kon gelukkig in de nazomer wel gehouden
worden.
Misschien neemt het aantal hulpvragen in 2021 toe. We hopen dat we dan genoeg
capaciteit zullen hebben om alle vragen te kunnen opvangen.
Voor een aantal hulpvragers was het lastig dat de gemeentelijke
schulddienstverlening af en toe een wachtlijst heeft.

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 Aan het begin van de corona tijd heeft zich een nieuwe vrijwilliger gemeld. Hij is
jaren actief geweest als vrijwilliger bij Humanitas, waardoor hij al veel kennis en
ervaring rondom administratie en financiële zaken heeft. Van september 2019 tot en
met februari 2020 en van februari tot juli 2020 hebben twee stagiaires met de
opleiding juridisch-administratief dienstverlener stage gelopen bij de Langdurige
Thuisadministratie. Zij hebben hun stage succesvol afgerond. In september start er
een nieuwe stagiair van dezelfde opleiding.

Afgelopen half jaar zijn er 12 nieuwe hulpvragen binnen gekomen, waarvan er
uiteindelijk 11 zijn gestart. 1 hulpvraag bleek niet passend voor de Langdurige
Thuisadministratie. 6 hulpvragen zijn binnengekomen in de corona-tijd.

Er is een aanmelding vanuit vluchtelingenwerk gekomen. Het was even spannend
hoe de communicatie zou gaan, maar dit gaat goed. Vluchtelingenwerk heeft
aangegeven dat er in de toekomst mogelijk meer mensen naar ons worden
doorgestuurd.

GEVOLGEN CORONA De corona-beperkingen hebben een grote invloed gehad op de vrijwilligers en
klanten. Zij misten het ‘live-contact’. Een groot deel van de klanten is op leeftijd en
kan niet videobellen, overweg met een mobiel en/of met de computer, waardoor het
enige communicatiemiddel bellen was.

Met de vrijwilligers is regelmatig contact geweest, er is gesproken over de impact
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van het Coronavirus op henzelf en hun klanten en is er gezocht naar creatieve
oplossingen. Alle vrijwilligers zijn in contact gebleven met hun klanten en spreken
sinds kort weer af in de tuin, op een andere plek in de buitenlucht of binnen op
minimaal 1,5 meter.

De eerste paar weken dat het virus in Nederland was, kwamen er geen nieuwe
hulpvragen binnen. In mei nam het aantal hulpvragen toch weer langzaam toe en
uiteindelijk is er niet veel verschil met het aantal aanmeldingen in de eerste
maanden van 2020.

UITDAGINGEN Het wordt een uitdaging om vrijwilligers te vinden en deze op te leiden. Gelukkig is
er steeds meer mogelijk om elkaar ‘live’ te zien, maar mocht er een tweede golf
komen zal er creatief gezocht moeten worden naar oplossingen.
De hulpvragen blijven binnenkomen, waardoor er wel hard gezocht moet gaan
worden naar nieuwe vrijwilligers.
Daarnaast moet er ook rekening mee gehouden worden dat als het Coronavirus weg
is uit Nederland er extra hulpvragen binnen komen. Hopelijk hebben we tegen die
tijd voldoende capaciteit om dit op te vangen.

ACTIVITEIT 3.5.5 VOEDSELBANK EN KLEDINGBANK
ORGANISATIE Voedselbank Neder-Veluwe en Stichting Kledingbank Wageningen e.o.
DOEL In Wageningen leven mensen onder/rond de armoedegrens. Er is ondersteuning

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

WAT IS BEREIKT Voedselbank:
De Voedselbank is dankzij zorgvuldige maatregelen ( 1,5 meter, geen socialisatie,
diverse beschermende middelen etc)  op de normale voet doorgegaan met als
gevolg dat wij wekelijks 230 pakketten hebben kunnen uitgeven, waarvan 80 in
Wageningen

Kledingbank:
Behoudens de periode van sluiting gedurende de Covid-19 crisis was er voor de
Kledingbank sprake van going-concern. Het aantal “klanten” lag in lijn met
voorgaande perioden.

GEVOLGEN CORONA Voedselbank:
Dankzij de enorme steun vanuit allerlei organisaties en particulieren en de grote
toeloop van nieuwe vrijwilligers hebben wij de Voedselbank open kunnen houden .
Hierdoor hebben wij een buffer kunnen opbouwen om toegerust te zijn voor de te
verwachten toestroom van nieuwe clienten- die we door de corona crisis tussen nu
en een jaar verwachten. De contacten met de hulpverleners en de Gemeente is in
de corona-tijd gewoon doorgegaan.

Kledingbank
Covid-19 heeft er voor gezorgd dat we in de aanvangsfase van de crisis
terughoudend geweest zijn als het gaat om de openstelling. Gelet op de beperkte
bewegingsruimte op de locatie was het onmogelijk om op een goede wijze “klanten”
te bedienen. Daarnaast hebben wij te maken met vrijwilligers die in de risicoklasse
zitten als het gaat om het oplopen van covid-19. Na deze beperkte periode van
sluiting hebben wij beschermingsmaatregelen aangeschaft waardoor klantbediening
weer mogelijk werd.
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UITDAGINGEN Voedselbank
Klaarstaan voor een te verwachten toestroom van klanten
Ons bekend houden omdat we weten dat er meer mensen zijn die onze hulp kunnen
gebruiken.

Kledingbank
De grootste uitdaging voor de komende periode blijft de huisvesting. Zoals bekend is
het pand waarin we nu gevestigd zijn overgedragen aan de wooncoöperatie.
Plannen zijn of worden ontwikkeld om de Ireneschool te slopen en huizen te
bouwen. Gevolg is dat de Kledingbank verhuizen moet. Het aantal panden binnen
Wageningen waar de Kledingbank zich opnieuw kan vestigen is zeer beperkt.
Commercieel huren is voor de Kledingbank onbetaalbaar. Het aantal objecten van
de Gemeente Wageningen is beperkt.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Solidez SR 1 voor de belastingaangiftes
Humanitas TA 15 - - excl. 4 “reserve vrijwilligers”

van TA Renkum
Isofa SHM 16 - -
Voedselbank 100 9 betreft 100 in Wageningen en

65 in de omliggende
gemeenten, dus totaal 165

Kledingbank 5
Langdurige
Thuisadministratie

3 1

TOTAAL 139 11

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

Inloop Geldzaken: In 2019 heeft de ontwikkeltafel onderzocht of een laagdrempelige inloopvoorziening voor
geldzaken in Wageningen haalbaar is. Kern van het idee was dat vrijwillige en professionele dienstverleners
gelijktijdig op dezelfde plek aanwezig zijn: de inwoner is met zijn vraag altijd op de goede plek. Bovendien
wordt integraal werken beter mogelijk. Er bleek voldoende draagvlak voor te zijn. De uitvoerders in de
inloop zijn: medewerkers Startpunt, consulent schulddienstverlening, de sociaal raadslieden, en speciaal
getrainde inloopvrijwilligers onder de vlag van vrijwilligersorganisaties. De inloop heeft een eigen
coördinator. Daarnaast blijven vrijwilligers Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje actief bij de inwoners
thuis. In februari 2020 lag er een plan van aanpak met beoogde startdatum op 1 mei. Dit kon door
corona-maatregelen echter niet doorgaan. De beoogde nieuwe startdatum werd 1 september, na het
heropenen van de balie van het Startpunt. Helaas was dit van korte duur, door de nieuwe lockdown in
oktober. Sindsdien is de inloop gesloten.

Armoedemonitor: Met Rabea Ubachs, projectleider bij de gemeente, is een gesprek geweest over het
Projectplan Actieagenda Armoede dat zij schreef. Dit plan (voorkomen, verzachten en verhelpen van
armoede) ging o.m. over het maken van een armoedemonitor, over de bestaande beleidsuitgangspunten en
herijking van beleidsinstrumenten. Naar aanleiding van dit gesprek zijn er themabijeenkomsten gehouden
waarin vertegenwoordigers uit de ontwikkeltafel en verschillende beleidsmedewerkers om de tafel zaten en
het gesprek met elkaar aangingen. Thema’s die besproken werden: vroegsignalering van armoede en
schulden, complexiteit van inkomensregelingen en werkende armen. Beleidsmedewerkers van de
gemeente schreven een concept armoedemonitor die vervolgens ook weer besproken werd met leden van
de ontwikkeltafel. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een armoedemonitor die op interactieve wijze tot stand is
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gekomen en waar wij als leden van de ontwikkeltafel onze inbreng hebben kunnen laten horen en zien.
Onze brief met praktijkvoorbeelden van armoede in Wageningen werd integraal opgenomen in de
armoedemonitor.

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Casus van SchuldHulpMaatje: We hebben een traject afgerond van een alleenstaande man, die zonder
onze hulp dakloos zou zijn geworden. Bij aanmelding had hij al enkele schulden, maar er kwamen meer
problemen boven water. Hij wist niet hoe hij met de schuldeisers moest omgaan en had al 2 maanden
huurachterstand. Werken lukte slecht, want telkens stond hij na een paar weken weer op straat. Op
psycho-sociaal vlak kwam van alles naar boven, waaruit bleek dat hij niet goed in staat zou zijn om
zelfredzaam te worden. Hij kwam zelf ook tot de conclusie dat het prettig zou zijn om een bewindvoerder te
zoeken. Het maatje heeft na de aanmelding bij de bewindvoerder nog een tijd contact gehouden om zaken
te verduidelijken en bijvoorbeeld de hobbel - het wegdoen van de auto- te ondersteunen. Inmiddels weet hij
hoe het contact met de bewindvoerder verloopt en krijgt hij begeleiding bij het zoeken naar een geschikte
werkplek. We laten hem met een gerust hart los. Hij heeft weer perspectief en veel minder stress.

Na uitgebreide hulp bij inkomensondersteuning door Sociaal Raadslieden sprak een oudere mevrouw: ‘Mag
ik u bedanken. Voor mij is dit een hoop geld extra. Fijn dat ik mij nu beter kan redden. Want ik moet nog
meer betalen: de pedicure, de kapper en soms heb ik een broek nodig.’
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

02-2021 3.6

4.5

Vraaggerichte hulp en
ondersteuning
Meedoen en initiatieven

Taal / Basisvaardigheden

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

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

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

nodig is
76

31 voel ik me serieus genomen 90
Aanv. 7.4 kan ik meedoen in de maatschappij 79
44 kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken

en begrijpen
90

gemiddeld Gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 84%
tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan

verwachtte
8,3 (rapportcijfer)

kwaliteit Kwaliteit van de activiteit 8,7 (rapportcijfer)
Overige opmerkingen:

● Ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb.
● ik kan iedereen aanraden ook vrijwilliger bij Samenspraak te worden!
● Veel goede zorg en begeleiding van de Nederlandse taal
● Blij
● Tevreden en trots
● Ik durf meer te praten en te vragen
● Heel mooi activiteit
● Het. Was heel erg leerzaam en leuk
● Het was leuk en leerzaam
● ik word geholpen door een aardige mevrouw, met vertalen, e-mails lezen van school van de

kinderen, nieuwe woorden, juiste klanken, etc.
● Blij
● Fijn dat Samenspraak er is
● Een prettig contact en hulp
● ik was blij dat ik met een pasje boeken kon gaan lenen, dat doe ik nu vaker

OVERZICHT

ACTIVITEIT 3.6.1 VOORLEES EXPRESS
ORGANISATIE de bblthk
DOEL https://youtu.be/WFTnWZ6GZnE
WAT IS BEREIKT VoorleesExpress

In de eerste lockdown was het lastig om het contact te behouden met de
gezinnen. We moesten zoeken naar nieuwe mogelijkheden en de vrijwilligers
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waren moeilijk te bewegen tot contact met de gezinnen. Er zijn diverse digitale
middelen aangereikt, ook aan de toeleiders,  maar is weinig zicht op in welke mate
hiervan gebruik is gemaakt.
De aanpak en de werkwijze van de VoorleesExpress is rigoureus gewijzigd:
Hiervoor zijn 3 provinciale online uitwisselingssessies bijgewoond

● Hybride traject fysiek / digitaal voorlezen. Er is een opzet voor digitaal
voorlezen uitgewerkt, die zodra dit kan naadloos over kan gaan in fysiek
voorlezen.

● Wijziging profiel werving  vrijwilligers.
● Wijziging inhoud scholing vrijwilligers
● Wijziging hand-outs en regels
● Loslaten van de 2-jaarlijkse instap. Een gezin wordt nu aan een vrijwilliger

gekoppeld zodra er een match is.

Er ontstond een vacature voor projectmedewerker VoorleesExpress. De nieuwe
projectmedewerker is na een korte inwerkperiode voortvarend van start gegaan.
Inmiddels zijn 15 vrijwilligers online getraind voor een experiment in digitaal
voorlezen dat in 2021 zal starten.
Er is een opzet voor digitaal voorlezen uitgewerkt, die zodra dit kan naadloos over
kan gaan in fysiek voorlezen.
We richten ons in eerste instantie op gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar, waarvan
de ouders de Nederlandse of Engelse taal machtig zijn en digitaal vaardig. De
ervaringen in dit experiment moeten uitwijzen of deze aanpak ook mogelijkheden
biedt voor andere gezinnen.

● Workshop interactief voorlezen 8 nieuwe vrijwilligers
● 16 nieuwe gezinnen aangenomen
● 17 trajecten afgerond, die in 2019 waren gestart.
● Er is aan 24 kinderen voorgelezen.
● Er zijn 17 nieuwe trajecten gestart, die helaas vanwege corona-richtlijnen ook

weer zijn gestopt.
● Er zijn 10 taalspelletjes aangekocht ter ondersteuning van de taalactiviteiten

met de gezinnen
● Voor overleg over specifieke ondersteuning van gezinnen is er contact

geweest met toeleiders van 4 basisscholen, Kinderopvang-Wageningen en
Kind aan Huis

● Er is 4x een coördinatoren-overleg geweest

GEVOLGEN CORONA Er is niet voorgelezen aan kinderen onder de 4 jaar. We hebben in de eerste
lockdown het contact met een aantal gezinnen verloren.

UITDAGINGEN Digitaal voorlezen aan niet-Nederlands en niet Engelstalige gezinnen en aan
kinderen onder de 4 jaar. Ondersteunen van gezinnen die niet digitaal vaardig zijn.

ACTIVITEIT 4.5.1 TAALMAATJES
ORGANISATIE Gilde SamenSpraak
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen
WAT IS BEREIKT Begin maart zijn alle activiteiten stilgevallen. Geen koppelingen en geen

ontkoppelingen; geen certificaten. Alle  (ongeveer 55) medewerkers van
SamenSpraak hebben zo hun eigen manier gevonden om met Corona om te gaan
en de conversaties afhankelijk van de situatie al dan niet voort te zetten.

GEVOLGEN CORONA Zie hierboven. Het voornemen  is om in september de activiteiten weer volledig op
te pakken, mits het  verantwoord kan (geen tweede golf).

UITDAGINGEN Het spreekt vanzelf dat op dit moment de grootste uitdaging is: hoe SamenSpraak
zonder haperen te laten doorgaan.
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ACTIVITEIT 4.5.4 DIGITAALHUIS
ORGANISATIE Samenwerkingsverband: de bblthk, Solidez, Gilde Samenspraak, VWON,

VCW, gemeente, Toptaal, L&S

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

WAT IS BEREIKT Videogesprekken (online taalmaatjes) i.s.m. Taalcafé Thuis georganiseerd voor 50
personen.
In oktober is het Digitaalhuis gecertificeerd. We waren als 2de van Nederland aan
de beurt. In samenwerking met de kernpartners is het proces doorlopen.
Ook in oktober hebben de kernpartners een convenant ondertekend. Hierin zijn
concrete doelen, resultaten en de rollen van de partners geformuleerd.
Er zijn 2 projectplannen ontwikkeld die wachten tot er mee begonnen kan worden:
huiswerkbegeleiding aan NT2-scholieren van het ROC; Zin in koken voor
laaggeletterden NT1.

GEVOLGEN CORONA Telefonisch spreekuur vanaf mei ter vervanging van het gewone spreekuur. Het
maandelijkse digitaalcafé ging online. Er was een telefonisch spreekuur voor hulp
bij invullen van het donorregister. De een-op-eenbegeleiding van 58 personen ging
voor zover mogelijk door tijdens Corona. Vrijwilligers werden geadviseerd en
bijgestaan door de taalhuisdocent in de verandering van hun taalbegeleiding.
Taalcafé is gestopt en deels kon dit vervangen worden door het project
videobellen. De leesgroep is gestopt en nog niet begonnen.

UITDAGINGEN Niet al onze vrijwilligers zijn even bedreven in de moderne communicatiemiddelen.
Zo ook onze cursisten. Dit zal nooit helemaal overwonnen kunnen worden.
Veel van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroepen.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS
PLAATSEN Opmerkingen

Voorlees-express 28
Gilde Samenspraak 55
Digitaalhuis 45
TOTAAL 128

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020
DEELPLAN-OVERZICHT

RAPPORTDATUM
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

23-3-2021 3.7 Vraaggerichte hulp en
ondersteuning

Vangnet uitgeprocedeerde
asielzoekers

BEOOGDE RESULTATEN SAMEN WAGENINGEN EN STATUS

RESULTAAT Door de activiteiten… UITKOMST EFFECTMETINGEN (%) aanvullende informatie
49 De monitor is niet geschikt

voor de doelgroep van de
VOD

OVERZICHT

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

WAT IS BEREIKT De meeste cliënten, hetzij alleenstaand dan wel met gezin,  zitten nu in een
procedure of bereiden zich daarop voor.   Afgelopen jaar zijn er geen
vergunningen verkregen vanwege de wachtlijsten en corona.  Er lopen
verschillende zaken in bezwaar of beroep, 1 zaak is voorgelegd aan het Europees
hof. Een andere cliënt wacht op een gelegenheid tot terugkeer naar zijn land.

GEVOLGEN
CORONA

De afwikkeling van aanvragen bij de IND is erg traag. Bezwaar en beroep nemen
maanden voordat ze dienen.
Het aantal en tempo van activiteiten van VOD en andere maatschappelijke
organisaties is teruggeschroefd. Onze cliënten ondervinden daar hinder van. De
mate waarin hangt af van het individu. Ernstige problemen hebben zich nog niet
voorgedaan.

UITDAGINGEN Cliënten mentaal te activeren, ook als het uitzicht op vergunning minimaal is.

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

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

WAT IS BEREIKT Leefgelden zijn uitbetaald en kosten zijn vergoed.

GEVOLGEN
CORONA

Uitbetaling leefgelden wordt nu per huisbezoek gedaan en leefgeld wordt nu
toegekend voor vier in plaats van twee weken. Dit omdat het niet verantwoord is
om veel mensen te ontvangen en om alle cliënten reisbewegingen te laten maken.
Dit proberen we zoveel mogelijk te beperken.
Ook is het zo dat de beheerders van de kantoorruimte VOD hebben verboden nog
contant geld in het pand te hebben. Dit maakt het ons onmogelijk om mensen uit te
betalen op de werkplek.

Pag. 56 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



UITDAGINGEN Het uitbetaal-moment is ook een moment van contact. Dat is nu minder omdat we
snel door moeten om onze ronde af te kunnen maken. Een centraal punt waar de
cliënten weer kunnen afhalen zou op termijn wenselijk zijn.
Een ander probleem is dat de kledingbank een aantal keren VOD cliënten uitsloot.
De reden daarvan is vaag: er wordt telefonisch medegedeeld dat er al zoveel van
het AZC komen of dat mensen al lid zijn geweest, een suggestie die fysiek
onmogelijk is als men pas net in Wageningen is komen wonen.

ACTIVITEIT 3.7.3 HUISVESTING
ORGANISATIE VOD
DOEL Bieden van tijdelijke huisvesting aan cliënten die geen onderdak hebben.
WAT IS BEREIKT Cliënten zijn voor zover nodig door ons gehuisvest. Via kerkelijke wegen en door

welwillende individuen kunnen wij de cliënten die geen andere verblijfplaats
hebben.

GEVOLGEN
CORONA

Men is minder in beweging van verblijfplaats naar een andere verblijfplaats. Er is
minder toestroom en het is iets lastiger om huisvesting te vinden.

UITDAGINGEN Begeleiden op afstand is moeilijk. Ook omdat onze cliënten soms onverwachte
beslissingen maken , soms vanuit de traumatische vlucht-achtergrond. Dit is voor
betrokkenen (die huisvesting bieden) soms lastig.
Voldoende huisvestingsmogelijkheden blijft een terugkerend probleem.

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 Door studenten van de WUR is onderzoek gedaan naar de belemmerende en

bevorderende factoren van het buddyprogramma van VOD. De aanbevelingen zijn
besproken in het bestuur en hebben onder meer geleid tot suggesties om de
communicatie tussen buddy’s, cliënten en staf te verbeteren. Dit leidde ondermeer
tot het gebruik van Slack, waardoor de communicatielijnen korter zijn. In Slack zijn
er ‘kanalen’ waar zowel buddy, buddy coördinator, social worker en juridisch
medewerker in zitten. Hierdoor is alle gedeelde informatie op één plek.

Er zijn meerdere vacatures uitgezet via de website van vrijwilligerswerk
Wageningen. Hierdoor hebben zich meerdere buddy’s gemeld. Vooral de functie
van muziek-buddy, spreekt meerdere mensen aan en daar is vaker op gereageerd.
Er is één koppeling gemaakt tussen een pianist en cliënt. Verder zijn er nog
minstens drie andere buddy koppelingen gemaakt.

GEVOLGEN
CORONA

Buddy’s hebben vaak gebeld en geappt met cliënten, maar huisbezoeken zijn
vooral in de eerste lockdown (medio maart 2020) stilgevallen. In de loop der tijd zijn
er in meerdere gevallen toch afspraken buiten de deur gemaakt, zoals in de tuin,
samen een wandeling maken of een terrasje pakken toen die weer open gingen.
Hierdoor nam de afstandelijkheid gelukkig wat af. Vluchtelingen hebben namelijk
weinig toegang tot digitaal contact en het opbouwen van contact met elkaar is via
de telefoon erg mager.

De bijeenkomsten van buddy’s onder elkaar, avonden waarin we elkaar
inspireerden of vragen rondom vluchtelingen beantwoorden zijn helaas in 2020
allemaal in het water gevallen. We zouden bijvoorbeeld een Music Event doen net
na de zomer in de buitenlucht. Maar de regels rondom bijeenkomsten werden
verscherpt en hierdoor werd het niet meer haalbaar om te realiseren.
In 2021 zijn er plannen om online meetings te regelen, waarbij we meer doen dan
vergaderen alleen. We hopen er elkaar te spreken, inspireren en plezier te maken,
zodat we als VOD-team sterker en hechter worden.

Pag. 57 - Welsaam Halfjaarverslag 2020 - Categorie 3



UITDAGINGEN Organiseren van live activiteiten voor buddy’s en cliënten ligt noodgedwongen stil.
Ook het live werven van nieuwe buddy’s staat noodgedwongen op een laag pitje.
Onze uitdaging is om via het digitale medium toch nog een samenhorigheid te
creëren als team middels inspirerende online meetings en creatieve activiteiten.
We hopen dit eens per kwartaal te realiseren in 2021.

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 noodzakelijke zorg ontvangen. We hebben ons geïnformeerd over
de corona-vaccinaties voor onze doelgroep. Dat moet allemaal nog gecoördineerd
worden, maar de samenwerking tussen de regio’s is er en er is een landelijk
aanspreekpunt waar we mee samenwerken

GEVOLGEN
CORONA

Er is goede communicatie nodig met de cliënten vooraf aan huisartsbezoek. Over
de voorzorgsmaatregelen.
Terughoudendheid bij cliënten om in verband met angst voor het virus
gezondheidsklachten te melden en gebruik te maken van het reguliere zorgaanbod.
Ook begeleiding bij doktersbezoek door buddy’s bleek lastig te realiseren.

UITDAGINGEN Vinden van voldoende middelen om niet vergoede zorgkosten te kunnen betalen
(fysiotherapie, tandarts, bril of lenzen, eigen bijdragen medicijnen, etc.). Moeilijk om
aan cliënten uit te leggen dat zij een offerte voor de zorgkosten moeten aanvragen,
zodat VOD fondsen kan aanschrijven.

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

WAT IS BEREIKT Stichting VOD heeft begin dit jaar haar 20-jarig bestaan gevierd met een maaltijd
en een inspirerende inleiding van Rikko Voorberg, dominee te Amsterdam en onder
andere initiatiefnemer van de actie “We gaan ze halen”. De kerstactie was dit jaar
toch weer en succes. Verschillende kerken hebben bijgedragen aan een
kerstpakket, wat door burgemeester en vrijwilligers van VOD is langsgebracht bij
de cliënten. Een geste die erg werd gewaardeerd en de cliënten een hart onder de
riem stak in deze geïsoleerde tijden.

GEVOLGEN
CORONA

Geen mogelijkheden om VOD te presenteren tijdens publieksbijeenkomsten zoals
bijvoorbeeld de Molenmarkt, de 4 en 5 mei viering, etc. Borrels en
informatie-bijeenkomsten moeten online en trekken daarmee minder
geïnteresseerden

UITDAGINGEN Vergroten naamsbekendheid VOD, ook buiten Wageningen.

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARING
S PLAATSEN Opmerkingen

Buddyzorg 12
Huisvesting 1
Uitbetalen leefgelden 2
Administratie 1
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PR en Communicatie
Projecten 1
Vertalen
TOTAAL 16 1

UITSPRAKEN VAN INWONERS/CLIËNTEN

Afghaanse jongen, 21 jaar: Heel erg bedankt voor jullie hulp. Ik weet dat ik jullie soms hoofdpijn bezorg,
maar toch heel erg bedankt.

Man, Somalisch, eind 40: Ik heb mijn tegoed teruggestort gekregen (er was iets fout gegaan met
beltegoed): Heb je goed geregeld, Hartelijk bedankt Groet

Jonge Afghaanse, 22 jaar: Ik heb leren breien bij een club van het leger des Heils! Ik ben sjaals en mutsen
gaan breien en ik help met koffie en thee serveren voor kwetsbaren, 2 keer per week, om iets te doen voor
anderen.
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CATEGORIE 4 – Meedoen en initiatieven

Samenvatting
In de categorie Meedoen gaat het, net als bij de categorie Ontmoeten, om de mogelijkheid om
elkaar te zien. Voor de kwetsbare mensen uit de dagbesteding (DACT) is dit nog extra
belangrijk. Daarom hebben we er in de Coronacrisis alles aan gedaan om dit mogelijk te
blijven maken, in kleine groepjes en met de nodige maatregelen. Welsaampartners bleven in
contact met inwoners via alternatieve kanalen, online of in de buitenlucht. Start-ups hebben
economisch een heel lastige tijd doorgemaakt en vluchtelingen zagen de mogelijkheid om deel
te nemen verdwijnen. We kunnen stellen dat veel tot stilstand kwam en de opluchting groot
was toen de lockdown over was.

In onderstaand verslag lichten we toe wat in deze categorie ondanks de Corona toch is bereikt
in het afgelopen jaar. De specifieke gevolgen van de Coronamaatregelen voor de verschillende
deelplannen, leest u in de afzonderlijke rapportages.

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
Wat is bereikt
● 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.

● 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.

● Veel kinderactiviteiten konden gelukkig wel doorgaan. Er is veel georganiseerd in de vakanties
voor kinderen, met name op gebied van kunst en cultuur. In plaats van het vakantiekamp zijn er
uitstapjes gemaakt op de fiets. Hiervoor zijn 30 fietsen uitgereikt aan kinderen die er geen
hadden.

● Markt 17 heeft ondanks de lockdowns toch muziekvoorstellingen en exposities kunnen
organiseren. Tijdens de lockdown is het pand opgeknapt. Het vrijwilligersteam bestaat uit
mensen uit 9 verschillende landen. In de volledige lockdown is er nog wel 1 op 1 contact mogelijk
op afspraak voor een luisterend oor.

● De soorten ervaringsdeskundigen binnen het sociale domein / Welsaam netwerk staan op een
lijst en kunnen gevraagd worden mee te denken met allerhande zaken binnen Wageningen,
bijvoorbeeld voor het toetsen van beleid, project/bouwplannen enz. Er is meegedacht en advies
uitgebracht over de goot in de Hoogstraat.

Uitdaging
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● Bij het herstarten van activiteiten bleek er ook een groep mensen te zijn die geen risico’s durfden
te nemen en dus nog niet wilden deelnemen. De uitdaging is hoe we deze groep straks weer ‘in
beweging’ kunnen krijgen.

● Ouders blijven wel betrokken bij het kinderwerk maar kunnen vanwege corona niet meer fysiek
aanwezig zijn. Daar is nu een andere vorm voor gevonden.

4.2. Ontwikkelen (van mensen)
Wat is bereikt
● Inwoners (ook vele jongeren) en organisaties heeft Thuis ondersteund die een goed idee hebben

voor Wageningen. Een aantal zijn: Active Network, Klimaatgesprekken, Openbaar Voedsel
project, Nieuw Netwerk, TEDx, Enactus, Bijenproject, Internationale Vrouwengroep. Tiny House
Wageningen, ARA Wageningen, Green Office.

● Voor Corona had de stadswerkplaats het naaiatelier zo’n 20 mensen die op verschillende tijden
● In totaal organiseerde het VCW 13 workshops/cursussen: 10 algemeen en 3 specifieke

workshops. Hier namen 176 vrijwilligers deel. Het gemiddelde waarderingscijfer is 7,9.
● 86 mensen werden begeleid naar relevant vrijwilligerswerk; waarvan 18 migranten, 25 mensen

met een ‘beperking’ en 39 mensen van het AZC
● In 2020 hebben in totaal 62 unieke deelnemers gebruik gemaakt van DACT. Ondanks de

Corona-maatregelen is DACT gedurende het hele jaar open geweest voor deelnemers die het
waardeerden met een gemiddeld een 8,2.

Uitdaging
● Mensen zijn huiverig om iets op te zetten, omdat de situatie steeds kan veranderen merkt Thuis.

Daarom vragen ze aan nieuwe initiatiefnemers om altijd een Corona proof plan te hebben, dat
geeft wel een extra drempel.

● De grote groep mensen van het AZC blijft een uitdaging om te bemiddelen naar voldoende
werkplekken, volgend jaar start hiervoor in samenwerking met het COA een nieuw project met EU
financiering.

● Het blijft een uitdaging om op maat daginvulling te leveren, het gaat immers niet alleen om
dagbestedingsplekken maar ook om werkervaringsplekken op maat. Dit vergt veel aandacht en
persoonlijke begeleiding.

4.3. Vrijetijdsbesteding
Wat is bereikt
● Het is gelukt om ook in corona tijd de speelotheek gedeeltelijk door te laten draaien voor het

uitlenen van speelgoed aan Wageningse gezinnen. De lockdown leidde tot minder uitleen en
minder inkomsten. De speelotheek heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het digitaliseren
en online brengen van de speelgoedcatalogus waarbij een speelgoeduitleen op basis van
uitleen-op-afspraak is gestart per 30 januari 2021.

● Er is een goede samenwerking tussen jongerenwerk en sportbuurtwerk die samen de jeugd op
straat opzocht om ze te informeren over Corona en toe te leiden naar activiteiten.

● De voetbalschool, opgezet in kader van het project talentenfabriek, wordt erg goed bezocht als
alternatief voor reguliere clubs.

● De Speelgoedbank heeft wederom een kleine 300 kinderen en hun ouders kunnen voorzien van
speelgoed, cadeautjes voor feestdagen en verjaardag en de verjaardagsbox kunnen uitreiken.

Uitdaging
● In 2020 is bij Thuis veel niet doorgegaan en dat heeft er ook voor gezorgd dat een aantal zaken

opnieuw moeten worden opgebouwd nadat de maatregelen ingetrokken worden. Hoe gaan we
dat doen en faciliteren? Ook de uitzichtloosheid heeft veel invloed op welbevinden van zowel
organisatoren als bezoekers. Hoe houden we contact en hoe ondersteunen we deze groep het
beste als hetgeen wat ze nodig hebben niet mag (samenkomen)

● Niet alle ouders laten hun kinderen buiten spelen. Vooral kinderen van ouders die Nederlands
nog niet goed beheersen. We missen eigenlijk een groot deel van onze deelnemers. Teveel
kinderen zitten thuis

● Alle activiteiten corona proof houden blijft een uitdaging. Materialen schoon houden is niet
moeilijk. De 1,5 meter tijdens het sporten blijft wel een uitdaging. (Met name voor 18+).Mensen,
en met name jongeren, hebben behoefte aan contact.
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4.4. Vluchtelingen
Wat is bereikt
● Statushouders zijn steeds ingelicht over corona maatregelen en creatief op weg geholpen door

vrijwilligers - en geholpen bij digitaal thuisonderwijs etc. dmv middelen en uitleg
● Spreekuur (Nieuwe Stijl) bij VWON is hele jaar open gebleven voor spoedgevallen (mensen die

acute nood hadden of digi- of analfabeet zijn) op afspraak weliswaar
● Veel asielzoekers zijn door VCW geholpen op zoek naar vrijwilligerswerk
● Waar mogelijk zijn vrijwilligersplekken gecreëerd, zoals b.v. opknappen Nude wijkcentrum
● Veel kinderen van statushouders zijn aan het sporten gegaan bij diverse clubs door bemidddeling

vrijwilliger VWON
● Er is cursus “Omgaan met geld” gegeven in t Venster voor Eritrese ouderen
● Door alle partners en de Klankbordgroep is bijgedragen aan een advies richting de

Veranderopgave Inburgering

Uitdagingen:
● Isolement en stress vergroot door corona; niet helpend voor taalbeheersing en leidt tot

gezondheidsproblemen
● Voldoende vrijwilligers- en stageplekken vinden
● Nieuwe digitale vormen voor taal-café’s  werden uitgeprobeerd
● Drempels voor spreekuur VWON en Startpunt laag houden + goede uitwisseling!
● Samenhangend aanbod vanuit Welsaam creëren voor de nieuwe wet Inburgering

4.5. Randvoorwaarden
In dit deelplan van categorie 4 zijn de betrokken partijen: Gilde Samenspraak, Solidez Huizen van de
wijk, Solidez Plusbus, Digitaalhuis.

Vervoer:
Wat is bereikt:
● De gevolgen door Corona zijn groot voor de Plusbus. Zowel voor onze inkomsten als onze

sociale functie, voor onze klanten en vrijwilligers.
● Doordat bijna alle activiteiten geen doorgang kunnen hebben zijn er alleen de

hoogstnoodzakelijke ritten te rijden (dagbesteding, dokter- en ziekenhuis bezoek.
Uitdaging.
● De Plusbus laten rijden met inachtneming van alle getroffen maatregelen.
● Contact met de vrijwilligers onderhouden zodat zij wanneer het straks weer mogelijk is om te

rijden, dit ook willen doen en niet afhaken.

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 188 plaatsen gerealiseerd voor vrijwilligers,
29 stagiaires en 20 werkervaringsplaatsen.
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

feb 2021 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. 91 45 respondenten
2 ben ik tevreden met wat het leven mij biedt 84
3 Voel ik mij goed 89
7 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als

dat nodig is.
80

9, 12 heb ik werk of andere bezigheden die passen bij
mijn mogelijkheden

62

23, 24, 42 kan ik werken of vrijwilligerswerk doen 51

13 weet ik hoe ik hulp/ondersteuning kan krijgen
voor mijn situatie

49

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 11
11 (geen vraag)

Gemiddelde bijdrage aan kwaliteit van leven 66%
De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

8,5

8,5

rapportcijfer

Overige opmerkingen uit de monitor

● altijd gezellig hier!
● Irma de Jager zet buurttuinieren op in Wageningen en doet dit vol passie. Zij begeleidt hierbij op

professionele en informele wijze.
● Het zou fijn als we wat vaker samen aan de tuinen kunnen werken en zo ook andere buurtbewoners

motiveren om mee te doen
● Leuk om in de buurttuin bezig te zijn
● Lekker laagdrempelig, vrijblijvend en gezellig.
● Leuke activiteit, die me lekker onder de mensen brengt
● Intercultureel Eten, ik vond het erg lekker en een leuk idee om samen te eten over de "hele wereld""
● Intercultureel Eten Geweldig concept om verschillende smaken van andere culturen te beleven. Het staat

voor de komende 3 maanden op de agenda en we nemen nog iemand mee! mee
● Echt superleuk en toegankelijk!
● Graag doorgaan met het ondersteunen van Ontmoeting en zingeving van beide organisaties.
● Ontmoeting en zingeving voor senioren van de stad is een aanrader.
● Tevreden met Ontmoeting en zingeving
● Ontmoeting en zingeving groep is zeer belangrijk qua meningsvorming, tot elkaar komen en respectvol

waarderen van elkaar.
● Door deze groep leer ik veel over mezelf, maar ook over andere deelnemers. Het is fijn om met de andere

deelnemers over maatschappelijke onderwerpen te kunnen praten en te delen met elkaar. Ik zou het NIET
WILLEN MISSEN

● Ontmoeting en zingeving is een zeer belangrijke activiteit voor de Senioren van de stad.
● Goede begeleiders
● Ontmoeting en zingeving is een zeer goede activiteit
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● Ontmoeting en zingevingsgroep zijn erg belangrijk voor de senioren van de stad
● Doorgaan met Ontmoeting en zingevingsgroepen voor senioren van de stad
● Ontmoeting en zingeving is een goede activiteit
● Ontmoeting en zingeving is een activiteit die goed georganiseerd is. Met inhoud en zeer goede

begeleiders
● Graag de Ontmoeting en zingevingsgroepen blijven te ondersteunen
● Ontmoeting en zingeving is een goede activiteit
● Doorgaan met ontmoeting en zingeving
● Ik vind de activiteiten zeer bevredigend
● onderscheidend dat er een inhoudelijk professionele kracht bij is die zaken aandraagt waar je als

deelnemer niet zo gauw aan denkt. Dit heeft betrekking op de groep Zingeving en Ontmoeting.
● Door Solidez een groot aantal activiteiten georganiseerd

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 van het Huis van de wijk,
ouderenwerker, buurtmaatschappelijk werker en een technisch agogisch
medewerker. Op stedelijk en wijkniveau is er aanvullend inzet vanuit team jeugd
voor kinder-, tiener- en jongerenactiviteiten.
Het buurtteam werkt in het gebied samen met het wijkteam.

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.

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.

In korte tijd is door de samenwerkende organisaties in Welsaam corona hulp
Wageningen opgezet. Hierin werken 3 sociaal werkers van Solidez mee op de
hulplijn.

GEVOLGEN CORONA De netwerkpartners hebben elkaar minder ontmoet, indien nodig was er telefonisch
of digitaal overleg en afstemming.
Ontmoeting was minder mogelijk door corona maar er is met iedereen contact
onderhouden om zo de bestaande netwerken in stand te kunnen houden en zelfs
uit te breiden.
Na de eerste heftige periode in maart, waarbij angst en onduidelijkheid bij mensen
een grote rol speelde zien we dat mensen gedurende de corona crisis zich
aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Mensen komen in een andere modus en
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hebben hun situatie anders ‘geregeld’, aangepast aan de situatie van het moment.
De vraag is wat uiteindelijk alle gevolgen zullen zijn en wat er dan nodig zal zijn.

Bij het opstarten van activiteiten en inloop in de zomer werd duidelijk hoe erg
mensen deze contacten hebben gemist. In het begin waren mensen nog vrij
huiverig en soms angstig, echter de behoefte aan contact was zo groot dat deze
drempels snel overwonnen werden. Helaas vielen we weer terug in een strenge
lockdown en moesten we ons daar weer op aanpassen.

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 en
het opbouwwerk. Dit laatste wordt nu deels door de coördinator en de
buurtmaatschappelijk werker gedaan maar daar zijn geen specifieke uren voor
beschikbaar. Inmiddels zijn er bonusgelden toegkend voor extra inzet op leefbare
buurten, zie hiervoor rapportage leefbare buurten.

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.

Bij het herstarten van activiteiten bleek er ook een groep mensen te zijn die geen
risico’s durfden te nemen en dus nog niet wilden deelnemen. De uitdaging is hoe
we deze groep straks weer ‘in beweging’ kunnen krijgen. Dat zal niet vanzelf gaan,
want mensen hebben inmiddels andere patronen ontwikkeld.

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 Van Januari t/m Maart is er gewoon reguliere inloop geweest met Sport, Schilderen
en Koken. Van Maart t/m juni is het koken niet doorgegaan maar de andere
activiteiten wel. Omdat we een kleiner publiek gericht wilden bereiken zijn we gaan
werken qua aanmeldingen met een appgroep. Dit werkt erg goed. We kunnen hier
gericht kinderen betrekken voor wie deze activiteiten van belang zijn.

Vakanties en Feestdagen
In de voorjaarsvakantie hebben 3 activiteiten plaatsgevonden. Een kookmiddag in
Oost, Zwemmen in de Bongerd en een uitstapje naar MegaPret in Lievelde.
Hieraan deden kinderen mee uit alle 3 aandachtswijken. Op een vraag uit de wijk
is er vanaf maart gestart met een cursus Streetdance op de Pomhorst.. Daarna is
dit eerst online doorgegaan, later buiten. Sinds juli zijn de workshops weer op de
Pomhorst en in de Nude. Er is een Sinterklaasviering geweest, Corona proof.
Hierbij mochten mensen een tijdstip reserveren. In totaal zijn er 55 kinderen met
hun ouders geweest. Steeds in gezinsvorm. Er is samengewerkt met de Kerk en er
zijn 120 cadeautjes voor kinderen thuisbezorgd. Verder hebben kinderen
Kerststukjes kunnen maken en die mogen weggeven aan bekenden of familie. Er
zijn in samenwerking met de Panoramahoeve pannenkoeken geleverd aan
gezinnen met een smalle beurs. Ook is in de herfstvakantie 2x Boer Wim geweest
met zijn dieren, dit kon goed Corona Proof buiten.

Kinder/OuderKamp, fietsen en uitstapjes
Het aanvankelijke plan was om kosten te besparen en gezondheid te bevorderen,
we zouden met de fiets op Kamp gaan. Vanwege Corona is het kamp voor 3 t/7
augustus geannuleerd. Samen met Stichting Olrik zijn goede 2e hands fietsen voor
de deelnemende ouders en kinderen van het kamp verzameld en opgeknapt. Toen
het kamp geannuleerd werd is toch besloten om de 30 fietsen uit te reiken aan de
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kinderen op 18 juni in het bijzijn van de wethouder. In plaats van het kamp werden
nu iedere donderdag uitstapjes op de fiets gemaakt.. De deelnemende ouders
hebben positief gereageerd op het feit dat er toch iets gezamenlijk mogelijk was.Er
zijn uitstapjes geweest in de zomer van 2020, per fiets, naar de Blaauwe Kamer,
naar de Panoramahoeve, kinderboerderij de Oude Hofstede en naar zwembad
Klarenbeek in Arnhem.  In onderling overleg is het Kamp verzet naar de week van
26 t/m 30 april 2021. Op dezelfde locatie in Otterlo. Maar vanwege de Corona
maatregelen gaat dit uiteindelijk niet door. In plaats daarvan worden activiteiten op
locatie in de zomer aangeboden.

Inloop en Samenwerking
De woensdagmiddag inloop is weer opgestart per 22 juli. Hierbij zijn gevarieerde
activiteiten ondernomen zoals Teken en Schilderles, Streetdance en Koken in
aangepaste vorm.
Daarnaast is er samenwerking geweest met Lekker in je Vel.
Het kinderwerk is nu deel van team Jeugd met Sportbuurtwerk en Jongerenwerk,
Samen ontwikkelen we een doorlopende lijn voor kinderen, tieners en jongeren. In
samenwerking met het jongerenwerk en een aantal ouders is er een aanvraag
gedaan voor spelcomputers , er was een groep kinderen die te jong zijn voor het
Bijenhuis en graag op een sociale manier willen gamen. Dit plan wordt
ondersteund door hun ouders Zodra deze aanvraag is goedgekeurd willen we hier
mee starten.

Facebook en Whatsapp
In de periode dat de locaties Solidez gesloten waren, zijn via FaceBook allerlei
leuke online activiteiten voor kinderen en ouders gedeeld. Activiteiten die gratis
waren. Dit varieerde van danslessen, online tekenlessen en allerlei zeer originele
initiatieven op kinderen gericht. Het 2e halfjaar zijn de Whatsapp groepen
belangrijker geworden in de communicatie met de ouders. In deze groepen kunnen
mensen zelf met ideeën komen voor activiteiten en worden geplande activiteiten
voor kinderen gecommuniceerd.

Projectaanvraag
Tevens is er een groep opgericht met hoofdzakelijk vrouwen tussen 18 en jaar 30
jaar, ten einde een aanvraag te doen bij het Solidariteitsfonds voor 1 oktober 2020.
Met een plan voor de doelgroep tussen 13 en 18 jaar. deze groep dames is zich
aan het beraden op een plan voor deze doelgroep.

GEVOLGEN CORONA Aangezien wij vaak met grotere groepen te maken hebben, konden een groot deel
van onze activiteiten niet doorgaan. Te denken valt aan de Buitenspeeldag,
georganiseerde uitstapjes, Seizoensgebonden activiteiten, tijdelijk de inloop en het
kinder en Ouder vakantiekamp en de Avondvierdaagse.

Een aantal stagiaires hebben hun stage eerder af moeten breken wegens Corona.
Deze stagiaires konden hoofdzakelijk hun stage positief afsluiten maar het kostte
meer tijd en creativiteit om hen te beoordelen.

We hebben vanaf September nog meer vaardigheid gekregen in een andere
manier van werken en een andere manier van communiceren. Dit leidt ertoe dat
we een aantal goedlopende activiteiten hebben die zeer worden gewaardeerd.
Ouders spreken deze waardering eigenlijk nu veel vaker uit dan voor de
Coronatijd. De mensen zien in dat het bijzonder is wanneer activiteiten voortgang
kunnen hebben en spreken hier hun blijdschap over uit. Met name moeders
spreken uit wat het voor hen betekent dat hun kind een uur kan komen koken of
knutselen.
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UITDAGINGEN Om toch te proberen om kleinschalige activiteiten te organiseren om de doelgroep
te bereiken die dit echt nodig heeft.

In het 2e halfjaar van 2020 zijn we slagvaardiger en meer Corona Proof gaan
werken. Ook hebben we gemerkt dat de betrokkenheid van ouders nog wel
aanwezig is maar hun fysieke aanwezigheid vaak niet meer mogelijk. Dit zagen wij
eerst als een hindernis maar hebben hier nu toch een mooie vorm voor gevonden.
De samenwerking met externe partijen zoals Sportservice, Stichting Olrik, de Kerk
en andere partijen is belangrijker geworden en in een andere vorm gegoten.

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 eerste halfjaar van 2020 kent een duidelijke cesuur: vóór het coronavirus en
erná.  De eerste 3 maanden t/m 13 maart geldt nog de volgende typering:

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 3 maanden van
2020 de volgende activiteiten georganiseerd:
● Exposities, in de praktijk vaak kunst van bezoekers van Markt 17, vrijwilligers

en mensen die zij uit hun netwerk kennen (doel b,c), Gelske
Kwikkel-Bruinsma, Gerard Mulder en Malak Abusam.

● 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)

● De vrijwilligers populatie herbergt overigens een schat aan landen van
herkomst: we tellen 9 landen. Via statushouders, ongedocumenteerden,
expats.  (doel c)
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GEVOLGEN CORONA Toen het Corona-virus wereldwijd toesloeg is het inloopcentrum per 14 maart 2020
gesloten. Ontmoeting en vrijwilligerswerk, alles kwam stil te liggen. De coördinator
hield met vrijwilligers en enkele bezoekers contact via mails, telefoon en sociale
media. Hij opende een nieuwe Facebook community en mensen konden elkaar in
ieder geval nog via digitale wegen vinden. Zorgen waren er wel, eenzaamheid bij
bezoekers en vrijwilligers lag op de loer. Via de Welsaam Corona-appgroep
konden we met Welsaam partners contact houden en e.e.a. uitwisselen. Ook
hielpen de georganiseerde Zoom vergaderingen hierbij. Vrijwilligers werden
gewezen op de Welsaam corona hulpverlening die in Wageningen op gang kwam
en waarbij vrijwilligers werden gevraagd.

In 2019 hebben we geconstateerd dat er een opfrisbeurt/verbouwing van de zaal
nodig was. In 2019 is bij bezoekers en vrijwilligers geïnventariseerd welke
verandering van de zaal men het meest belangrijk vond. Niet alle aanpassingen
waren betaalbaar, maar de belangrijkste aanpassingen konden worden uitgevoerd.
De besluitvorming rond de daadwerkelijke uitvoering van het plan werd door de
Corona-crisis versneld en uitvoering startte begin mei. Professioneel werk werd
gecombineerd met veel eigen (vrijwillige) inzet. De lockdown was een mooie
gelegenheid om de verbouwing te realiseren; we waren sowieso gesloten, waarom
daar dan niet gebruik van maken? Het resultaat is erg mooi geworden.
In lijn met de landelijke trend werd het inloopcentrum op 23 juni weer geopend.
Een streng corona-proof protocol was leiddraad, en maaltijden waren nog niet
mogelijk. Mede door het kunnen gebruiken van een groot tuinterras konden de
ontmoetingen echter weer plaatsvinden! Alleen op de middagen waren we
geopend, zonder maaltijden. Vanaf 12 augustus hebben we 2 maanden lang weer
samen gegeten, weliswaar alleen op woensdagen en met slechts 15 mensen.
Vanaf 14 oktober hebben wij de landelijke gedeeltelijke lock down gevolgd: we
gingen weer terug naar openstelling van alleen de middagen zonder maaltijden.
Uiteindelijk volgde er vanaf 18 december een 2e volledige lock down. Deze lock
down zou tot in 2021 doorlopen.  Hoewel het centrum gesloten was kwam onze
coördinator wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1 op 1
gesprekken met vrijwilligers of bezoekers die behoefte hadden aan een luisterend
oor. Dit was mogelijk wanneer men vooraf een afspraak maakte.

UITDAGINGEN Naast de grote uitdaging om met  de 1,5 meter restricties te werken (hoe kan je
elkaar op afstand nabij zijn?) blijven er andere 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.
Vanwege de Corona-crisis zijn een aantal vrijwilligers (nog) niet beschikbaar om te
komen meewerken, vaak omdat zij in een risicogroep vallen. De uitdaging was en
is: hoe starten we het werk voorzichtig en veilig op met de mensen die al wel
beschikbaar zijn? Helaas zijn veel van de enthousiaste vrijwilligers vanuit het AZC,
ongedocumenteerden, inmiddels verplaatst uit Wageningen en niet meer
beschikbaar.

ACTIVITEIT 4.1.3 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
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4. Ondersteunen vrijwilligers; Meer betrekken / gebruik maken van het
jongerencentrum (en jongeren als vrijwilliger /partner) bij /in activiteiten voor de
stad

WAT IS BEREIKT Ondanks dat de inloop aan het begin van de corona crisis enkele weken dicht is
geweest. Is het ons gelukt om op een veilige en gestructureerde wijze een inloop
via inschrijving te realiseren die nog steeds loopt en relatief goed wordt bezocht.
Daarnaast hebben we ingestoken op de extra kwetsbare jongeren, door hen te
bewegen naar een vrijwilligers rol binnen het jongerencentrum.
Hierbij is waar mogelijk ruimte geweest om in te steken op talentontwikkeling maar
met alle beperkingen was het vooral belangrijk om de jongeren in beeld te houden
en te ondersteunen waar nodig.
Daarnaast is geïnvesteerd in onze digitale aanwezigheid en social media presence
om ons lijntje met de jongeren uit Wageningen zo goed mogelijk intact te houden
en onze zichtbaarheid te vergroten.

GEVOLGEN CORONA Van maart t/m juni is de inloop gesloten geweest waardoor alleen het begin van het
jaar en vanaf juli gebruik is gemaakt van onze inloop. Jongeren zochten we vooral
op op straat. (zie ook rapportage 2.3)
Daarnaast is corona vooral beperkend geweest in de realisatie van nieuwe
activiteiten, de promotie hiervan en de uitvoering. Dit heeft ervoor gezorgd dat er
minder gehoor kon worden gegeven aan nieuwe initiatieven en er extra is
ingestoken op de bestaande activiteiten.
Denk hierbij aan karaoke avond, fifa en fortnite toernooien, ping pong wedstrijden
en vooral een stabiele ontmoetingsplek om jongeren bij elkaar te laten komen en
samen projecten en initiatieven op te zetten.

UITDAGINGEN Zoals bekend heeft de corona pandemie grote gevolgen gehad het afgelopen jaar.
Dat is merkbaar geweest in het aantal bezoekers, wat een stukje lager lag. Hierbij
was en is de grootste uitdaging geweest om jongeren te bereiken, specifiek de
jongeren die het zwaar hebben. Onder “normale” omstandigheden is het een vak
apart om jongeren met een rugzakje te verleiden tot deelname en een actieve rol
bij activiteiten en initiatieven. Het bieden van perspectief en mogelijkheden speelt
hierbij een belangrijke rol maar dat is onder de huidige maatregelen uitdagend.
Hierbij is er geïnvesteerd in onze digitale aanwezigheid en social media wat
uitdagend was en nog altijd is.

ACTIVITEIT 4.1.4 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 ● Vertrouwenscontactpersoon, 3 nieuwe overeenkomsten getekend, 21 melding
behandeld, 1 gesprek met aandachtsfunctionaris jeugd van politie, 2
gesprekken geïnteresseerde organisaties, inspiratieavond afgelast, 1 training
vertrouwenscontactpersoon gedaan bij NOC/NSF, bijdrage in sport akkoord
veilige sport, actie ondernomen landelijke politiek voor betere bescherming in
cultuur sector.

● Nieuws over vrijwilligerswerk ontwikkelingen en trends in de samenleving
vertelt tijdens ‘Goed Gesprek’ in Café onder de Linden.

● Het jubileumsymposium op het stadhuis over ‘aantrekkelijk blijven als
vrijwilligersorganisatie in snel veranderende tijden’ is gecanceld. In het najaar
begonnen we weer met organiseren maar is toen wederom uitgesteld.
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● meegedacht met promotie Buurtbemiddeling.
● Een handboek ontworpen als naslagwerk voor vrijwilligers bij een organisatie.
● meegedacht met een aantal organisaties over het werven van vrijwilligers.
● 10 interviews in Stad Wageningen in het kader van de artikelenreeks over

betrokken vrijwilligers. Voorpagina artikel over de jubileumtentoonstelling ‘Hart
van Wageningen’.

● Promotiefilmpje jubileum Stichting de Helpende Hand bedacht en i.s.m. 5
hulpvragers, inwoners gemaakt

● meegedacht met het project de ruimtebank
● 2 VCW medewerkers behaalden het ‘Goed Geregeld’ certificaat. Dit een

landelijke methode om te komen tot een goed inzicht van je eigen organisatie
en uiteindelijk een goed uitgewerkt levend vrijwilligersbeleid.

● Meer dan 50 organisaties geholpen met advies op het gebied van vrijwillige
inzet. Dit advies varieerde van verzekeringen, wetgeving, uitkering,
vluchtelingen, UWV en vrijwilligerswerk tot de hele cyclus van het
vrijwilligersbeleid.

● meegewerkt aan Digitaalhuis

GEVOLGEN CORONA ● Tijdens de crisis stond het merendeel van onze activiteiten in het teken van de
Coronahulplijn. We hadden na de eerste weken tijd om structurele zaken op te
pakken zoals het afmaken van een handboek maar ook alternatieve
scenario’s bedenken voor de rest van het jaar bijv. voor ons uitgestelde
jubileum symposium, tentoonstelling en scholingsavonden. Diverse
vrijwilligersinitiatieven hebben we tijdens de crisis hebben we geholpen met
bijv. PR, fondswerving (Voedselbankactie van Jesper) en advies.

● De geplande inspiratieavond i.s.m. het landelijke NOV over de
vertrouwenscontactpersoon werd verplaatst naar het najaar.

UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.5.3. INCLUSIEVE en TOEGANKELIJKE SAMENLEVING (Inhoudelijk van 4.5 naar 4.1)
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 De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich richt op
signalen uit de stad welke de inclusiviteit/toegankelijkheid beperken en proberen
hier verandering in te brengen. Zo hebben we in samenwerking met ruimtelijke
ordening van de gemeente en de wethouder ervoor kunnen zorgen dat de goot in
de Hoogstraat zo gelegd werd dat deze geen hinder meer vormde voor
rolstoelgangers en scootmobielen.  Een volgend project betrof een samenwerking
met het Pantarijn, Transition towns Ecodorp Wageningen en Solidez Ons Huis.
Een groep Duitse en Nederlandse scholieren gingen in de Hoogstraat
onderzoeken hoe het gesteld stond met de toegankelijkheid van wc’s voor minder
mobiele mensen. Verder ging men in dialoog over wat inclusief eigenlijk betekent.
Ecodorp presenteerde de lokale munteenheid, de Eurijn en wat ook daar de relatie
is met inclusiviteit. Tevens heeft de werkgroep in nauwe samenwerking met de
voormalig Adviesraad samenleving Wageningen en de cliëntenraad meegewerkt
aan een motie in de gemeenteraad voor het bespreekbaar maken van een lokale
inclusie agenda. Dit heeft tot nog niks concreet geleid. Er is ook een spontaan
lijntje gelegd met het initiatief van Black Lives Matter. Als laatste project werkt
VCW actief mee aan Wageningen Dementievriendelijk maken.
In verband met corona is de werkgroep alleen begin 2020 bij elkaar geweest.
De soorten ervaringsdeskundigen binnen het sociale domein / Welsaam netwerk
staan op een lijst en kunnen gevraagd worden mee te denken met allerhande
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zaken binnen Wageningen, bijvoorbeeld voor het toetsen van beleid,
project/bouwplannen enz.

GEVOLGEN CORONA Voor mensen uit kwetsbare groepen kunnen deze ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt catastrofale gevolgen hebben. Zij hebben vaak tijdelijke banen en
werken veelal in sectoren die het hardst getroffen zijn door de coronacrisis. Daar
hebben we in Wageningen nog geen zicht op maar kan dus leiden tot minder
meedoen en meer armoede.
Dit was een van de punten die we naar voren probeerde te brengen bij de motie:
inclusiviteit gaat niet alleen om het sociale domein maar om de gehele leefwereld,
wonen, werken, winkelen, uitgaan, openbaar vervoer enz. We pleiten dan ook voor
een nulmeting in Wageningen in alle sectoren. Hoe inclusief zijn deze? in de
tussentijd gaat Wageningen inclusief verder op basis van signalen van inwoners.

UITDAGINGEN

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
Solidez Kinderwerk 12 2
4.1.2 Markt 17 49
4.1.3 Talentonwikkeling
Jongeren Solidez

10 7 sporadische inzet wordt
niet meegeteld

activiteit 4.1.4 VCW
loket en expertisecentrum
vrijwilliger inzet (zie 2.2.)

13

activiteit 4.5.3
Klankbordgroep GGZ

TOTAAL 84 9

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

feb 20201 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 100% Er zijn 11 monitors
ingevuld, allen van
DACT

2 ben ik tevreden met wat het leven me biedt 90,9%
9 Heb ik werk of andere bezigheden die passen bij

mijn mogelijkheden.
100%

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

90,9%

23, 24 Kan ik werken of vrijwilligerswerk doen 18,2%
38 Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan

doen
72,7%

47 Heb ik beter/meer contact met andere
mensen.

100%

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 81,8%
11 Geen vraag

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer)

8,3

8,5

rapportcijfer

Overige opmerkingen uit de monitor (allen van DACT)

● De Ontmoeting en zingeving voor senioren van de stad zijn zeer goed
● zonder  Ons Huis waren er andere problemen ontstaan
● Het is levensvullend.
● Blij dat ik hier kan komen. Ik vind het leuk om te komen tekenen en ik heb meer sociale contacten.
● Het is fijn dat ik hier kan komen schilderen en zingen. Ik heb wisselende ervaringen met het contact

dat ik hier heb. De ene keer is de ervaring prettig om hier te zijn en soms ga ik met buikpijn weg.
● Ik ben blij dat ik hier kan zijn en tevreden over de begeleiding die hier is.

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
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WAT IS BEREIKT 2020 was een bijzonder jaar. Een deel van de tijd hebben we onze locatie moeten
sluiten en een ander deel hebben we onze locatie in kunnen zetten met een aantal
beperkende maatregelen vanwege Corona. Echter hebben we nog steeds
verschillend inwoners en organisaties kunnen ondersteunen die een goed idee
hebben voor Wageningen. Deze ideeën zetten in op het vergroten van
leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie, opbouwen van sociale netwerken,
gezondheid, en op het verkleinen van eenzaamheid, racisme en discriminatie. Zo
hebben we het Green Active Network, Klimaatgesprekken, Openbaar Voedsel
project, Nieuw Netwerk, TEDx, Enactus, Bijenproject, Internationale Vrouwengroep.
Tiny House Wageningen, ARA Wageningen, Green Office en verschillende
jongeren ondersteund. Dat hebben we gedaan door mee te denken en ons netwerk
in te zetten. De vragen die binnen waren gekomen waren zijn oa: hoe zet ik mijn
idee om naar een plan, bij wie moet ik zijn om … te weten, hoe schrijf ik een
begroting, hoe kunnen we andere groepen betrekken bij ons initiatief, hoe kunnen
we de gemeente het beste benaderen voor ons initiatief? Ook hebben we
verschillende groepen ondersteund door toegang te bieden aan online tools zoals
bijvoorbeeld het Thuis account voor Zoom.

Daarnaast zijn we als organisatie zelf aan de slag gegaan met een leergang Impact
meten en zichtbaar maken. De opgedane kennis gaan we niet alleen inzetten om
onze eigen impact te meten, de kennis zetten we ook bij bij gesprekken die we
voeren met mensen met een idee, zodat zij dit ook kunnen inzetten bij hun initiatief.

GEVOLGEN CORONA De eerste maanden van de Corona waren wennen en een zoektocht naar een
nieuwe werkmodus. Veel initiatieven die gepland waren en die we ondersteund
hadden gingen niet door. We hebben tijdens de Corona contact gehad en
ondersteuning aangeboden in de vorm van meedenken hoe het anders te doen.
Hierin merkten we dat veel initiatiefnemers andere zorgen erbij kregen (werk/studie,
thuisonderwijs die anders liep) en dat het uitvoeren van hun idee op een lager pitje
kwam te staan. Tijdens de Corona hebben we ook ander soort initiatieven
ondersteund. Dat hebben we Welsaam breed gedaan vanuit Corona Hulp
Wageningen. In de tweede helft van het jaar merkten we op dat mensen weer meer
ruimte kregen om aan de slag te gaan met hun eigen ideeën voor de stad. Er zijn
binnen de geldende maatregelen activiteiten georganiseerd zoals bv duo opschoon
wandelingen om mensen met elkaar kennis te laten maken. Echter toen de regels
weer stricter werden zijn dit soort initiatieven ook weer afgenomen.

UITDAGINGEN Veel initiatieven hebben te maken met mensen samenbrengen en samen aan de
slag gaan om een verschil te maken binnen Wageningen. Er zit een sociaal aspect
achter. We merken dat sinds de Corona andere initiatieven binnen komen en dat
mensen heel erg voorzichtig zijn met afspreken en samen werken aan hun idee.
Mensen zijn huiverig om iets op te zetten, omdat de situatie steeds kan veranderen.
Daarom vragen we aan nieuwe initiatiefnemers om altijd een Corona proof plan te
hebben. We merken dat dat een drempel opwerpt voor mensen omdat ze voelen
dat ze daarmee een grote verantwoordelijkheid op zich nemen en dat iets extra’s
vraagt van mensen.

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

Kookatelier
Is beperkt doorgegaan omdat we door Corona beperkt waren, het verloop is heel
hoog geweest
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Kleding project Textra
Er zijn producten ontwikkeld, twee naaidocenten als vrijwillig begeleider
aangetrokken. Er zijn dagelijks zo’n 20 mensen bezig in het naaiatelier. Zij hebben
verschillende motivaties om hierbij betrokken te zijn. Er zijn mensen uit de buurt die
zich aanmelden als vrijwilliger, er zijn mensen die mee willen doen om de taal te
oefenen, er zijn mensen voor wie het een daginvulling is of die de activiteiten
gebruiken als een werkervaringsplek. Ook hier heeft het naaiatelier stilgelegen
wegens Corona, maar zodra het kon waren we weer beperkt open.
Er is een oriënterend gesprek met een externe opdrachtgever. Het gaat hier om
herbruikbare zakjes van oud textiel voor groenten en fruit.

Ouders voor ouders
Start opgeschort wegens corona. Er zijn wel een aantal ouders die aangegeven
hebben hier interesse in te hebben.

GEVOLGEN CORONA De projecten hebben tijdelijk stilgelegen tijdens corona. per 1-6 is het textielatelier
weer gestart.

UITDAGINGEN ● Na de zomer worden de deelnemers stadswerkplaatsen uitgenodigd voor een
brainstorm hoe nu verder. Wie sluit weer aan, nog andere partijen of gaat ieder
als zelfstandige plek verder.

● Er waren aan het begin van het jaar ouders geïnteresseerd in het ouder voor
ouder project. Hebben zij nog belangstelling of hebben zij tijdens de corona tijd
andere oplossingen gevonden.

● Kunnen we na de zomervakantie de aansluiting weer vinden bij
Kadolokaal?Pantarijn.

ACTIVITEIT 4.2.2 SCHOLING VRIJWILLIGERS

ORGANISATIE VCW
DOEL ● Scholing geëvalueerd gemiddelde cijfer 7,5 (jaarlijks)

● Minimaal 6 workshops per jaar
● Minimaal 150 deelnemers per jaar
● Er zijn workshops gedeeld (pilot na 1 jaar besluiten al dan niet continueren; zo ja

uiteindelijk  toewerken naar 5 workshops delen per jaar in 2021)
Effect: vrijwilligers zetten zich langer en met plezier in en zijn deskundiger.

WAT IS BEREIKT ● 2020 was een bijzonder jaar. Op 16 januari lanceerden we de nieuwe website en
het systeem. Dit systeem biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om hun
scholing open te stellen voor vrijwilligers van andere organisaties. We hebben
daarmee ook de Wageningse Vrijwilligersschool omgedoopt tot
Vrijwilligersacademie. Het delen is door Corona nog niet van de grond gekomen.
Vier workshops in het voorjaar verplaatsten we naar het najaar. In het najaar
hebben we de laatste geplande workshops online aangeboden in plaats van live.

● In totaal organiseerde het VCW 13 workshops/cursussen: 10 algemeen en 3
specifieke workshops.

● In totaal namen 176 vrijwilligers deel. Het gemiddelde waarderingscijfer is 7,9.
Dit cijfer is iets lager dan in 2019: 8,2. De online workshops zijn wat lager
gewaardeerd dan live workshops. Voorkeur voor live, maar online is zeker een
prima alternatief als er door Corona-maatregelen geen live workshops mogelijk
zijn.

● 1x de Welsaam basistraining gegeven voor beginnende vrijwilligers in de zorg.
GEVOLGEN CORONA ● Het geplande symposium ‘Hoe blijf ik aantrekkelijk in snel veranderende tijden’

17 april op het gemeentehuis, is afgelast.

UITDAGINGEN
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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 ● 83 mensen begeleid naar relevant vrijwilligerswerk; waarvan 18 migranten,

25 mensen met een ‘beperking’ en 39 mensen van het AZC.
GEVOLGEN CORONA ● Door Corona was het moeilijker om mensen (langdurig) te bemiddelen.

Mensen van AZC doen met name het vrijwilligerswerk in groepen. Dit is het
werk dat ten tijde van de lockdown grotendeels stil heeft gelegen.

UITDAGINGEN ● De grote groep mensen van het azc blijft een uitdaging om te bemiddelen
naar voldoende werkplekken.

● Wij zijn nu een inhaalslag aan het maken om de 200 vrijwilligers die zich
hebben geregistreerd na te bellen.

● verleiden van de Coronahulp vrijwilligers om vaker vrijwilligerswerk te doen.
via een gezamenlijke Welsaam bedankactie in het najaar.

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
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.2.5 DAGACTIVITEITENCENTRUM (INLOOP DAGBESTEDING=DACT)

ORGANISATIE Solidez

DOEL Dagbesteding en dagactivering zonder drempels voor maximaal 9 deelnemers per
dagdeel a 8 dagdelen per week.
Voor mensen met een GGZ-kwetsbaarheid, inburgeraars maar ook werkfit-trajecten
vanuit de participatiewet, die zonder indicatie bij Stadsatelier - Ons Huis en Huis
van de wijk de Nude terecht kunnen. 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, onderhoud pand 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 2020 hebben in totaal 62 unieke deelnemers gebruik gemaakt van
DACT. Ondanks de Corona-maatregelen is DACT gedurende het hele jaar open
geweest voor deelnemers, zij het in de meest strenge periode in aangepaste vorm.
Daarom is het moeilijk om een vergelijking te maken in bezettingsgraad tussen
2019 en 2020, aangezien het aantal beschikbare plekken een periode kleiner is
geweest dan gebruikelijk. Over het algemeen kunnen we stellen dat de plekken in
Ons Huis overbezet zijn en dat er in de Nude nog enkele plekken beschikbaar
waren. Dit heeft ook te maken met de toch net wat andere kenmerken van de
deelnemers in beide huizen: in Ons Huis nemen veel mensen deel met een
psychiatrische- en/of verslavings-achtergrond, terwijl dit in De Nude voor een groter
deel bestaat uit migranten en vluchtelingen. 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. Met

Pag 16 - 2020 Jaarverslag - Categorie 4



toestemming van het UWV is het voor bewoners van het COA mogelijk om ook aan
de dag activering deel te nemen.

Naast gewone uitvoering van de dagactiviteiten is gewerkt aan betere
mogelijkheden voor monitoring van de deelnemers en is de methodiek verder
ontwikkeld. Ook is de werkwijze in Ons Huis en De Nude meer op elkaar afgestemd
en groeien de twee teams steeds meer toe naar een integraal team DACT. Hierdoor
kunnen in beide huizen nieuwe deelnemers op hele korte termijn geplaatst worden
met een persoonlijk aanbod op maat.

In oktober 2020 liep de pilotfase van DACT af en zijn gesprekken met de gemeente
gevoerd over voortzetting. Inmiddels is duidelijk dat DACT doorgaat op de huidige
voet en in het laatste jaar van Welsaam integraal onderdeel uitmaakt van het
uitvoeringsprogramma van Welsaam. DACT wordt ook meegenomen in de
reguliere verantwoording. Ook is een kleine uitbreiding van capaciteit voorzien,
waardoor de overbezetting weer teruggebracht kan worden tot normale bezetting
met voldoende begeleidingscapaciteit.

SUCCESSEN Gelukkig hebben we in dit rare Corona-jaar veel kunnen betekenen voor onze
deelnemers. Het was voor deze doelgroep echt nodig dat zij de mogelijkheid
behielden om naar hun dagbesteding te komen. Dit heeft eraan bijgedragen dat
mensen hun dagritme en energie behielden en niet of minder in een isolement zijn
geraakt. Ook zijn hierdoor overlastsituaties voorkomen. We zijn er trots op dat deze
mensen zich in deze ingewikkelde periode - en mede met onze ondersteuning -
overeind hebben weten te houden! Met name in de eerste lockdown viel op dat veel
mensen angstig waren over wat er op hen afkwam. Men had vooral behoefte aan
een gesprek en kwam minder tot activiteiten. Ondanks dat durfde een aantal
deelnemers toch niet te komen. Met hen is actief contact onderhouden per telefoon.
De mondkapjesplicht die in de loop van het jaar werd ingevoerd, had een
vergelijkbaar effect op sommige mensen en leidde weer tot toename van angst.
Naar het eind van het jaar toe raakte de nieuwe werkwijze beter ingesleten bij
deelnemers en bij de tweede lockdown viel dan ook op dat deelnemers er meer
vertrouwen in hadden dat de normale gang van zaken zou doorlopen.

We merken dat het verwijzende netwerk om ons heen steeds beter de weg weet te
vinden naar DACT. De contacten met het Startpunt, vluchtelingenwerk, de
klantmanagers werk en de GGZ-verwijzers zijn warm en we schakelen steeds beter
met elkaar. Ook wordt steeds beter bekend voor welke activiteiten mensen bij ons
terecht kunnen en dat zorgt voor mooie matches.

GEVOLGEN CORONA Ondanks de Corona-crisis hebben we ons werk kunnen continueren en iedereen in
beeld kunnen houden. Binnen de maatregelen hebben we deelnemers in kleine
groepen toch dagactivering kunnen bieden.

UITDAGINGEN Het blijft een uitdaging om met het relatief kleine team medewerkers over meerdere
locaties een passend pakket aan activiteiten aan te bieden. We betrekken zoveel
mogelijk vrijwilligers bij de uitvoering en geven daar waar mogelijk ook deelnemers
een rol in de activiteiten, maar naarmate de doelgroep en de bekendheid van DACT
groeit, wordt ook de vraag naar te ontwikkelen talenten van deelnemers uitgebreid.
We hopen hiervoor het komende jaar ook meer samenwerking aan te gaan met
andere aanbieders en initiatieven van dagactiviteiten. Een van de activiteiten die
bijvoorbeeld nog niet goed van de grond is gekomen, is de samenwerking met
Pantarijn en 's Heerenloo in de winkel KadoLokaal in de binnenstad. Ook hier gaan
we - wel enigszins afhankelijk van de Corona-maatregelen - weer op inzetten.
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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

Wijkpanelleden in
initiatievenfonds

12

activiteit 4.2.2 scholing 4
activiteit 4.2.3 Toeleiden
naar vrijwilligerswerk
VCW

10

activiteit Solidez 45 4 20
TOTAAL 26 20

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Citaten van deelnemers aan de Vrijwilligers Academie:

● Workshop ‘Je bent zoals je bokst’: ”Lekkere beweging en daarnaast iets leren: fijne combi! En goede
leiding ook!”.

● Masterclass ‘Spreken in het openbaar’: “Heel inspirerend! Jet heeft ons allen met een toverstokje
geraakt. :-). Jet heeft laten zien dat iedereen kan presenteren.”

● Workshop ‘Rol en taken Kascommissie’: “Ik vind het heel duidelijk en stap voor stap weergegeven.”
● Theatercollege ‘Opgelost’: “Dank voor de handout van het Theatercollege. Wat een leuke

voorstelling/bijeenkomst was dat. Complimenten voor de goede keuze en de prima organisatie van de
avond in deze Corona tijd!.”

Citaten van vrijwilligers die begeleid zijn naar vrijwilligerswerk:
Chiljon Teer:
“In de zomer van 2020 had ik afgesproken met een medewerker van VCW. Mijn voornaamste doel van het
gesprek was erachter komen wat voor soort vrijwilligerswerk bij mij past. Dankzij goede vragen van die
persoon en écht naar mijn verhaal te luisteren is dat geluk! Het gesprek heb ik als zeer prettig en nuttig
ervaren. Het werk wat ik sindsdien doe vind ik nog steeds prachtig. Óók geeft het mij enorm veel
voldoening. Geregeld heb ik contact met iemand van het VCW, om van alles en nog wat te kunnen
bespreken rondom het werk. Deze mogelijkheid is een EXTRA groot pluspunt van VCW!”

Camila bij Stadsboerderij:
Camila kwam vanuit Chili naar Wageningen. Astrid hielp haar om vrijwilligerswerk te vinden. Zodat zij haar
Nederlands kon oefenen en mensen leerde kennen. Zij startte de zomer als vrijwilliger bij het Groene Wiel
en de Stadsboerderij. Nog steeds gaat zij naar beide plekken met veel plezier.

Jan Bakker van de Stadsboerderij Wageningen: "Het gaat uitstekend met Camila. Ze ziet de dingen goed
wat er moet gebeuren. Afgelopen zaterdagmorgen heeft ze inderdaad alleen als vrijwilliger gewerkt. Ik had
haar vooraf wel geïnformeerd en ik ben in de loop van de morgen nog even wezen kijken. Maar alles
draaide perfect. Ik zie dat Camila ook plezier in haar werk heeft."
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

- 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 geen monitors ingevuld
7 Heb ik mensen die mij

helpen/steunen als dat nodig is
9 Heb ik werk of andere bezigheden die

passen bij mijn mogelijkheden.
26, 28 kan ik meedoen aan activiteiten die ik

leuk vind
1, 2,13, 27 (geen vraag)

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

Overige opmerkingen:

OVERZICHT

ACTIVITEIT 4.3.1 UITLEEN VAN SPORT- EN SPELMATERIAAL AAN INWONERS
ORGANISATIE Speel-o-theek
DOEL Als een soort bibliotheek voor speelgoed fungeren zodat op een duurzame manier

met speelgoed omgegaan wordt, ouders kunnen kijken of bepaald speelgoed al bij
de ontwikkelingsfase van het kind past, zoveel mogelijk kinderen met speelgoed
kunnen spelen en speelgoed toegankelijk is voor iedereen.

WAT IS BEREIKT Het is gelukt om ook in corona tijd de speelotheek gedeeltelijk door te laten draaien
voor het uitlenen van speelgoed aan Wageningse gezinnen. Er is het eerste half
jaar nieuw speelgoed aangeschaft voor de uitleen en tijdens een aangepaste NL
doet is door enkele vrijwilligers (zonder externe vrijwilligers) een kast voor de
speelotheek geklust. De Speelotheek heeft momenteel 15 vrijwilligers,

GEVOLGEN CORONA Als gevolg van Corona is de speelotheek van 15 maart tot 6 juni en van 13 oktober
tot het einde van het jaar gesloten geweest. In de tussenliggende periode vanaf 6
juni tot en met 10 oktober is de speelotheek gedeeltelijk geopend (1 van de twee
openingsdagen) waarbij we een Corona Protocol hanteren gebaseerd op de
richtlijnen van het RIVM (zie ook www.speelotheekwageningen.nl). Als gevolg van
de corona sluitingen hebben minder leden een lidmaatschap of strippenkaart
aangeschaft en zijn de inkomsten voor de speelotheek uit uitleen activiteiten met
60% gedaald tot 657 euro. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor de financiële
positie van de speelotheek.
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UITDAGINGEN ● Een aantal van de vrijwilligers van de speelotheek is als gevolg van de corona
uitbraak niet inzetbaar en het is daarom een uitdaging om voldoende
vrijwilligers voor de speelgoeduitleen in te plannen.

● Door de corona sluitingen is de speelotheek een deel van haar leden verloren.
Het is een uitdaging om het ledenaantal weer terug te brengen op het niveau
van voor de crisis. De speelotheek heeft de afgelopen periode hard gewerkt
aan het digitaliseren en online brengen van de speelgoedcatalogus waarbij
een speelgoeduitleen op basis van uitleen-op-afspraak is gestart per 30 januari
2021.

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 In 2020 hebben we ander soort activiteiten kunnen faciliteren bij Thuis dan normaal.
Daarnaast zijn dat er ook een stuk minder dan normaal, omdat we voor een lange
periode gebonden zijn geweest aan de maatregelen die gelden wegens Corona.
Wat we wel hebben bereikt is dat we voor een lange periode wel ruimte konden
bieden aan sportactiviteiten voor ouderen. We hebben Er zijn weinig nieuwe
structurele activiteiten bijgekomen in deze periode.

GEVOLGEN CORONA Thuis is zo een 3 maanden regulier open geweest, 3.5 maand gesloten en
ongeveer een half jaar hebben we te maken gehad met maatregelen vanwege
Corona. Voor inwoners betekende dat dat een hoop activiteiten anders of geen
doorgang hadden. We hebben vele gesprekken gevoerd met organisatoren en
gekeken hoe we hen konden ondersteunen op dit vlak. Sommige activiteiten
hebben geprobeerd hun activiteiten online te laten plaatsvinden, zoals bv
Clevermove en Green Active Network. Dat heeft voor een deel gewerkt. Andere
organisatoren zoals Emma Holmes van Storytelling hebben alles afgeblazen.
Andere activiteiten werden georganiseerd en afhankelijk van de geldende
maatregelen konden deze afgeschaald of opgeschaald worden. Dat gold bv voor
De week van Duurzaamheid. Deze heeft voor een deel kunnen plaatsvinden. We
zien dat de onduidelijkheid en gebrek aan perspectief veel invloed heeft op het
welbevinden van bezoekers als organisatoren. Er  is sprake van veel stress,
toename van gevoelens van eenzaamheid. Met elkaar bellen en online afspreken
werd niet altijd als voldoende ervaren. Mensen missen het fysiek samen zijn en
samen plezier maken.

UITDAGINGEN In 2020 is veel niet doorgegaan en dat heeft er ook voor gezorgd dat een aantal
zaken opnieuw moeten worden opgebouwd nadat de maatregelen ingetrokken
worden. Hoe gaan we dat doen en faciliteren? Ook de uitzichtloosheid heeft veel
invloed op welbevinden van zowel organisatoren als bezoekers. Hoe houden we
contact en hoe ondersteunen we deze groep het beste als hetgeen wat ze nodig
hebben niet mag (samenkomen)

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
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● 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 Door Corona kwam ook het Sportbuurtwerk voor een uitdaging te staan. We zijn
anders gaan werken. Sportbuurtwerk en het Jongerenwerk hebben handen ineen
geslagen en werken meer samen dan voorheen. Samen zijn we het afgelopen jaar
meerdere keren per week de straat op gegaan om de jeugd te bereiken, om hen te
informeren en voor te lichten over het Coronavirus en vooral over de 1,5 meter
afstand. We spraken jongeren aan waar nodig en informeerden hen over het
activiteitenprogramma. We bereikten de jeugd in hun eigen omgeving/ hangplek
waar wij de gasten waren. We hebben inzicht gekregen hoe en waar ze zich
bevinden in de stad.
Afgelopen jaar (januari tot mei) hebben we een succesvolle zaalvoetbalcompetitie
voor basisscholen gehouden. Er deden 12 scholen mee. De wedstrijden werden
gehouden in de Tarthorst zaal en het liep ontzettend goed, georganiseerd door een
groep stagiairs. Door de strengere maatregelen hebben we het niet kunnen
afronden en konden we niet de finale spelen. De speelbus activiteiten hebben
gedurende de lockdown een aangepast programma gedraaid. Dat betekent met
minder begeleiders op een locatie en ook met minder kinderen. De activiteiten
waren voornamelijk in de Nude, Pomhorst en bij de Nobelweg (Oost)
In de de eerste lockdown hebben we niet heel veel georganiseerd. Daarna en in de
tweede lockdown tot heden organiseren we op de dinsdag t/m vrijdag en op de
zondag een activiteitenaanbod voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar.

Afgelopen jaar hebben 30 studenten stage gelopen bij het Sportbuurtwerk.
Studenten kwamen van: Dulon College, RijnIJssel college, HAN Nijmegen, HU
(social work), Capabel Onderwijs en Zorg & Wek Academy.
Afgelopen jaar waren er 6 sportcoaches heel actief geweest met organiseren van
activiteiten in de stad. Tevens fietsen zij ook rond om de jeugd aan te spreken over
bepaald gedrag zoals overlast, vernieling en de corona maatregelen..

Talentenfabriek:
De afgelopen jaar heeft de voetbalschool Nobel op de zondag maximaal
geprofiteerd van de sluiting van de voetbalverenigingen. De voetbalschool Nobel
telt nu een lidmaatschap van 50 kinderen. Veel ouders laten hun kinderen bij de
voetbalschool trainen ter vervanging van de normale lessen. Drie sportcoaches
hebben afgelopen jaar elke zondag voetbaltrainingen en lessen verzorgd aan
kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het was zo succesvol dat zij extra ruimte nodig
hadden. Die kregen ze van de stichting Stadion Wageningen. We konden verhuizen
naar het stadion, wat een hele mooie ervaring is voor de kinderen. Het is een stukje
geschiedenis van de stad Wageningen wat zij meekrijgen. Tijdens de trainingen
werd er aandacht besteedt aan de techniek en spelinzicht. De lessen waren
voorbereid en goed verzorgd. Het succes van de voetbalschool is niet onopgemerkt
gebleven door de krant Gelderlander.

GEVOLGEN CORONA Niet alle ouders laten hun kinderen buiten spelen. Vooral kinderen van ouders die
Nederlands nog niet goed beheersen. We missen eigenlijk een groot deel van onze
deelnemers. Teveel kinderen zitten thuis en er zijn geluiden dat er sprake is van
overgewicht en depressie bij de jeugd. In de eerste lockdown liepen de incidentele
activiteiten merkwaardigerwijs beter dan de reguliere activiteiten. Na de zomer is
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het juist andersom. Dat betekent dat veel ouders nog bang zijn en hun kinderen
binnen houden.

Wat wel positief is dat wij creatiever aan het werk moeten. Kinderen en jongeren
creatiever benaderen om deel te nemen en te participeren in de samenleving. De
jongerenwerker en de sportbuurtwerker maken vlogs en deze worden goed
bekeken door de jeugd. Op die manier informeren wij hen en bereiken we onze
doelgroep.
We organiseren elke maand diverse voetbaltoernooien in de gehele stad in
verschillende wijken/ buurten.

UITDAGINGEN De grootste uitdaging blijft jongeren activeren tot vrijwilligerswerk en tevens
jongeren en kinderen bereiken voor activiteiten. We gaan ouders voorlichten en
informeren dat het kan.

Alle activiteiten corona proof houden blijft een uitdaging. Materialen schoon houden
is niet moeilijk. De 1,5 meter tijdens het sporten blijft wel een uitdaging. Dit geldt
voor de activiteiten voor 18 plus. Voetballen voor jongeren 18+ is alweer gestopt
omdat het te druk werd en de corona maatregelen moeilijk te handhaven waren. De
uitdaging blijft om binnen de corona regels te blijven op straat. Mensen, en met
name jongeren, hebben behoefte aan contact.

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
GEVOLGEN CORONA
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)

activiteit
aantal
VRIJWILLIGERS aantal STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-
PLAATSEN Opmerkingen

4.3.1.
Speel-o-theek

15

4.3.2 THUIS
4.3.3 Sportbuurtwerk 14 16 6 actieve sportcoaches

en 8 op oproepbasis
TOTAAL 29 16
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DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM

heel 2020 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

91,7% Er waren 12
respondenten

45 ben ik geholpen op weg naar werk of studie 50%
46 ben ik op de hoogte van de rechten en plichten,

normen en waarden in Nederland
91,7%

47 Heb ik beter contact met andere mensen 58,3%
48 Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat

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

83,3%

50%

Aanvullend
resultaat 7.4

geen vragen

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan
verwachtte

7,8

Kwaliteit van de activiteit (rapportcijfer) 8

overige opmerkingen:
● Goed
● ik ben goed geholpen
● Mooi activiteit
● aardige mensen
● ik vond de medewerkers van de vluchtelingenweek erg behulpzaam en aardig.
● Ik moet meer oefenen

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.

● 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
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achtergrond/situatie van vluchtelingen waardoor meer verbindingen kunnen
worden gemaakt.

WAT IS BEREIKT Veel statushouders zijn weer op weg geholpen door persoonlijke begeleiders
(coaches) en spreekuur. Veel problemen voorkomen en goed voorgelicht.
Ouders en kinderen zijn ondersteund bij het thuisonderwijs.
Sport- en beweeg-akkoord is getekend door VWON en partners.

GEVOLGEN CORONA Mensen zijn in diverse talen voorgelicht over de corona-maatregelen en speciale
hulplijnen. Coaches hebben de steeds veranderende richtlijnen voor school en
sporten uitgelegd. Tijdens spreekuur is in eerste instantie alleen bij spoed
geholpen, op afspraak. De inloop is in maart gestopt. Er is onvoldoende
wachtruimte op Markt 17 - 1 hoog om te kunnen voldoen aan de 1,5 m richtlijn.
Vrijwilligers hebben hard gewerkt om mensen te helpen die zich digitaal/telefonisch
niet konden redden, werkloos raakten of voor school niet konden omgaan met
laptop (of geen laptop hadden). Een aantal vrijwilligers doen aan ambulant
spreekuur; om grote problemen te voorkomen.
Een aantal weken was VWON enige loket voor oudkomers. Gelukkig zijn andere
instanties ook weer bereikbaar geworden.
Het spreekuur is tijdelijk uitgebreid met een juridisch spreekuur voor de
verlengingen verblijfsvergunning. Alle mensen die in 2016 in Nederland kwamen
moeten nu na 5 jaar verlenging aanvragen.

UITDAGINGEN 1. Gezondheidsproblemen en stress bij mensen die al geïsoleerd waren. Hoe
bereiken en begeleiden we in de goede richting.

2. Stimuleren contact met Nederlanders en andersom.
3. Stress bij mensen die wachten op huisvesting in AZC en mensen die moeten

doorverhuizen vanuit tijdelijke kamergewijze huisvesting.
4. De werkruimte (VWON met VOD) is te klein!
5. Verwijzing: na aantal jaren verblijf zijn er nog steeds problemen die ont- of

bestaan, waar (ex)vluchtelingen blijkbaar nog niet elders voor terecht kunnen.
Nog beter organiseren in Wageningen, gebruikmakend van de lage drempels
die er zijn. Dit blijft aandacht vragen in Welsaam verband en met Startpunt;
gaat langzaam beter.

6. Risico op armoede bij mensen die nu werkloos worden, en geen uitkering
willen aanvragen (of niet weten hoe).

7. Verveling en isolatie onder jongeren en gezinnen met kleine kinderen, in kleine
huizen. Risico op stress en spanningen in huiselijk sfeer.

8. Voorbereiding op de Veranderopgave Inburgering 2022.

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 eerste halfjaar van 2020 kent een duidelijke cesuur: vóór het coronavirus en
erná.  De eerste 3 maanden t/m 13 maart geldt nog de volgende typering:

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
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.
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Toen het Corona-virus wereldwijd toesloeg is het inloopcentrum per 14 maart 2020
gesloten.
Ontmoeting en vrijwilligerswerk, alles kwam stil te liggen. De coördinator hield met
vrijwilligers en enkele bezoekers weliswaar contact via mails, telefoon en sociale
media, maar zeker met vluchtelingen werkt persoonlijk in ‘real life contact’ toch
beter. De coördinator  opende een nieuwe Facebook community en mensen
konden elkaar in ieder geval nog via digitale wegen vinden. Zorgen waren er wel,
eenzaamheid bij bezoekers en vrijwilligers lag op de loer. Over het gehele jaar
hebben 6 statushouders en 7 ongedocumenteerden vrijwilligerswerk gedaan in het
inloopcentrum.

GEVOLGEN CORONA In lijn met de landelijke trend werd het inloopcentrum op 23 juni weer geopend. Een
streng corona-proof protocol was leiddraad, en maaltijden waren eerst nog niet
mogelijk. Mede door het kunnen gebruiken van een groot tuinterras konden de
ontmoetingen echter weer plaatsvinden.
Vanaf 12 augustus hebben we 2 maanden lang weer samen gegeten, weliswaar
alleen op woensdagen en met slechts 15 mensen, maar het lukte goed om dit veilig
te doen. Vanaf 14 oktober hebben wij de landelijke gedeeltelijke lock down gevolgd:
we gingen weer terug naar openstelling van alleen de middagen zonder maaltijden.
Uiteindelijk volgde er vanaf 18 december een 2e volledige lock down. Deze
lockdown zou tot in 2021 doorlopen.  Hoewel het centrum gesloten was kwam onze
coördinator wekelijks 3 middagen naar Markt 17 en was beschikbaar voor 1 op 1
gesprekken met vrijwilligers of bezoekers die behoefte hadden aan een luisterend
oor. Dit was mogelijk wanneer men vooraf een afspraak maakte.
De meeste vluchtelingen die vrijwilligerswerk in het inloopcentrum deden hebben

wij nog niet teruggezien. Koken en afwassen, de activiteiten waarbij zij zich
inzetten, zijn slechts korte tijd van toepassing geweest. In die tijd kwam een enkele
vluchteling helpen.

UITDAGINGEN Tot aan de lockdown op 14 maart geldt:
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.

Na de heropening op 23 juni bouwden we het werk  voorzichtig en fasegewijs op.
Wanneer maaltijden weer mogelijk worden kunnen ook de vluchtelingen zich weer
inzetten als vrijwilliger. Een aantal vluchtelingen is inmiddels verplaatst naar een
andere stad en zijn we kwijt. We hopen dat de nog in Wageningen wonende
vluchtelingen weer mee gaan draaien.

ACTIVITEIT 4.4.3 RONDLEIDING, ABONNEMENT, DIGITAALHUIS  (zie voornamelijk deelplan 3.6)
ORGANISATIE de bblthk / Digitaalhuis
DOEL rondleiding, abonnement, verwijzingen/hulp bij taal
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA De bblthk is een tijd dicht geweest. Samen met VWON, WiW en het taalcafé van

Thuis is het project Videobellen van start gegaan. De taalhuisdocent begeleidde de
vrijwilligers op inhoud en methodiek. Er waren 50 koppelingen. Halverwege Corona
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startte het Digitaalhuis met een telefonisch spreekuur, inmiddels is het gewone
spreekuur weer half gestart. Ook de bblthk is weer open. In het najaar ging de
bblthk weer dicht en het spreekuur alleen telefonisch. Er is door het Digitaalhuis
i.s.m. Compleet Mensenwerk, gemeente en ROC A12 een planbeschrijving
gemaakt voor huiswerkbegeleiding aan MBO-studenten met
vluchtelingenachtergrond op ROC A12. Zodra de school en bblthk weer opengaan,
start deze pilot in de bblthk.

UITDAGINGEN
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 NL'se
samenleving.

WAT IS BEREIKT Het Vrijwilligers Centrum Wageningen bood 83 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 had, was minder dan de jaren ervoor
door corona. We hielpen 25 mensen met een ‘beperking’, 39 mensen van AZC, 18
migranten met diverse achtergronden.

Asielzoekers
Ondanks Corona kwamen nog 39 asielzoekers bij ons langs. De verblijfsduur is
inmiddels opgelopen tot meer dan 12 maanden. Amin, vrijwillig intercultureel
bemiddelaar, maakt het mogelijk hen te helpen. Hoewel het door Corona lastig
was, omdat het werk bij een organisatie stop werd gezet nadat de vrijwilliger net
daar was begonnen.
Het plaatsen van bewoners blijft een uitdaging. Zij spreken niet tot nauwelijks
Nederlands. Het is onzeker hoe lang zij zich kunnen inzetten. Dit vraagt creativiteit
van ons en de organisaties. In 2021 gaat VCW meedoen met een landelijk project
voor participatie en taal van de bewoners aan de Keijenbergseweg.

GEVOLGEN CORONA Door Corona was het moeilijker om mensen (langdurig) te bemiddelen. Mensen
van AZC doen met name het vrijwilligerswerk in groepen. Dit is het werk dat ten
tijde van de lockdown grotendeels stil heeft gelegen.
Tijdens de eerste lockdown hebben een aantal van hen meegeholpen met het huis
aan huis verspreiden van de Corona flyers.

UITDAGINGEN We zouden meer geschikte plekken willen vinden voor bewoners van het AZC die
doorgaans niet tot weinig Nederlands spreken. Zo dat we meer asielzoekers een
mooie vrijwilligerservaring kunnen bieden.

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 het eerste halfjaar zijn veel vluchtelingen actief geweest in de Nude, tot aan de

eerste lockdown in totaal 17 mensen. Een groot deel van hen volgde ook de
Nederlandse lessen. In de eerste lockdown zijn de Nederlandse lessen via zoom
voortgezet. Dit was niet zo succesvol: de taalbarrière was te groot om enige
vooruitgang te boeken. Toen de lessen met ingang van 1/7 weer live voortgezet
konden worden, was dit dan ook een grote opluchting. Wel moest de groepsgrootte
vanwege de anderhalve meter maatregel drastisch worden ingeperkt naar 10
deelnemers per groep. In totaal is tot de tweede lockdown 2x per week
Nederlandse taalles gegeven aan twee verschillende groepen van 10 personen. De
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Nederlandse les is zo populair dat er een wachtlijst is. In de tweede lockdown heeft
de docent besloten geen lessen via zoom te geven.

In juli is ook weer de individuele begeleiding gestart. Vooral voor het kookatelier
bracht dit beperkingen met zich mee, omdat er maar 3 personen tegelijkertijd in de
keuken mogen zijn en gezamenlijke maaltijden geen doorgang konden vinden. In
de tweede helft van het jaar zijn drie vluchtelingen op regelmatige basis betrokken
geweest bij keukenactiviteiten.

De periode dat het Huis van de wijk gedeeltelijk open was, hebben we gebruikt om
het pand op te knappen; vrijwilligers samen met beroepskrachten. Bij deze
werkzaamheden zijn vanaf juni vijf vluchtelingen betrokken die zichzelf gemeld
hebben omdat zij graag aan de slag wilden en zij hebben dit doorgezet in de
tweede helft van het jaar.

GEVOLGEN CORONA In 2020 zijn minder vluchtelingen actief geweest in de Nude dan normaal, vanwege
de lockdown waarin we grotendeels gesloten waren en vanwege de anderhalf
meter regel, waardoor onder andere in de keuken minder plek beschikbaar was en
mensen niet vrij in konden lopen. Daar waar nodig is met mensen telefonisch
contact onderhouden. In de eerste helft van het jaar is De Nude beperkt open
geweest, op dinsdag, woensdag en donderdag van 10-12 en 14-16 uur.

UITDAGINGEN Inmiddels is het halverwege februari 2021 en bevinden we ons in een tweede
lockdown die steeds wordt verlengd. Nu de Huizen van de wijk geen
inloop-mogelijkheid hebben, kost het meer moeite om iedereen in beeld te houden
en te krijgen. Anderzijds merkten we bij de vorige lockdown dat vluchtelingen
behoorlijk snel de weg weer wisten te vinden toen het huis weer open ging. Door
alle regelgeving is het met name moeilijk om het kookatelier aan de gang te
houden; na de lockdown zullen we echt op zoek moeten naar een (nieuwe)
invulling voor het koken.
Voor de vluchtelingen is het nadelig dat de Nederlandse les geen doorgang kan
vinden en dat de groepsgrootte zo verkleind is. Hierdoor duurt het langer voor
iedereen aan de beurt is om Nederlandse les te krijgen. De hoop is dat mensen
hierdoor niet gaan afhaken.
Met de nieuwe wet inburgering in het vooruitzicht hopen we samen met de andere
partners van Welsaam een samenhangend aanbod te kunnen inrichten, specifiek
voor deze doelgroep.

ACTIVITEIT 4.4.6 MOGELIJKHEID BIEDEN VOOR BEGELEID VRIJWILLIGERSWERK (Zie deelplan 1.3)
ORGANISATIE Odensehuis
DOEL Mogelijkheid bieden voor begeleid vrijwilligerswerk
WAT IS BEREIKT In het jaar 2020 hebben een viertal mensen uit het AZC vrijwilligers werk gedaan

voor het Odensehuis. Een drietal van heeft deelgenomen aan een BHV cursus
GEVOLGEN CORONA Door besmettingen op het AZC moesten de vrijwilligers hun werkzaamheden

stoppen
UITDAGINGEN Mensen met een hoge opleiding die de Nederlandse taal niet beheersen een

(vol)waardige plek geven in het team. Dit vraagt meer inzicht in profiel van iemand
om tot goede taakinvulling te kunnen komen samen

ACTIVITEIT 4.4.7 TAALONDERSTEUNING VIA MAATJESCONTACT (Zie deelplan 3.6)
ORGANISATIE Gilde Samenspraak
DOEL Zie deelplan. Geen veranderingen.
WAT IS BEREIKT dit jaar is  er in het kader van SamenSpraak niet geconverseerd met ( voormalig)

vluchtelingen.
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN
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SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-
PLAATSEN Opmerkingen

4.4.1 Maatschappelijke
en juridische
ondersteuning VWON

27 4 Hulde aan de
vrijwilligers. Toch nog
veel nieuwe vrijwilligers
in dit lastige jaar!!

4.4.4 Begeleiding naar
vrijwilligerswerk VCW
4.4.7. GILDE
Samenspraak
TOTAAL 27 4

BIJZONDERE ONTWIKKELINGEN EN LEERMOMENTEN

Coronahulp is geweldig geweest. Daarnaast ook goede samenwerking tussen organisaties. Scholen en
sportclubs b.v. konden VWON nu goed vinden.
Heel veel kinderen toch aan het sporten gekregen (wanneer het kon); wat bijdraagt aan positieve
gezondheid! (Met goede en betrouwbare begeleiding.)
Belangrijke om goede informatie in eigen taal en via sleutelfiguren door te geven, want er ontstaan
gemakkelijk fabels over pandemie.

Er kan niet genoeg ingezet worden op voorkomen van isolement!

UITSPRAKEN VAN INWONERS
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DEELPLAN JAARRAPPORTAGE 2020

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum
NUMMER
(cat. deelplan) CATEGORIE DEELPLAN NAAM
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
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

ACTIVITEIT 4.5.2 GROEPSTAALLES zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6.
ORGANISATIE Solidez
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
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, naar
dagbesteding gaan, of gezellig bij iemand op de koffie. De vrijwillige chauffeurs
doen dit met grote betrokkenheid.

WAT IS BEREIKT Door Corona heeft de Plusbus vanaf 16 maart 2020 geen klanten meer kunnen
vervoeren. Onze vrijwillige chauffeurs behoren grotendeels ook tot de risicogroep.
Op 29 juni 2020 heeft er een herstart plaats gevonden, in aangepaste versie met de
nodige Corona richtlijnen in acht genomen. Er is bij onze chauffeurs gepolst wie er
kan/wil rijden vanaf die datum. Meer dan de helft van onze vrijwilligers heeft in 2020
niet gereden voor de Plusbus omdat ze gezien hun leeftijd en sommigen met
lichamelijke klachten het risico voor besmetting te groot vonden.
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Nadat duidelijk is wordt er gekeken hoe er herstart kan worden. Dit lukt nu op de
werkdagen maandag tot en met vrijdag overdag. Klanten die regelmatig met ons
vervoerd worden zijn hiervan op de hoogte gebracht en ook de dagbestedingen waar
we klanten voor vervoeren.

GEVOLGEN CORONA Tot op heden is de situatie met betrekking op bovenstaande verhaal weinig
optimistischer geworden. Het is immers zo dat de regels alleen maar strenger
geworden zijn. De gevolgen door Corona zijn groot voor de Plusbus. Zowel voor
onze inkomsten als onze sociale functie, voor onze klanten en vrijwilligers.
Doordat bijna alle activiteiten geen doorgang kunnen hebben zijn er alleen de
hoogstnoodzakelijke ritten te rijden (dagbesteding, dokter- en ziekenhuis bezoek.

n

UITDAGINGEN De Plusbus laten rijden met inachtneming van alle getroffen maatregelen. Extra
ritten, bij voorkeur voor meerdere dagen te krijgen. Wat in 1 geval gelukt is en door
de inzet van een nieuwe vrijwillige chauffeur gereden kan worden. Contact met de
vrijwilligers onderhouden zodat zij wanneer het straks weer mogelijk is om te rijden,
dit ook willen doen en niet afhaken.

ACTIVITEIT 4.5.4 DIGITAALHUIS zie beschrijving van de resultaten in deelplan 3.6

ORGANISATIE
DOEL
WAT IS BEREIKT
GEVOLGEN CORONA
UITDAGINGEN

SROI (AANTAL VRIJWILLIGERS EN WERKERVARINGSPLAATSEN GEREALISEERD)

activiteit

aantal
VRIJWILLIGERS
(ook trede 1 en 2
participatie)

aantal
STAGIAIRES

aantal
WERKERVARINGS-
PLAATSEN Opmerkingen

Vervoer van inwoners
van Wageningen
(Plusbus)

22

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Er werd tot begin 2021 een dame van 99 jaar die nog zelfstandig woonde 4x per week naar een dagbesteding
vervoerd. Deze dame stond nooit buiten op de Plusbus te wachten, dus de chauffeur ging haar altijd binnen ophalen.
Dan werd ze door de chauffeur  in haar jas geholpen, moest hij nog even een kopje in de keuken zetten, verwarming
lager en vaak ook nog even de telefoon op de oplader. De dame werd dan aan de arm meegenomen nadat de
chauffeur haar huis had afgesloten om haar naar de dagbesteding te vervoeren. Daar aangekomen wil ze hem een
“fooitje” geven, die zegt dat dit niet hoeft, maar volhardend zijn is deze dame niet vreemd dus wordt de € 0,50 toch
aangenomen.  Want zo zegt de dame, en ook haar kinderen, wij zijn zo blij met de Plusbus, er kan altijd op gerekend
worden, zijn altijd behulpzaam en op tijd. Dat doet goed om te horen.

Pag 30 - 2020 Jaarverslag - Categorie 4



Welsaam: Rapportage percentuele bijdrage aan resultaten.

Rapportage "de Monitor"
Categoriën Meetvelden Deelplannen (= vragenlijsten)
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Gestelde vragen

1a

1. inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het 

bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en 

mensen met een lage SES - - 79% 79% - - 79% 79% - - - - - - 45% - - - - 91% 100% - - kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.

1b

1. inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het 

bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en 

mensen met een lage SES - - 57% 57% - - 57% 57% - - - - - - 57% - - - - - - - - ervaar ik meer dat ik 'erbij' hoor in mijn omgeving.

2

2. inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met 

een beperking en mensen met een lage SES, ervaren hun 

kwaliteit van leven gemiddeld als goed 84% 84% 84% 84% - 84% - 84% - - 94% - - 67% 85% 81% - - 84% 91% - - ben ik tevreden met wat het leven mij biedt.

3

3. inwoners, in het bijzonder mensen met een lage SES, 

ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed 91% 91% 91% 91% 91% - - 91% - - 97% - - 79% 88% 92% - - 89% 100% - voel ik mij goed.

4

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: in het uitvoeringsplan aandacht aan 

te besteden) - - - - - - - - - - - - - - -

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

heb (is een feit)

5 5. er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid - - - - - - - - - - - - - - - Feit: geen vraag,

6

6. inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar 

in hun gebied, waarbij de invulling van gebied maatwerk is - - - - - - - 100% - - - - - - - - 100% - - heb ik meer/beter contact met andere mensen.

7

7. initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken 

van netwerken in de wijk en/of buurt worden ondersteund - - - 80% - - 80% 80% - - - - - - - - - - - 80% - - heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is.

8

8.indien nodig worden (kwetsbare) inwoners door de 

gemeente ondersteund bij het nemen van initiatieven in hun 

gebied 92% - - 92% - - 92% 92% - - 92% - - - - - - - - - - -

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

heb

9

9. er zijn verschillende vormen van werk en participeren 

beschikbaar - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% - heb ik werk en/of andere bezigheden die passen bij mijn mogelijkheden.

10

10. de gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven van 

ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners 

(thema werk) hoog - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

heb.

11

11. Bij het bieden van hulp en ondersteuning irt werk 

worden dwarsverbanden gelegd tussen bedrijven, 

dagbesteding, vruijwilligerswerk en scholen - - - - - - - - - - - - - - - FEIT, INHOUDELIJKE RAPPORTAGE

12

12. iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een 

ondersteuningstraject van de gemeente dat uitgaat van zijn 

mogelijkheden en leidt naar een vorm van werk of 

dagbesteding - - - 81% - - 81% 81% - - - - - - - - - - - 62% 100% - - heb ik werk en/of andere bezigheden die passen bij mijn mogelijkheden.

13

13. de gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op 

armoedebestrijding - - - 49% - - 49% 49% - - - - - - - - - - - 49% - - - weet ik beter hoe ik hulp/ondersteuning kan krijgen voor mijn situatie.

14a

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) - - 83% - - - 83% 83% - - - - - - - - 83% - - - - - weet ik beter waar en van wie ik hulp kan krijgen voor mijn situatie

14b

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) - - 79% - - - 79% 79% - - - - - - - - - 79% - - - - - weet ik voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom.

15a

15. er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als 

regels tekort schieten - - 100% - - - 100% 100% - - - - - - - - - 100% - - - - - heb of krijg ik meer controle over mijn leven.

15b

15. er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als 

regels tekort schieten - - 90% - 90% - - 90% - - - - - - - - - 90% - - - - - heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst.

16a

16. financieel kwetsbare inwoners (jongeren en 

volwassenen) krijgen ondersteuning om anders met geld te 

leren omgaan en hun lasten te verlagen - - 76% - - - 76% 76% - - - - - - - - - 76% - - - - - kom ik beter uit met mijn geld.

16b

16. financieel kwetsbare inwoners (jongeren en 

volwassenen) krijgen ondersteuning om anders met geld te 

leren omgaan en hun lasten te verlagen - - 93% - - - 93% 93% - - - - - - - - - 93% - - - - - heb ik meer rust.

17a

17. in samenwerking met formele en informele netwerken 

worden problematische schuldensituaties gesignaleerd, 

waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost (dit 

resultaat staat wat betreft voorkomen/oplossen in categorie 

3, en wat betreft signaleren in categorie 2; nadere invulling 

per categorie in de uitvoeringsplannen) - - 66% - - - 66% 66% - - - - - - - - 66% - - - - - weet ik wat ik moet doen om mijn geldzaken te organiseren.
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Gestelde vragen

17b

17. in samenwerking met formele en informele netwerken 

worden problematische schuldensituaties gesignaleerd, 

waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost (dit 

resultaat staat wat betreft voorkomen/oplossen in categorie 

3, en wat betreft signaleren in categorie 2; nadere invulling 

per categorie in de uitvoeringsplannen) - - 86% - - - 86% 86% - - - - - - - - 86% - - - - - kan ik financiële problemen voorkomen.

18

18. er is een professioneel aanspreekpunt voor 

ondersteuning aan mantelzorgers (dit resultaat staat wat 

betreft ondersteunen in categorie 3, en wat betreft 

informatievoorziening in categorie 2; nadere invulling per 

categorie in de uitvoeringsplannen) - - 94% - - 94% - 94% - - - - - - 94% - - - - - - - - weet ik waar en van wie ik ondersteuning kan krijgen voor mijn situatie.

19

19. mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen 

de zorgverlening met elkaar af - - 62% - 62% - - 62% - - 64% - - - 60% - - - - - - - - heb of krijg ik meer controle over mijn leven.

20 20. mantelzorgers worden door de gemeente gewaardeerd - - 53% - - 53% - 53% - - - - - - 53% - - - - - - - - ontvang ik waardering voor mijn mantelzorgtaken.

21

21. mantelzorgers worden door de gemeente en 

zorgaanbieders minder belast door regels en voorwaarden 

om hun mantelzorgtaken uit te kunnen - - 25% - 25% - - 25% - - - - - - 25% - - - - - - - - ervaar ik minder obstakels in de uitvoering van mijn mantelzorgtaken.

22

22. mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, krijgen 

informele en/of formele hulp op maat - - 50% - 50% - - 50% - - - - - - 50% - - - - - - - - voel ik me gesteund in de uitvoering van mijn mantelzorgtaken.

23

23. er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in 

de vorm van scholing, begeleiding, verzekering etc - - - 51% - - 51% 51% - - - - - - - - - - - 51% - - kan ik werken of vrijwilligerswerk doen.

24

24. vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, 

ondersteuning) voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen - - - 35% - - 35% 35% - - - - - - - - - - - 51% 18% - - kan ik werken of vrijwilligerswerk doen.

25

25 er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van 

vraag en aanbod van inwoners - - - - - - - - - - - - - - -

weet ik waar ik terecht kan voor vrijwilligerswerk dat bij me past (is een 

feit)

26

26. er is een aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen 

met beperkte eigen middelen - - - 93% - - 93% 93% - - - - - - - - - - - 87% 100% kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.

27

27. er is financiële ondersteuning voor inwoners die geen 

middelen hebben om mee te doen aan vrijetijdsbesteding - - - - - - - - - - - - - - - GEEN TAAK VAN WELSAAM

28

28. er is een divers, breed, toegankelijk aanbod van 

activiteiten en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, ook in 

de buitenruimte, waaruit inwoners kunnen kiezen 

afhankelijk van hun mogelijkheden en behoefte. - - - 93% - - 93% 93% - - - - - - - - - - - 87% 100% - kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.

29 29. de wettelijke taken uit de Jeugdwet worden uitgevoerd - - - - - - - - - - - - - - - GEEN TAAK VAN WELSAAM

30

30. er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is 

ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen 

uit het eigen netwerk (thema jeugd) - - 78% - 78% - - 78% - - - - - - 84% - 75% - 76% - - - - heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is.

31

31. ouders en kinderen zijn volwaardige gesprekspartners; 

hulpverleners praten niet over maar met hen vanuit een 

respectvolle bejegening en rekening houdend met de 

heersende normen en waarden in het gezin en in hun 

omgeving - - 91% - - - - 91% - - - - - - - - 92% - 90% - - - - voel ik mij serieus genomen.

32

32. er zijn netwerken voor kinderen en ouders waar zij 

lotgenoten en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten 75% - 75% - - - 75% 75% - - - - - - - 75% - - - - - - heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is.

33

33 als mensen zich zorgen maken over de kinderen van 

anderen, weten zij waar zij terecht kunnen voor informatie 

en advies en weten hoe te handelen als de veiligheid van het 

kind in het geding is - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

weet ik beter hoe, waar of van wie ik hulp kan krijgen van officiële 

instanties.

34

34 kinderen en hun ouders kunnen makkelijk informatie 

vinden en advies krijgen, zowel over het oplossen als over 

het voorkomen van problemen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - weet ik beter hoe, waar of van wie ik hulp kan krijgen voor mijn situatie.

35

35. kinderen zijn actief betrokken bij het beleid dat 

betrekking op hen heeft - - - - - - - - - - - - - - - VIA INHOUDELIJKE RAPPORTAGE

36

36. er wordt preventief hulp en ondersteuning aangeboden 

aan ouders en kinderen in geval van echtscheidingen - - 72% - 72% - - 72% - - - - - - - 60% 84% - - - - - - heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst (bij echtscheiding!).

37

37. oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning 

op maat en passende mogelijkheden om zelfstandig actief te 

blijven 78% - 78% - - - 78% 78% - - 100% - - - - 56% - - - - - - - kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind.

38

38. oudere inwoners kunnen elkaar en andere generaties 

ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren en 

worden daarin waar nodig gefaciliteerd - - - - - - 100% - - - - - - - - - - - heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen.

39

39. voor oudere inwoners met beperkingen is passende zorg 

beschikbaar - - 100% - 100% - - 100% - - 100% - - - - - - - - - - - heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is.
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Gestelde vragen

40

40. eenzaamheid bij oudere inwoners wordt gesignaleerd en 

waar gewenst wordt op maat ondersteuning geboden bij 

maatschappelijke participatie/opbouwen van een netwerk - - - - - 100% - - - - - - - - - - heb ik beter/meer contact met andere mensen.

41

41. mensen met een beperking worden actief betrokken bij 

vormgeving, invulling en evaluatie van beleid en uitvoering 

dat betrekking op hen heeft - - - - - - - - - - - - - - - INHOUDELIJKE VERANTWOORDING ONDER 4.1

42

42. bedrijven en organisaties creëren passende functies voor 

mensen met een beperking - - - 51% - - 51% 51% - - - - - - - - - - - 51% - - - kan ik kan werken of vrijwilligerswerk doen dat bij me past.

43

43. het openbaar vervoer, aanvullend vervoer en openbare 

voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een 

beperking - - - - - - - - - - - - - - - is een feit, We rapporteren alleen over onze WELSAAM voorzieningen

44

44. iedere statushouder die in Wageningen komt wonen, 

beheerst (naar eigen kunnen) de Nederlandse taal - - - 91% 91% - - 91% - - - - 92% - - - - - 90% - - - - kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken en begrijpen.

45

45. iedere statushouder wordt - zsm nadat hij in 

Wageningen is komen wonen - actief gestimuleerd om een 

vorm van werk of studie te gaan doen en wordt daarin 

ondersteund - - - - - 31% - - - - 50% - - - - - - 11% - - ben ik geholpen op weg naar werk of studie.

46

46. alle statushouders/vluchtelingen zijn op de hoogte van 

de Nederlandse normen en waarden, waaronder de 

basiswaarden van de Grondwet en de mensen- en 

kinderrechten; ouders worden in staat gesteld hun kinderen 

daarin te ondersteunen - - - - - 92% - - - - 92% - - - - - - - - -

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

Nederland.

47a

47 statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten 

elkaar in de buurt, op (vrijwilligers)werk of tijdens 

vrijetijdsbesteding - - - - 58% - - - 58% - - - - - - - - - heb ik beter/meer contact met andere mensen.

47b

47 statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten 

elkaar in de buurt, op (vrijwilligers)werk of tijdens 

vrijetijdsbesteding - - - - - - - - - - - - - - - - heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen.

48a

48 statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente 

ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk - - - - 83% - - - 83% - - - - - - - - - - heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is.

48b

48 statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente 

ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk - - - - 69% - 88% - 50% - - - - - - - - - - heb ik meer het gevoel dat ik erbij hoor in mijn omgeving.

49

49. er is ondersteuning voor uitgeprocedeerde vluchtelingen 

die buiten hun schuld niet in aanmerking komen voor 

opvang en die voldoen aan de daartoe door de 

gemeenteraad vastgestelde criteria - - - - - - - - - - - - - - - INHOUDELIJKE RAPPORTAGE in deelplan 

50a

aanv. Op grond van par. 6.2 beleidskader: De gemeente wil 

aanvullend op de resultaten onder leefbaarheid het 

volgende bereiken. De gemeente wil voorkomen dat er 

gebieden zijn waar de leefbaarheid achterblijft, omdat 

inwoners het daar zelf niet lukt om er verandering in te 

brengen. De gemeente wil er ook voor zorgen dat lesbische, 

homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners zich 

gerespecteerd en prettig voelen in Wageningen. Daar waar 

nodig voert de gemeente de regie en werkt hierin samen 

met partners. - - - - - 85% 85% - - - - - - - - - - - - - voel ik mij veiliger.

50b

aanv. Op grond van par. 6.2 beleidskader: De gemeente wil 

aanvullend op de resultaten onder leefbaarheid het 

volgende bereiken. De gemeente wil voorkomen dat er 

gebieden zijn waar de leefbaarheid achterblijft, omdat 

inwoners het daar zelf niet lukt om er verandering in te 

brengen. De gemeente wil er ook voor zorgen dat lesbische, 

homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners zich 

gerespecteerd en prettig voelen in Wageningen. Daar waar 

nodig voert de gemeente de regie en werkt hierin samen 

met partners. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ben ik meer tevreden over waar ik woon en met wie.

50c

aanv. Op grond van par. 6.2 beleidskader: De gemeente wil 

aanvullend op de resultaten onder leefbaarheid het 

volgende bereiken. De gemeente wil voorkomen dat er 

gebieden zijn waar de leefbaarheid achterblijft, omdat 

inwoners het daar zelf niet lukt om er verandering in te 

brengen. De gemeente wil er ook voor zorgen dat lesbische, 

homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners zich 

gerespecteerd en prettig voelen in Wageningen. Daar waar 

nodig voert de gemeente de regie en werkt hierin samen 

met partners. - - - - - 88% - 88% - 88% - - - - - - - - - - - - - heb ik meer het gevoel dat ik erbij hoor in mijn omgeving.
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Gestelde vragen

51

aanv. Op grond van par. 7.1 beleidskader, wordt bij 

activiteiten om de resultaten voor het thema jeugd te 

bereiken onderscheid gemaakt tussen inzet voor kinderen 

van -9 maanden tot 13 jaar en inzet voor jongeren van 13 

tot 27 jaar. - - - - - - - - - - - - - - - is een feit

52

aanv. Op grond van par. 6.5 beleidskader, wil de gemeente 

de consequenties van mantelzorg (en vrijwilligerswerk) voor 

vrouwen en mannen afzonderlijk in beeld brengen en 

monitoren. - - - - - - - - - - - - - - - 0

53

aanv. Op grond van par. 7.4 beleidskader, moet invulling 

worden gegeven aan de wettelijke taak om statushouders 

die in Wageningen (komen) wonen te ondersteunen om 

mee te kunnen doen in de samenleving. Daarbij gaat het om 

taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding en 

begeleiding naar een vorm van werk of studie. - - - 79% - - 79% 79% - - - - - - - - - - 79% - - - - kan ik meedoen in de maatschappij.

54 (niet gekoppeld aan een resultaat) - - 58% - 58% - - 58% - - - - - - - 58% - - - - - - - ben ik geholpen om weer zelfstandig verder te gaan.

Gemiddelde % per Categorie/Meetvelden/Deelplan 84% 87% 77% 74% 73% 80% 75% 75% 87% 94% 71% 61% 72% 83% 84% 84% 66% 90%

Vaste vragen (schaal 1-10)

De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan verwachtte. tevredenheid          8,13 7,88          8,67          7,75          7,40          8,42          7,66                8,41          8,31          8,51          8,27          De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan verwachtte.

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de activiteit?           8,35 7,97          8,64          8,00          7,58          8,62          8,16                8,69          8,69          8,49          8,64          Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de activiteit?

Totaal aantal respondenten 529           -            33             36             13             12             151           52             118                 29             29             45             11             -                  

Dit rapport is gegenereerd op basis van ingevulde vragenlijsten tijdens of na activiteiten. Pagina 4 van 4



Bijlage 3: Verantwoording Innovatiegelden 2019 en 2020
Innovatieve projecten in de uitvoering

In deze bijlage is een korte verantwoording van de innovatieve projecten in de uitvoering.
De innovatiegelden die zijn ingezet 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 in 2019 een drietal
projectvoorstellen geselecteerd die bijdragen aan een diverse samenleving die in verbinding is, vanuit
respect en begrip voor verschillen. In 2020 kwam hier nog een vierde voorstel bij. Daarnaast is in
2020 ingezet op leefbaarheid in de buurt met het voorstel voor Wageningen DOET om inwoners
maximaal te betrekken bij hun buurt. Dit levert op dat de contacten met wijk- en buurtverenigingenen
andere betrokken inwoners verstevigd worden.

2019
1. #Equality 4 all, een filmproject voor jongeren over inclusie, deels ook gefinancierd vanuit

Categorie 2
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.

2020
4. Buddy 2 buddy, een project om het sociaal isolement van nieuwkomers te doorbreken en de

betrokkenheid van Wageningse inwoners bij de integratie van nieuwkomers te vergroten. (ook
gefinancierd uit categorie 3en 4)

5. Leefbare buurten: Wageningen DOET, het bij elkaar brengen en ondersteunen van inwoners op
stedelijk en buurtniveau en het delen van kennis, netwerk en middelen om zo de mensen en de
ideeën verder te brengen. (dit wordt gefinancierd uit categorie 1, 3 en 4)

Categorie 2:
Voor het vergroten van Signaleringskracht is in 2019 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. In 2020 is ingezet op het
signaleren en informeren van Mantelzorgers van GGZ patiënten. Dit project valt voor de helft onder
categorie 2 en voor de helft onder categorie 3.

2019
6. 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.

2020
7. Meer aandacht voor GGZ Mantelzorgers, omdat deze groep in het algemeen een verhoogd risico

loopt om zelf ook problemen te ontwikkelen.Daarom is het belangrijk dat organisaties meer
informatie krijgen over deze groep mantelzorgers en het ondersteuningsaanbod voor hen uit
wordt gebreid. (Het voorlichtingsdeel komt uit categorie 2, het begeleidingsdeel uit categorie 3).
Dit project gaat van start in 2021 en kan dus nog niet verantwoord worden.

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.
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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. In 2020 gaat de aandacht uit naar ondersteuning van GGZ
Mantelzorgers (zie ook categorie 2), de doorontwikkeling van het project Wageningen
dementievriendelijk en de leefbaarheid in de buurt door een aanspreekpunt te bieden voor
omwonenden van overlastsituaties bij met name onbegrepen gedrag.

De projecten voor categorie 3 zijn:

2019
8. 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.
9. 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.

10. Passende kinderopvang om de reguliere kinderopvang op maat toegankelijk maken voor elk
kind, ongeacht de zorgvraag door gerichte ondersteuning on the job.

11. Inloop Geldzaken, een vroegtijdige en laagdrempelige inloop voor informatie, advies en hulp bij
schulden en armoede.

2020
12. Wageningen Dementievriendelijk (2): Het gaat om een voortzetting en verbreding van de pilot die

met de vorige bonusgelden in gang is gezet. Dit project gaat van start in 2021 en kan dus nog
niet verantwoord worden.

13. Leefbare buurten: aanspreekpunt omwonenden bij overlastsituaties, een aanspreekpunt bieden
voor de omwonenden bij situaties van overlast (met name bij overlast door personen met
onbegrepen gedrag), zodat zij een luisterend oor hebben en een terugkoppeling krijgen m.b.t. de
ontstane situatie.

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.

2019
14. 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.

15. Wageningen inclusief: begeleiding van de club VN Verdrag om erop toe te zien dat Wageningen
toegankelijker wordt voor mensen met een beperking.

16. Textra: (Arbeids-)Activering door middel van recyclen lokale kleding.
17. Bizz-Kids,

2020
18. Tienerwerk: Om deze groep langer en beter in beeld te kunnen houden en een doorgaande lijn

binnen het jeugdwerk te kunnen ontwikkelen is het van belang om voortaan een aaneengesloten
aanbod van vraaggerichte activiteiten te kunnen aanbieden. Onderdeel hiervan is een aparte
groep voor meiden.

In onderstaande verslagen worden van al deze projecten beschreven wat is bereikt.
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CATEGORIE 1 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

[1-04-2021] 1. Equality4all, een
filmproject over inclusie

1, 2 1.2 Diversiteit
2.3 Voorlichting

ORGANISATIE (s) Stichting Zora

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 anderen 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 breder 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 In totaal hebben 15 jongeren van VMBO en MHV filmworkshops gevolgd. Resultaat
is een film die de jongeren zelf gemaakt hebben. Deze is nog niet verspreid omdat
corona een première nog niet mogelijk maakt. Zodra het kan gaan wij in gesprek met
de school hoe wij de film verder kunnen gebruiken in en buiten de school.

De focus van de korte speelfilm (17 minuten) zijn de vooroordelen die over en weer
bestaan tussen de jongeren van de twee schoolgebouwen. Het hek dat tussen de
gebouwen zit staat hierin symbool, omdat het de gebouwen en jongeren scheidt. De
jongeren hebben onder begeleiding van Merlijn en Tessa de film zelf vormgegeven;
het onderwerp bedacht, de verhaallijn verzonnen, personages bedacht, dialogen
geschreven, script gemaakt, muziek gecomponeerd, lyrics geschreven, camera,
regie en geluid gedaan.

De film ‘Het Hek’ kan worden bekeken op https://vimeo.com/507181734/7701927630
De jongeren hebben gekozen om een film te maken die inzicht geeft in hun
vooroordelen, en tegelijkertijd prikkelt tot nadenken waardoor de film een goede
basis vormt voor een discussie. Ook hebben zij bewust gekozen voor een film met
een open einden. Zodat een oplossing niet is voorgekauwd, maar de kijkers van de
film in bijvoorbeeld een workshop of onder leiding van een docent mee kunnen
denken in oplossingen

Daarnaast is er een making of film gemaakt waarin de deelnemende jongeren
vertellen over het project en wat zij ervan hebben geleerd. Deze is te bekijken op
https://vimeo.com/507117322/30fd25c2e0 In deze film praten zij wel over de
oplossingen die zij zelf zien voor de vooroordelen die bestaan.
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Tenslotte zijn in 2 VMBO klassen workshops gegeven over het onderwerp
vooroordelen, waarbij de film is gebruikt als start. Bijgevoegd onze evaluatie waarin
alles over het project te lezen is. In 2021 zullen meer workshops volgen.

2. SUCCESSEN Groepsgevoel
De jongeren begonnen de workshops in oktober 2019 met een gesloten houding en
vooroordelen over en weer tussen de jongeren van het VMBO en de jongeren van
MHV. Bij aanvang van het project zaten zij in gescheiden groepen in een klaslokaal
en spraken niet met elkaar. Er werd veel over en weer gelachen om elkaar, maar nog
niet zozeer met elkaar. Tijdens het project veranderde dit. Door toenemend
enthousiasme en de langere contactmomenten na school zorgde we voor een
ontspannen sfeer. Wat lekkers te eten en drinken droeg daaraan bij. Het kantelpunt
van deze samenwerking was toen de groep een eenheid vormde tegen ons als
begeleiders. Waar wij waren uitgegaan van het maken van een documentaire,
zorgde hun gezamenlijke overtuiging dat de film een speelfilm moest zijn voor een
eensgezindheid. Deze eensgezindheid leidde tot betere samenwerking. De stip op
de horizon was gezet. Aan het eind van het project was de groep gevormd. Jongeren
zagen het opleidingsniveau en vooroordelen onderling niet meer of konden ze
benoemen als zij toevallig opkwam in de vele discussies. Daarnaast ontdekten zij
ook hun overeenkomsten, welke gemeenschappelijke dingen zij deelden en
ontstonden er zelfs vriendschappen.
Groei op individueel niveau
Ook op individueel niveau groeide de jongeren. Ze werden zelfverzekerder en beter
in staat hun mening te geven. Niet alleen over het onderwerp vooroordelen, maar
ook over de keuzes die werden gemaakt in het maakproces.
Vooroordelen
De mening van jongeren is veranderd. Zij geven aan niet snel meer vooroordelen te
hebben over anderen. Ze geven aan nu eerst na te denken en dan pas te oordelen.
Dit dragen zij ook over naar hun omgeving. Zo zegt een van de meisjes op de vraag
wat er veranderd is: “Ik heb het er natuurlijk ook met mijn vrienden over gehad, en ik
vertelde ze waar de film over ging en toen kwamen we dus uit op… nou ja, VMBO is
zo slecht nog niet. Dus nu hebben we het daar ook veel minder over.” Daarnaast
benoemen zowel de jongeren die de film hebben gemaakt als de jongeren die de
workshops hebben gevolgd oplossingen voor vooroordelen die zij zelf in hun
omgeving constateren; meer samen doen, samen lessen volgen, op elkaars
gebouwen mogen komen.
Kritisch denken
Daarnaast leerden jongeren kritisch denken. Ze durven antwoorden in twijfel te
trekken en zelf op onderzoek uit te gaan. Zo werden de antwoorden van leraren
tijdens de interviews in twijfel getrokken: “Het hek tussen de scholen staat er voor
jullie veiligheid.” Dit is ook de reden waarom de jongeren graag willen dat docenten
en schoolleiding de film gaan zien. Een van de jongeren zegt dan ook: “Ik denk dat
er dan meer vriendschappen kunnen zijn op deze school, het Pantarijn. Dus ik hoop
dat dat [samenwerking tussen beide gebouwen] nog wel gaat gebeuren, want daar
verheug ik me wel op.”
Succeservaring
Het eindproduct is een succes. Ze vonden het maakproces leuk, leerzaam en
gezellig en zijn erg trots op hun eindresultaat. De jongeren vinden de film mooier
geworden dan ze zelf dachten. Maar ook in de workshops op school is te zien dat de
film impact heeft en goed in elkaar zit. Jongeren kijken geboeid en leven mee met de
hoofdpersonen. Ze kunnen zich in hen inleven en halen de vooroordelen er tijdens
het kijken uit.

3. UITDAGINGEN Groepvorming
Het vormen van groepsgevoel was in het begin een uitdaging. Een wisseling van
jongeren was o.a oorzaak aan het gebrek van groepsgevoel. Dit had verschillende
oorzaken:

• Onderlinge vooroordelen. ’Saai om met die vmbo’ers een film te maken.
Dat wisten we van tevoren niet.
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• Korte lesuren. Hierdoor moesten de jongeren steeds opnieuw in het
verhaal en de opdrachten komen. De bereidheid van de jongeren om na
school in eigen tijd samen te komen kwam later op gang. Bij een vervolg zijn
bijeenkomsten van minimaal 2 uur noodzakelijk.
• Jongeren gaven achteraf aan dat zij graag wat meer snelheid in het begin
hadden gezien. Er werd in het begin te veel gepraat en te weinig gedaan. Bij
een vervolg is zo snel mogelijk beginnen met filmen belangrijk.

Corona
Corona was de grootste uitdaging. Opnames stonden in de planning en jongeren
zaten in een goede flow. De productie van de film en de première lagen op schema.
Vrij snel na de eerste opname dag sloten de scholen. In deze periode verloren wij
twee jongeren uit het oog. Een van hen kwam tijdens de hernieuwde start in juni niet
meer opdagen en reageerde ook niet meer op zijn appjes. Met de tweede jongeren
kregen wij vanaf september geen contact meer. Dit was erg jammer.
Daarnaast bleek ‘Over de streep’ niet meer haalbaar. Hierdoor moesten we de film
op kleinere schaal de school in brengen, namelijk met een aantal workshops.
Hoewel corona een enorme vertraging voor ons project betekende, gaf het ons ook
zicht op het enthousiasme en motivatie van de jongeren.De film is in vrije tijd van de
jongeren gemaakt. De schoolleiding bleef motiverend en jongeren kregen in
september toestemming om een dag lessen te missen. Het enthousiasme waarmee
de jongeren bezig waren werkte aanstekelijk en liet zien dat zij het project uit eigen
motivatie deden en belangrijk achtten.

ISK
Ondanks toezegging liet het ISK tijdens de start van het project in september van
2019 weten dat zij niet meer wilde deelnemen aan het project. Beperkte uren van
hun personeel maakten deelname van de jongeren van het ISK niet mogelijk. Samen
keken we welke jongeren vanuit hun school doorgestroomd waren naar
verschillende afdelingen van het Pantarijn. Deze jongeren zijn benaderd.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Jongeren door middel van film laten nadenken over vooroordelen maakt ze bewust
over de vooroordelen die ze hebben en zorgt ervoor dat ze zelf kunnen bijdragen
aan een inclusievere samenleving.

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Van oktober 2019 tot en met december 2020 hebben 15 jongeren van Het Pantarijn
Wageningen gewerkt aan het maken van een korte speelfilm. Het Pantarijn
Wageningen bestaat uit twee gebouwen. In het ene gebouw bevindt zich VMBO en
in het andere gebouw zitten Mavo, Havo en VWO jongeren. Jongeren van
verschillende leerlagen en dus verschillende gebouwen hebben meegewerkt aan de
film.

De 15 betrokken jongeren zijn niet allemaal gelijktijdig actief geweest. Een kern van
3 Havo jongeren en 4 VMBO jongeren hebben de kar getrokken. Door externe
factoren als dalende cijfers voor schoolvakken, corona, maar ook vooroordelen t.o.v
andere jongeren in de groep zijn er jongeren afgehaakt. Tegelijk zijn er ook weer
nieuwe jongeren bijgekomen, aangestoken door het enthousiasme van de groep.
Ondanks vele pogingen van schoolleiding, jongeren en onszelf om ook Mavo
jongeren te betrekken is dit niet gelukt. Schoolleiding van het MHV gebouw gaf aan
dat dit vaak een groep is die moeilijk te motiveren is voor dit soort activiteiten.
De groep van 15 jongeren bestond uit 10 meisjes en 5 jongens. Zij hadden een
diverse etnische achtergrond. Drie jongeren zijn buiten Nederland geboren. Zij
hadden een Nigeriaanse, Oegandese en Hongaarse achtergrond, daarnaast waren
jongeren met een gemengde achtergrond betrokken zoals Marokkaans en
Ecuadoriaans.

In dit project is met de inwoners van Wageningen gesproken. Jongeren hebben een
stem gekregen en hun mening gevormd over het onderwerp inclusie en
vooroordelen.
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c. Met wie is
samengewerkt?

Hoewel de film af is en het project afgerond staat er ook in 2021 nog een uitrol van
de film op het programma. Door corona is dit eerder nog niet mogelijk geweest. De
onderstaande partners zijn dan ook betrokken of zullen in 2021 nog betrokken
worden voor premiere of workshops.

● Leerlingen Pantarijn
● Docenten van het Pantarijn
● Merlijn van Schayk en Tessa Steenbergen
● Wageningse Uitdaging
● Heerenstraat Theater
● Gemeente
● Jongerenwerk Solidez

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 niet meer over abstracte zaken als;
er zijn mensen die minder 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
uitwisselden, 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 aan welke vooroordelen er leven, hoe zij aankijken tegen de twee
schoolgebouwen van het Pantarijn en hoe zij dit beleven. In de ‘making of’ dragen zij
ook oplossingen aan om de vooroordelen onderling te verminderen. 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,
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 verhalen. Doordat ze gebruik maken van beeldassociaties en
beeldend vertellen, in plaats van de focus op taal wordt communicatie barrière
tussen jongeren die niet op hetzelfde niveau Nederlands spreken weggenomen.
Bovendien gaat het project isolatie tegen en overbrugt het afstanden tussen de
jongeren onderling.

● Jeugd resultaat 35: Doordat jongeren zelf de camera hanteren, hun verhaal
vertellen en dit communiceren door middel van een première aan
samenwerkingspartners van Welsaam, de Gemeente Wageningen en de
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docenten van de school, zijn zij actief betrokken bij het invulling geven van 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

Als het aan de jongeren die deel hebben genomen zelf ligt, komt er een open
discussie op het Pantarijn over het bestaan van de twee gebouwen en de
vooroordelen die dit teweeg brengt. Ook denken zij graag mee in de oplossingen om
vooroordelen te voorkomen. De leerlingen willen dan ook erg graag dat de docenten
en schoolleiding de films gaan zien. Zij hopen dat er mogelijkheden komen om
gezamenlijk les te gaan volgen zodat ze elkaar beter kunnen leren kennen.

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING VAN
DIT PROJECT

Wij zijn in gesprek met het Pantarijn over de opvolging. Wij merken dat de school
druk is met het managen van corona en hun leerlingen. Dit zorgt ervoor dat wij met
hen in gesprek kunnen als de druk wat van de ketel is op dit gebied. De school heeft
aangegeven intern graag aan de slag te willen met de film. Hoe en op welke manier
moeten wij nog verder bespreken.

FINANCIEEL

BEGROOT REALISATIE AFWIJKING VAN DE BEGROTING TOELICHTING
€ 32.513 € 32.513 De begroting is op te vragen

bij projectleider Merlijn van
Schayk
(info@merlijnprodukties.nl)

Vanwege de corona crisis en de
bijkomende maatregelen zijn er een
aantal posten gewijzigd. Hieronder
lichten wij die toe:

Toelichting:
*Er zijn meer begeleidingsuren voor de jongeren nodig geweest tijdens het project vanwege corona, ook
tijdens de lockdown in het voorjaar zijn wij doorgegaan met het houden van contact en inspireren.
Daarnaast heeft dit meer extra uren gekost in het afstemmen met de school
**De kosten voor het houden van de première zijn doorgeschoven naar 2021. Deze kosten zijn al
afgesproken met het Heerenstraat theater in Wageningen, maar zullen pas worden uitgegeven zodra de
première in het theater doorgang kan vinden. De voorbereiding heeft al wel plaatsgevonden (drie keer)
maar elke geplande première is opgeschoven vanwege coronamaatregelen.
***Door de corona crisis is het niet mogelijk geweest om een over de streep event te houden op school.
Als alternatief zijn er workshops gehouden met leerlingen van het VMBO. Hiervoor is een uurtarief
gerekend van 60 euro per uur. Met het Pantarijn is afgesproken dat de overige workshops die nog in 2021
gepland staan zullen worden bekostigd door henzelf. De overgebleven post is gebruikt om de extra uren
voor het begeleiden van de leerlingen, de extra kosten voor de huur van de Adobe Premier Edit Set en
een gedeelte van de extra kosten van het editen op te vangen. Het editen zou oorspronkelijk door de
leerlingen worden gedaan, vanwege corona kon dit niet. De filmmakers hebben deze uren vrijwillig aan het
project bijdragen.
Voor verdere distributie plannen zie het evaluatieverslag.

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Uitspraken van leerlingen van het Pantarijn zijn te vinden in de making of film. Deze is te bekijken via
https://vimeo.com/507117322/30fd25c2e0
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

28-02-2021 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.
Alle subsidies zijn toegekend!
Zelfs tijdens corona zijn we op afstand en met mondmasker aan het repeteren
geweest. We hebben op innovatieve manier de maatregelen in het speel
overgenomen.

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:
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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.

Werving en pr: Ook willen we heel graag werven om nieuwe speler te krijgen en
hebben we nu ook mensen die ons vrijwillig willen ondersteunen hebben we een
actieve wervingsfase uitgesteld totdat er weer duidelijk is wanneer en onder welke
maatregelen we weer mogen repeteren. Met samenwerkingspartners houden we
contact en plannen activiteiten zodra er meer duidelijkheid is over de corona situatie.

Corona: Corona is nog steeds de grootste uitdaging! 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
kunnen gaan. De lockdown maakt het ook moeilijk om als groep goed in contact te
blijven. We zijn wel actief via de app en houden de spelers uit de kerngroep met
leuke opdrachten bezig.

We hopen dat de corona situatie het snel weer toelaat zodat we meteen met veel
enthousiasme weer actief aan de slag kunnen met ons leuk project!

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
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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 niet
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.

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Hier kan je inspirerende commentaar, reacties e.d. van inwoners over jullie activiteit opnemen.

10



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. Het project was gestart in oktober 2020 met een aantal
informele bijeenkomsten om kennis te maken met vrouwen en hen kennis te laten
maken met het project. Vanwege corona maatregelen moest het project echter
stilgelegd worden. Start werd verschoven naar maart 2021, maar inmiddels is
duidelijk dat ook maart niet mogelijk is. Daarom richten wij ons inmiddels op een start
in september 2021.

2. SUCCESSEN Aangezien wij nog niet gestart zijn, kan ik niets zeggen over de successen van het
project

3. UITDAGINGEN Inmiddels is het budget bijna gedicht door een bijdrage van het VSB fonds. Corona is
inmiddels onze grootste uitdaging. Wij wachten op het moment dat het weer mogelijk
is om met een groep van 15 mensen veilig samen te komen.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

c. Met wie is
samengewerkt?

d. Waaruit blijkt het
succes

e. Wat is innovatief
aan dit project?

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN VAN
WELSAAM
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6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING VAN
DIT PROJECT

FINANCIEEL

BEGROOT REALISATIE
AFWIJKING VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

€24.194,00 €20.944,00 €3.250,00 Voor dit laatste bedrag
wordt financiering
aangevraagd.

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Hier kan je inspirerende commentaar, reacties e.d. van inwoners over jullie activiteit opnemen.
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
maart 2021 4. Buddy 2 buddy 1,2,3 en 4 1.1 ontmoetingsactiviteiten

1.3 betrokkenheid, tevredenheid en sociale
zingeving
1.4 acceptatie minderheden
1.6 integratie nieuwe nederlanders
2.1 tijdig signalering
3.3 afgestemd vraaggestuurd aanbod
3.5 omzien naar elkaar
4.1 samenwerking sociaal domein

ORGANISATIE (s) Welkom in Wageningen

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL ACTIVITEIT

De doelstelling van Buddy to Buddy Wageningen is tweeledig: het sociaal isolement van nieuwkomers
doorbreken en de betrokkenheid van Wageningse inwoners bij de integratie van nieuwkomers vergroten.

DOELSTELLING VOOR NIEUWKOMERS
Welkom in Wageningen biedt nieuwkomers handvatten om uit hun isolement te komen. Dit doen we door
activiteiten te organiseren die ontmoeting tussen vluchtelingen en de stadsgenoten stimuleren. Een van de
projecten waar dit gebeurt is het Buddy to Buddy project. Dit project koppelt betrokken inwoners aan
nieuwkomers op basis van gemeenschappelijke interesses. Buddy’s kunnen vluchtelingen wegwijs maken
in de samenleving. Het contact dat vluchtelingen hebben, beperkt zich in eerste instantie vaak tot
professionele en vrijwillige hulpverleningsinstanties. Met Buddy to Buddy Wageningen breidt Welkom in
Wageningen dit uit met de mogelijkheid tot sociale contacten die gebaseerd zijn op gedeelde interesses.
Buddy to Buddy Wageningen richt zich op alle vluchtelingen die woonachtig zijn in Wageningen. Daarbij
wordt er geen onderscheid gemaakt in leeftijd, status of afkomst.

DOELSTELLING VOOR WAGENINGSE INWONERS
Buddy to Buddy Wageningen biedt inwoners van Wageningen de mogelijkheid om betrokken te zijn bij de
integratie van hun nieuwe stadsgenoten. Een ontvangende samenleving is noodzakelijk voor de integratie.
Hierbij is het belangrijk om de inwoners van Wageningen de mogelijkheid te geven om zich ontvangend op
te stellen. Als organisatie verlagen wij de drempel om dit contact te leggen. Zo wordt met Buddy to Buddy
de betrokkenheid van de inwoners vergroot bij de integratie van hun nieuwe stadsgenoten en daarbij hun
maatschappelijke betrokkenheid bij de stad. Ook draagt dit bij aan de positieve beeldvorming van de
doelgroep. Het contact vergroot de wereld van de Nederlandse buddy’s, ze leren mensen uit andere
culturen kennen en het wordt gezien als een ‘aanvulling op hun leven’.

DOELGROEP
Alle Wageningers die graag hun horizon willen verbreden en nieuwe Nederlanders willen ontmoeten. Alle
nieuw- en oudkomers met een vluchtelingenachtergrond woonachtig in de stad en op de POL locaties in
Wageningen.
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BESCHRIJVING ACTIVITEIT

1. WAT IS BEREIKT In 2020 zijn er 3 matchingsrondes van 4 maanden geweest. De eerste is gestart in
februari 2020, de tweede in september 2020 en de derde in december 2020. In totaal
zijn 95 buddykoppels met elkaar in contact gebracht.

Pilot 1:
Na één maand voorbereiden, startte in februari 2020 het eerste pilot-traject
in Wageningen. Gedurende 4 maanden kregen de Buddy’s handvatten
aangereikt om de basis voor een duurzame relatie te leggen. Na deze vier
maanden vond in juli 2020 het eindfeestje plaats in de Wijngaard in
Wageningen.

Werving en inschrijven
Nieuwe Nederlanders worden bij Buddy to Buddy Wageningen o.a.
aangemeld via samenwerkingspartners uit de stad. Door actief aanwezig te
zijn in de stad en aan te sluiten bij overleggen van onze partners hebben wij
een breed maatschappelijk netwerk. Nieuwe Nederlanders vinden ook
regelmatig zelf de weg naar ons project via onze website. Inwoners uit de
stad hebben we in een artikel in de lokale krant Stad Wageningen
uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens de informatieavond werd
verteld over het project, wat we van Buddy’s verwachten en wat Buddy’s van
ons kunnen verwachten. Na afloop konden Buddy’s zich meteen inschrijven.

Matching
Na de inschrijving en de informatieavond zijn Buddy’s aan elkaar gematcht.
We hebben voor alle deelnemers een persoonlijk profiel en maken kennis
tijdens een persoonlijk gesprek. Het begint allemaal met de inschrijving,
waarbij zowel de nieuwkomers als de Nederlanders een profiel invullen over
wie ze zijn, wat ze met hun buddy willen delen en wat voor hen belangrijk is.
De nieuwkomers vullen dit profiel samen met de coördinator in. Zo heeft de
nieuwkomer meteen een vertrouwd gezicht bij de organisatie en hebben wij
een beter beeld van wat een passende buddy zou kunnen zijn. Het matchen is
maatwerk en daarmee ontzettend leuk om te doen. Buddy’s worden
gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses. We focussen op wat
ze gemeen hebben en met elkaar delen. Door mensen te koppelen op basis
van overeenkomsten vergroten we de kans op duurzaamheid in het contact.

Matchingsdiner 20 februari
Op 20 februari 2020 ontmoetten 34 Buddy-koppels elkaar voor het eerst tijdens
het Matchingsdiner in theater de Junushoff. Na het Matchingsdiner
ontmoetten de Buddy-koppels elkaar wekelijks. Dit doen zij op een moment
dat bij hen past met activiteiten die ze samen vormgeven.

Buddy-Talk
Een belangrijk onderdeel van het matchingstraject zijn de
intervisiemomenten. Dit heeft als doel de drempels weg te nemen, de
verbinding aan te gaan en moeilijkheden op tijd te signaleren en op te lossen.
Op deze manier werken we actief aan een duurzaam contact. Het bespreken
van culturele verschillen of verschillende verwachtingen tijdens deze avonden
vergroot het wederzijds begrip en verdiept en verduurzaamt het contact. In
maart hebben we voor de Nederlandse Buddy’s een fysieke Buddy-talk
kunnen organiseren. Daarna hebben, vanwege corona, de Buddy-talks online
plaatsgevonden via Zoom, zowel met Nederlandse Buddy’s als met de
nieuwkomers.

Activiteiten
Naast de een op een contacten zetten wij als organisatie in op het bouwen van een
community. Daarvoor organiseren wij gezamenlijke activiteiten.
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Tijdens deze activiteiten zijn we tevens toegankelijk wanneer er
misverstanden ontstaan of een contact niet gemakkelijk verloopt. Op die
manier zijn we in staat drempels daadwerkelijk te verlagen en een match tot
een succes te maken. Helaas was het vanwege de Corona-maatregelen niet
mogelijk om tijdens het traject activiteiten te organiseren. Op maandag 6 juli
zijn we gestart met sport en spel in het park. Dit doen we tweewekelijks
tijdens de zomervakantie en in het najaar.

Eindfeest 3 juli
Tenslotte sloten we het traject af met een eindafsluiting. Het was nog even
spannend of de eindafsluiting door kon gaan vanwege de
Corona-maatregelen, maar uiteindelijk kregen we groen licht van de
gemeente. We zijn gezellig bijeengekomen tijdens een zomerse picknick bij
het Wagenings Wijngoed en hebben hier gezamenlijk het traject afgesloten.
Als aandenken kregen Buddy’s allemaal een kookboekje, met recepten van
alle Buddy’s.

PILOT 2
In de zomer van 2020 stroomden aanmeldingen binnen voor onze tweede pilot.
Mond tot mond reclame van buddy koppels werkte hierbij zeer goed. Tijdens onze
matchingsronde van 4 maanden krijgen de buddy’s handvatten aangereikt om de
basis voor een vriendschap te leggen.

Informatieavond 4 september
Na de inschrijving kwamen de toekomstige buddy’s naar de informatieavond bij
handboogvereniging ACE in Wageningen, waar we hen vertelden over Buddy to
Buddy, over het traject, wat we van hen verwachten en wat ze van ons kunnen
verwachten. De locatie bood de ruimte om een informatieavond buiten te houden.
Op deze manier voldeed de informatieavond aan de corona maatregelen.

Matchingsdiner 17 en 18 september
Op 17 en 18 September ontmoetten 70 buddy’s elkaar voor het eerst  tijdens een
high tea op het er van zorgboerderij de Hoge Born. In kleine groepen gezeten aan
picknicktafels ontmoetten buddy’s zo niet alleen hun persoonlijke buddy, maar ook
een kwart van de buddygroep die startte in deze pilot.

Wekelijkse ontmoetingen
Na het matchingsdiner ontmoetten buddykoppels elkaar wekelijks. Dit doen zij op
een moment die bij hen past met activiteiten die ze gezamenlijk uitzoeken. Corona
maakte dat dit een uitdaging was voor vele buddy’s. Toch waren zij creatief. Er werd
samen gewandeld, gekookt, of gegeten. Ook online werd gezoomt en werden er
spelletjes gespeeld.

Buddytalk
Vanwege corona vonden deze intervisiemomenten online plaats in kleine groepen.
Elke buddy heeft in de periode van vier maanden 3 intervisie momenten gehad

Activiteiten
Vanwege corona organiseerde wij online activiteiten zoals een pub quiz. Daarnaast
gaven we wekelijkse suggesties over activiteiten die buddy’s gezamenlijk konden
ondernemen. Daarnaast maakte we sup Whatsapp groepen aan waarin buddy’s
elkaar over gemeenschappelijk onderwerpen konden ontmoeten. Deze groepen
waren schaken (online schaakactiviteiten), kunst groep, engelse en Nederlandse les,
koken en boekenclub.

Afsluitende activiteit 17 januari
Tenslotte sloten we in januari het traject af met een eindafsluiting. Normaal
gesproken met een gezellig feest waar alle buddy’s aanwezig zijn. Deze keer
vanwege corona maatregelen met een stadsspeurtocht die buddy koppels
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gezamelijk lopen. Als aandenken krijgen buddy’s allemaal een mooi canvas buddy to
buddy tasje met de speurtocht, iets lekkers en een bon voor koffie of thee gedoneerd
door lokale ondernemers.

Evaluatie
Na deze speurtocht is er een enquête verstuurd naar alle  deelnemers van het
traject. Hiermee wordt de impact van het  project gemeten en tevredenheid van de
deelnemers. Met de feedback kunnen we het traject blijven doorontwikkelen.
In december 2020 is een nieuwe ronde gestart met 26 buddykoppels. Deze loopt
door tot eind april.
In maart start een nieuwe ronde met 31 buddy koppels

2. SUCCESSEN Voorbereiding
● Een fysieke informatieavond voor geïnteresseerden is succesvol gebleken in de

eerste pilot. Er waren veel mensen aanwezig, leuke sfeer, direct inschrijven
werkte goed.

● Aanmeldingen via mond-tot-mond reclame van zowel nieuwkomers als
Nederlanders werkt goed. Veel mensen vinden zelf hun weg naar Buddy to
Buddy. Dit maakt dat werven bijna niet nodig is.

● Het werkt erg goed om 1 aanspreekpunt te hebben. Voor alle nieuwkomers is
Esmee (coördinator) het gezicht van buddy to buddy. Dit werkt
drempelverlagend en zorgt ervoor dat buddy’s makkelijk contact met haar
zoeken. De intakes die zij doet is een erg goede manier om een
vertrouwensband te ontwikkelen.

Matchingsdiner
Het matchingsdiner in februari 2020 in de Junushoff was een groot succes. Maar
liefst 35 nieuwe buddykoppels leerden elkaar tijdens dit diner voor het eerst kennen.
Er werd gelachen, gegeten, gedanst. Buddy’s waren erg tevreden. In september
2020 moesten wij het matchingdiner in kleinere groepen doen. Eigenlijk beviel dit
ook erg goed. Samen met de Over de Streep activiteit vond er leuke interactie plaats
tussen de buddy’s onderling. Het zou goed zijn om in de toekomst een bewuste
keuze te maken over de grootte van de groep. De eerste ontmoeting met een buddy
is altijd een spannende ervaring. We merkten dat dit zeker het geval is voor de
AMV-jongeren die via YOIN worden aangemeld. Voor sommigen van hen was een
diner met 80 mensen te overweldigend, de kleinschalige matching (10 koppels per
keer) in september was voor de AMV-jongeren prettiger.

Buddy Talks
● Het is goed om eens per maand een buddy talk te organiseren als organisatie.

Hierdoor blijft de verbinding met de buddy’s aanwezig en is het mogelijk om bij
problemen bij te sturen. Ook is het mogelijk om door te verwijzen naar andere
Welsaampartners indien de problemen zich voordoen buiten het buddyschap. De
buddy’s ervaren de buddytalks als een belangrijke toevoeging aan het Buddy to
Buddy traject. Buddy’s vonden het fijn om de verhalen van anderen te horen en
kregen hierdoor het gevoel er niet alleen voor te staan in hun buddycontact.

● Tijdens de buddy talk vragen om een compliment te geven aan elkaar was een
mooie manier voor ons om inzicht te krijgen in de sterke kant van het buddy to
buddy project, namelijk dat je in een hele korte tijd iemand kan leren kennen en
dat er soms vriendschappen voor het leven uit voortkomen.

Afsluiting
● De meerwaarde van de afsluitingen is overduidelijk. Voor de eerste pilot gold

dat mensen net na de lockdown genoten van elkaars aanwezigheid, maar er
ook daar nog steeds verbindingen tussen groepen buddy’s onderling
ontstonden. Bij de tweede pilot zijn we overgegaan tot een speurtocht in de
stad. Buddykoppels waren erg blij om samen op een georganiseerde wijze weer
iets te mogen doen. Buddy’s gaven aan dit vaker te willen. Het zou een leuk
idee zijn om 1 keer per jaar een Buddy to Buddy feest te organiseren om alle
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buddy’s die ooit actief zijn geweest bij buddy to buddy in een multiculturele
bijeenkomst samen te brengen voor ontmoeting, eten en dansen.

Dat Buddy to Buddy een succes is blijkt wel aan de aanmeldingen en positieve
waarderingen van onze buddy’s in coronatijd. Het was geen gemakkelijk jaar maar
toch hebben we in pilot een en twee 71 buddy koppels gemaakt. Het was zo
succesvol dat we ook in december (in de lockdown) een nieuwe ronde konden
beginnen waar zich nog eens 26 koppels aanmeldden. In totaal waren er in 2020 dus
97 buddy koppels actief.

Activiteiten:
Gedurende de zomer 2020 heeft Buddy to Buddy voor alle buddy’s en
geïnteresseerden sportavonden in het park georganiseerd. Tijdens de zomer lieten
de coronaregels het toe om met een groep van 30 personen buiten te sporten.
Wekelijks vonden er sportactiviteiten plaats. Er werd gevoetbald, gevolleybald, er
werd jeu de boule gespeeld, en meer. De sportactiviteiten werden wekelijks goed
bezocht en alle buddy’s waren enthousiast om mee te doen. Er waren elke week
rond de 20 buddy’s aanwezig. Sport heeft een grote verbindende factor, en het is
voor nagenoeg iedereen mogelijk om mee te doen. Verder grepen veel buddy’s de
sportavonden ook aan om de coördinator even aan te schieten en wat vragen te
stellen, en hebben meerdere nieuwe buddy’s zich tijdens de sportavonden
aangemeld bij Buddy to Buddy.

3. UITDAGINGEN Voorbereiding
● COA medewerkers en bewoners van het AZC hebben hun weg gevonden naar

Buddy to Buddy. De aanmeldingen van Vluchtelingenwerk stagneren echter. Het
is onduidelijk of het buddy to buddy niet aangeboden wordt aan de
statushouders of dat statushouders het te druk hebben om deel te nemen. Ook
vanuit de gemeente worden geen buddy’s aangemeld. Daarnaast vinden
oudkomers hun weg mondjesmaat naar buddy to buddy, hier wordt in 2021
meer op ingezet.

● Corona heeft ervoor gezorgd dat er geen fysieke locatie meer is waar de intakes
met de nieuwkomers die woonachtig zijn op het AZC kunnen plaatsvinden. Tot
en met oktober 2020 vonden de intakegesprekken met bewoners van het AZC
plaats in de recreatiezaal van het AZC. Toen dit niet meer mogelijk was, heeft
Buddy to Buddy een kamer toegewezen gekregen op het AZC, waar, indien van
te voren aangegeven bij het COA, intakes gedaan konden worden. Vanaf eind
november 2020 was het niet meer mogelijk om intakes op het AZC te
organiseren. Dit maakt het doen van een intake lastig. Vanaf dat moment zijn de
intakes uitgevoerd tijdens een wandeling. Zo was het mogelijk om de bewoner
nog wel fysiek te zien, en kon de nieuwe buddy zijn/haar wensen,
verwachtingen en interesses aan ons doorgeven. Er is een grote toegevoegde
waarde aan een fysiek intakegesprek (en niet digitaal via Teams of Zoom),
omdat er tijdens de intakegesprekken een vertrouwensband wordt opgebouwd.
Normaliter vullen de coördinator en de nieuwe buddy samen een
aanmeldformulier in tijdens het intakegesprek. Tijdens een wandeling is het
echter lastig om samen een formulier in te vullen. Het formulier werd om die
reden door de coördinator online (via de telefoon) ingevuld tijdens het
intakegesprek.

Matchingdiners
Er is in Wageningen een tekort aan betaalbare, sfeervolle ruimtes om een
matchingsdiner te organiseren. Het kost dan ook veel tijd om goede locaties te
vinden.

Buddytalks
De behoefte aan fysieke buddytalks is groot. Nederlanders willen elkaar graag weer
fysiek zien en ontmoeten. Zij zijn klaar met zoommeetings. Voor nieuwkomers is het
ontmoeten via zoom vaak te moeilijk. Een klein deel wist zijn weg te vinden naar de
zoommeetings, maar voor het overgrote deel is de zoom buddy talk een te grote
drempel. Daarnaast is de internetconnectie van bewoners van het AZC vaak niet
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goed. Alhoewel de intentie om mee te doen aan de online buddytalk er dan wel is,
lukt het soms vanwege de internetconnectie niet goed. Voor beide groepen is het
dan ook noodzakelijk om zo snel mogelijk weer te starten met fysieke buddy talks,
eventueel in kleine groepen Om dit gemis op te lossen heeft de coördinator na elke
buddy talk alle buddy’s (nieuwkomers en Nederlanders) gebeld of ge-appt om hen
persoonlijk te vragen hoe het met hen gaat.

Activiteiten
Een belangrijk onderdeel van Buddy to Buddy zijn activiteiten waaraan buddy’s
kunnen deelnemen. Denk hierbij aan sportactiviteiten, spelletjesavonden of samen
koken. In andere steden waar Buddy to Buddy plaatsvindt zijn activiteiten van grote
waarde gebleken. Buddy’s vinden het leuk om activiteiten te ondernemen, maar
daarnaast is het ook een mogelijkheid om het sociale netwerk uit te breiden en
andere buddy’s te leren kennen. Helaas hebben we vanwege corona enkel
sportavonden tijdens de zomervakantie kunnen organiseren, en hebben we geen
andere fysieke activiteiten kunnen organiseren. Er zijn wel genoeg ideeën, waarvan
de meeste ideeën ook door buddy’s zelf geïnitieerd werden, zoals het opzetten van
een muziekband en yogalessen. Tijdens de lockdown zijn er wel een aantal online
activiteiten geweest, zoals een pubquiz. Toch is het voor nieuwkomers lastig
gebleken om hieraan online deel te nemen. Als de coronamaatregelen het toelaten is
het van groot belang om snel weer te starten met fysieke activiteiten.
De allergrootste uitdaging bleek corona. Het niet fysiek kunnen ontmoeten maakte
het buddyschap een uitdaging voor buddy’s. Iedereen snakt ernaar weer samen
dingen te mogen doen. Wij kijken hier dan ook erg naar uit in 2021.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Buddy to Buddy Wageningen draagt bij aan een inclusievere stad

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Inwoners van Wageningen zijn in ons project buddy’s. Zij zijn betrokken bij het
welzijn van hun eigen buddy. Voor Nederlanders betekent dit dat zij een nieuwkomer
leren kennen en zo hun eigen horizon verbreden, voor nieuwkomers betekent dit dat
zij een Nederlandse buddy hebben en zo in contact komen met Nederlanders, hun
netwerk uitbreiden en de Nederlandse taal kunnen oefenen.

Buddy’s kunnen tijdens Buddy Talks (intervisies) aangeven hoe het met hun
buddyschap gaat, maar daarnaast ook aan de organisaties tips of tops geven over
de werkwijze. Wij gaan hier altijd serieus mee om en nemen de tips van de buddy’s
ter harte. Zo was er een verzoek tijdens een van deze buddy talks voor een inspiratie
en informatie boekje dat buddy’s kunnen raadplegen tijdens de beginperiode van
hun buddyschap. Dit boekje wordt op dit moment vorm gegeven.

Buddy’s hebben veel vrijheid om binnen Buddy to Buddy hun eigen initiatieven te
starten. Zodra dit met de corona maatregelen weer kan zullen deze initiatieven en
activiteiten een plek krijgen in een fysieke inloop. In 2020 waren het vooral nieuwe
subgroepen die vorm kregen op Whatsapp. Zo ontstond er een schaakgroep die
samen online schaakwedstrijden deden. Daarnaast waren een kookgroep, een
kunstgroep, een leesgroep en Engelse en Nederlandse les actief. Al deze groepen
zijn opgezet door buddy’s zelf. De projectleider en coördinator faciliteerde deze
nieuwe groepen.

Tenslotte kent buddy to buddy een stuurgroep. Een groep van (ex) buddy’s en
betrokken Wageningers die samen meedenken over de keuzes die bij Buddy to
Buddy moeten worden gemaakt. De buddy’s die deelnemen aan deze stuurgroep
kunnen goed vanuit eigen ervaring meedenken. In de stuurgroep zitten zowel
nieuwkomers als Nederlanders

c. Met wie is
samengewerkt?

Vluchtelingenwerk, Yoin, COA, Junushof, Vreemde Streken, Wageningswijngoed,
H41, Hoge Born, Food of Cultures, Bagels en Beans. Normaal verwijzen wij via onze
whatsapp groepen en bij de fysieke bijeenkomsten zoals Buddy Talks door naar
activiteiten van maatschappelijke organisaties in de stad. Helaas was door corona
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merendeel van de activiteiten geanulleerd en was doorverwijzing naar deze
organisaties niet mogelijk.

d. Waaruit blijkt
het succes

Er zijn in 2020 95 buddy koppels gemaakt. Ruim 70 binnen pilot 1 en 2. In de ronde
in december zijn er 26 koppels gemaakt en in maart staan 30 koppels klaar om
elkaar te ontmoeten. Ondanks corona geven buddy’s Buddy to Buddy lovende
cijfers. Hieronder het overzicht voor pilot 1 en 2. De ronde die gestart is in december
is nog niet afgerond, daarom zijn deze cijfers nog niet bekend. De volledige
evaluatierapporten zijn binnenkort in te zien op de website van welkom in
Wageningen www.welkominwageningen.nl
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e. Wat is
innovatief aan
dit project?

De manier waarop buddy’s worden gekoppeld, op basis van overeenkomstige
interesse en de duur van de koppeling (4 maanden) en de begeleiding zorgt voor
een groot percentage aan langdurige contacten. Dit is uniek aan het buddy to buddy
project. Daarnaast is er in het project veel ruimte voor eigen inbreng van buddy’s. Er
is veel ruimte om eigen talenten en interesse te delen met anderen. In een inloop
waar buddy’s ook zelf activiteiten kunnen ontwikkelen voor andere buddy’s of voor
potentiële buddy’s zal dit nog meer tot zijn recht komen.

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN
VAN WELSAAM

Dit project levert een significante bijdrage om de volgende resultaten/effecten te
bereiken:

6. inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar in hun gebied, waarbij de
invulling van gebied maatwerk is
7. initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken van netwerken in de wijk
en/of buurt worden ondersteund
23. er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in de vorm van scholing,
begeleiding, verzekering etc
47 statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar in de buurt, op
(vrijwilligers)werk of tijdens vrijetijdsbesteding
48 statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente ondersteund bij het
opbouwen van een eigen netwerk

6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

Buddy’s die deel hebben genomen geven aan hun netwerk verbreed te hebben. Zij
leren niet alleen hun eigen buddy kennen, maar ook andere personen in het netwerk
van hun buddy. Het gevolg hiervan is dat veel meer Wageningers en nieuwkomers in
contact komen met de ander. Daarnaast geven buddy’s aan ook na het afronden van
het traject van 4 maanden contact te blijven houden met hun buddy.

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING
VAN DIT
PROJECT

Op dit moment zoeken wij naar structurele financiering om het project voort te
kunnen blijven zetten. Wij zijn hiervoor in gesprek met financiers en hopen dat er
binnen de nieuwe inburgeringswet ruimte komt voor Buddy to Buddy. Wij blijven
hierover in gesprek met de gemeente en Welsaam en houden de ontwikkelingen op
dit gebied goed in de gaten.

FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE t/m
Maart 2021

AFWIJKING
VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

€44.471 (2020) €41.583,11 €2.887,89 Vanwege corona zijn
sommige posten lager
uitgevallen dan begroot.
De overgebleven kosten
worden meegenomen
naar 202.

€64,503.00 (2021) €5006,73 We zijn nog maar net
begonnen met 2021,
dus we kunnen nog niet
aangeven wat de
afwijking is ten opzichte
van de oorspronkelijke
begroting.

De volledige begroting kan worden opgevraagd bij het bestuur van Welkom in Wageningen.UITSPRAKEN V
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UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
28 maart 2020 5. Wageningen DOET 1 & 4 1.4:

ontmoeten/leefbaarheid
en (sociale) veiligheid
4.1:
meedoen/infrastructuur
meedoen

ORGANISATIE (s) Solidez en Thuis Wageningen

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL ACTIVITEIT
Het vergroten van de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van leven, waarbij inwoners zich (in
toenemende mate) betrokken en verantwoordelijk voelen voor de buurt en stad waarin zij leven.

DOELGROEP
Alle inwoners van Wageningen

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

1. WAT IS BEREIKT

2. SUCCESSEN Begin 2020 zijn Thuis en Solidez met elkaar de plannen gaan uitwerken voor een
aanpak om te bouwen aan het verstevigen van (buurt)netwerken in de stad en het
ondersteunen van inwoners die willen bijdragen aan de leefbaarheid van hun eigen
leefomgeving. September 2020 zijn we daadwerkelijk van start gegaan, nadat we de
go van de gemeente hebben gekregen. Deze samenwerking op zich is al een succes
te noemen. De expertise van beide organisaties komt tot hun recht, waarbij Solidez
zich richt op buurtniveau en Thuis buurt overstijgend en thematisch aan de slag gaat.
Hierbij gaat het om het opsporen en ondersteunen van wijkinitiatieven, ontwikkelen
van buurtnetwerken en contact houden met bestaande netwerken en is daarmee
preventief van aard.
In september 2020 is een nieuwe werkwijze ingevoerd: er kan niet meer enkel een
aanvraag voor budget worden gedaan bij het Initiatievenfonds, maar bewoners met
een initiatief of idee kunnen terecht bij de wijkcoördinatoren van Solidez of de
stadscoördinator van THUIS. Deze betrekken van meet af aan de
wijkpanels/inwoners, zodat deze worden uitgedaagd mee te zoeken naar draagvlak
in de betreffende buurt om zoveel mogelijk inclusiviteit te kunnen bewerkstelligen en
verbindingen te kunnen leggen. Het verkennen en inzichtelijk maken van de al
bestaande sociale buurt structuur en het verder uitbouwen hiervan zal hiermee ook
verder ontwikkeld worden.
Een stedelijk netwerk is nog in de maak. Daar zijn de eerste stappen voor gezet door
het werven van een stedelijke coördinator. Daarnaast zijn er een aantal stedelijke/
thematische netwerken die WageningenDoet hebben gevoed met enerzijds signalen
en kansen die inwoners zien. Zo zijn in de binnenstad diverse initiatieven
ondersteund, om mensen samen te brengen, ondernemers te ondersteunen en afval
te verminderen.  Daarnaast is het ook een succes dat de online en offline
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informatievoorziening begint te lopen. Er verschijnen verschillende artikelen in de
kranten en op social media.

3. UITDAGINGEN De uitdagingen zitten in de beperkte tijd die er is om dit goed uit te rollen. Vanwege
Corona is het ook een uitdaging om mensen samen te brengen. Daarnaast is er ook
een druk binnen de organisatie door ziekte.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Preventief karakter is tweeledig: enerzijds ontstaat meer betrokkenheid van inwoners
bij thema’s in stad en buurt, waardoor zij tijdig invloed kunnen uitoefenen op wat hen
bezighoudt en men meer deelneemt aan de samenleving. Anderzijds ontstaat meer
zicht op buurten en wat zich daar afspeelt, waardoor signalen eerder opgepakt
kunnen worden.

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Inwoners betrekken, stimuleren en ondersteunen bij de planvorming, organisatie en
uitvoering van hun ideeën is de kern van dit project. Hiermee boren we de kracht in
de wijk aan.

c. Met wie is
samengewerkt?

Wijkpanels, bewonersverenigingen, wijkteams. We brengen mensen met
verschillende achtergronden met elkaar in contact op basis van interesse,
capaciteiten en wensen. Dit draagt weer bij aan het vergroten van sociale
samenhang

d. Waaruit blijkt
het succes

De hoeveelheid aanvragen voor initiatieven door inwoners is enorm

e. Wat is
innovatief aan
dit project?

Het meest vernieuwende element in dit project is om te komen tot een samen met
inwoners opgestelde en door inwoners gedragen buurt- en stadsagenda. Dit sluit
aan bij initiatieven zoals de stem van Wageningen en de democratische vernieuwing
die Wageningen voorstaat

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN
VAN WELSAAM

De activiteiten draagt bij aan de volgende resultaten:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24, 26, 28, 38, 40, 41, 42,45, 47, 48 en aanvullend
resultaat leefbaarheid

6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

Door meer samenhang en betrokkenheid te creëren kijken mensen meer naar elkaar
om en neemt de inzet van informele ondersteuning naar verwachting toe. Hierdoor
wellicht minder inzet van maatwerk nodig. Meer mensen worden geactiveerd om in
beweging te komen voor hun buurt of stad en wellicht leidt dit tot meer inzet voor
vrijwilligerswerk, ontdekken van talenten en misschien zelfs tot uitstroom naar werk.
Wellicht leidt dit in sommige gevallen tot minder inzet van P-wet middelen.

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING
VAN DIT
PROJECT

FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE t/m
Maart 2020

AFWIJKING
VAN DE
BEGROTING TOELICHTING
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UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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CATEGORIE 2 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

[maart 2021] 6. Talentontwikkeling
Jongeren

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

2. SUCCESSEN Het succes is zowel inhoudelijk (een sterk nummer) als mentaal en emotioneel. Het
gaf je jongens een zinvolle en leerzame dagbesteding, ze leerden hun emoties om te
zetten in taal en het bracht een groep diverse jongeren nader tot elkaar waar zelfs
vriendschap uit is voortgekomen.

3. UITDAGINGEN

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Vanuit signalen van de doelgroep is er voor gekozen om op 2 facetten van
talentontwikkeling in te steken het afgelopen jaar; sport in de vorm van kickboksen
en cultuur in de vorm van een hiphop class.
Voor beide projecten gold het basisprincipe: de passie en talenten van jongeren
aanboren om hen te binden en deze passie en talent inzetten om hun gedrag op een
positieve manier te beïnvloeden (en als gevolg negatief gedrag te voorkomen en de
jongeren perspectief te bieden).
Kickboksen heeft een aantal specifieke ontwikkel mogelijkheden zoals respect,
discipline, doorzettingsvermogen en agressie regulatie, die vaak goed aansluiten bij
jongeren met een rugzakje. Dit sluit perfect aan bij de doelgroep die we al in beeld
hebben en jongeren die daaromheen bewegen.
De hip hop class heeft ontwikkel mogelijkheden op het gebied van het uiten van
emoties en het vormen van een stem voor jezelf en leeftijdsgenoten. Dit is
ontzettend krachtig gebleken wat ik hoop te laten zien met het anti racisme nummer
van de jongeren hebben gemaakt en de beschrijving van de achtergrond.

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Door bij beide projecten lokale, getalenteerde jongeren te betrekken en een
vrijwilligers vergoeding te geven hebben we lokale inwoners op een actieve manier
betrokken en tegelijkertijd een mooi perspectief geboden aan de jongeren.
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voor de hip hop class is samengewerkt met een lokale producer en bij het
kickboksen werd een jongeren opgeleid tot assistent leraar. Hierbij was de doelgroep
voor beide projecten, jongeren uit Wageningen.
Daarnaast is het anti racisme nummer door ons en de jongeren via social media
verspreid en gepromoot in en rond Wageningen

c. Met wie is
samengewerkt?

De lokale producer is als artiest bekend als “young Kenna” en de beoogde kickboks
assistent was een lokale jongeren van 13 jaar met een allochtone achtergrond die al
jaren kick bokst.
Het anti racisme nummer is officieel overhandigd aan wethouder Bosland.

d. Waaruit blijkt het
succes

Het product van de jongeren, het anti racisme nummer, is een van de successen van
dit project. De jongeren hadden de criteria gekregen om een maatschappelijk bewust
nummer te maken, ze mochten hierbij zelf kiezen waar het over ging. Dat de
jongeren uiteindelijk met zo’n inhoudelijk krachtig nummer zijn gekomen dat rap
technisch goed in elkaar steekt is iets om trots op te zijn. Wat voor mij als
jongerenwerker vooral het succes in schuilt, is hoe de jongeren zelf aangeven dat dit
project ervoor gezorgd heeft dat ze negatief gedrag van henzelf zijn gaan evalueren
en veranderen door de positieve effecten van deze hip hop class.

e. Wat is innovatief
aan dit project?

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN VAN
WELSAAM

Resultaat 1: inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen

Concreet doen uit uitvoeringsplan (cat. 4): Inloop activiteiten en meedoen faciliteren
in het Oude Bijenhuis; Jongeren activeren om zelf activiteiten te organiseren en
motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk.

Jongeren ontdekken hun talent en zijn trots op wat ze maken. Hiermee wordt hun
gedrag positief beïnvloed.

6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

Allereerst is het gedrag van de jongeren (naar eigen zeggen) positief verandert, iets
wat vooral op lange termijn een positief effect heeft in perspectief en mogelijkheden
in plaats van beperkingen door negatief gedrag uit het verleden.
Daarnaast is dit een startschot geweest voor een hip hop middag bij het oude
bijenhuis die een veilige plek bied voor jongeren om te werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling en creativiteit.

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING VAN
DIT PROJECT

Zoals te lezen is bij de realisatie ( zie onder) wordt de hip hop class op dit moment
voortgezet in het eerste kwart van 2021. Hierbij ligt een gedeelte van de focus op het
verder uitbreiden en uitbouwen van deze hip hop middag. Het andere gedeelte ligt
op voortgang van dit project. Samen met de jongeren zijn we aan het kijken naar
mogelijkheden van subsidies, fondsen en eventueel sponsoring om dit project in de
toekomst ook inhoud te kunnen blijven geven.

FINANCIEEL

BEGROOT REALISATIE RESTANT VOOR 2021 TOELICHTING

Arbeid 312 uur =
€15662,-

75 uur x €50,20 =
€3.765

€11.897 Een deel van de
gemaakte uren zullen in
2021 worden uitbetaald.
Het restant van de uren
wordt in 2021 ingezet.

Ambassadeurschap
vergoeding  €546,-

€0,- €546,- Tijdens corona is het
ambassadeurschap,
gekoppeld aan
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vergoeding niet effectief.
We hebben ingezet op
binding door
verantwoordelijkheid

Vrijwilligers vergoeding
€1170,-

Vrijwilligers vergoeding:
€1200,-

-€30,-

Materiaal budget =
€1500,-

Kickboks materiaal =
€1000
Materiaal studio =
€300,-

€200,- Resterende budget te
besteden voor laatste
maanden van
rapproject.
Het kickboksen is wel
gestart maar Corona
heeft verdere uitvoering
onmogelijk gemaakt

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Hieronder de link naar het rap-nummer dat aan de wethouder werd overhandigd.

https://open.spotify.com/track/3kYn45Cu01pZETJlFJUs8n?si=1vZOYqbPQNOQ9s0O-TPlKA

En een filmpje van The making of van het Rap-project: https://youtu.be/mI0nVYc1pJ4
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CATEGORIE 3 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

6  maart 2020 8. 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 bewustmaken 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

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+
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FINANCIEEL

BEGROOT REALISATIE
AFWIJKING VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

11,500 7.321,09 + 4.178,91 minder uitgaven dan
begroot

EINDVERSLAG

Kort voor de zomer van 2018 begonnen de voorbereidingen voor wat toen nog ‘Leefbeurs 2019’
heette. Het Platform Wageningse Ouderen, de opvolger van CSWO, beschouwde het, vijf jaar na de
voorgaande Leefbeurs, als zijn taak het initiatief te nemen om een nieuwe Leefbeurs te organiseren.
De secretaris van het Platform nam deze taak op zich; later was ook de voorzitter deel van het
organiserend comité.
Twaalf mogelijk belangstellende mede-organisatoren, of eigenlijk betrokken instanties, werden
uitgenodigd voor een eerste brainstorm-bijeenkomst op 30 augustus 2018, waar zes mensen van vier
organisaties aan deelnamen. Vanwege deze teleurstellende respons werd een nieuwe werving
opgezet. Uiteindelijk bestond de commissie uit Izak Mauritz (op persoonlijk titel), Martin Keijbets
(Platform Wageningse Ouderen), Wilma van den Brink (Startpunt), Elizabeth Zaaijer (Thuis),
Jacqueline Annema (Woningstichting), Machteld Speets (Vrijwilligerscentrum), Christina van de
Weijer (Vrijwilligerscentrum), Liz Spit (bblthk), Ellen Scheenen (Solidez), Barbara Finkensieper
(Solidez), en als voorzitter-secretaris Jan Mars (Platform Wageningse Ouderen).
In eerste instantie was de impliciete veronderstelling dat de Leefbeurs 2019 vergelijkbaar zou zijn met
die van 2014, in opzet, inrichting en aanbod. Het duurde twee bijeenkomsten voordat was vastgesteld
dat de situatie sinds de invoering van de WMO ingrijpend anders is dan vijf jaar geleden, waarop het
thema van de editie-2019 bepaald werd op: Hoe organiseer je het langer thuis wonen van senioren.
Dit gebeurde pas in november. Rond die tijd is ook besloten de beurs te houden op twee lokaties: de
bblthk en Thuis.
De bepaling van het onderwerp was wellicht vlotter verlopen met een onafhankelijke buitenstaander
die de discussie in een eerder stadium meer richting had kunnen geven, en behulpzaam had kunnen
zijn bij het scherper formuleren van doelen, criteria en voorwaarden.
Onder de koepel van het thema formeerden we vier, later drie themagroepen van twee of drie
commissieleden: Wonen en veiligheid, Buurtnetwerken, Voeding en gezondheid. De themagroepen
kregen de vrije hand bij de invulling van hun onderdeel. In eerste instantie leidde dat tot enige
eenvormigheid (voordrachten al dan niet met plaatjes), maar gaandeweg ontstond een gevarieerd
programma, waarschijnlijk ook doordat nadrukkelijker gesteld werd dat de programma-onderdelen
activerend en inspirerend voor de bezoekers moesten zijn, gericht op zelf iets gaan ondernemen.
Daarom ook besloten we de titel te veranderen van Leefbeurs in Festival 60+.
Enigszins terzijde hiervan werkte een aparte werkgroep, mensen van Solidez met enkele anderen,
voor de tweede keer aan de invulling van de Nationale Ouderendag, met een
wensenvervulprogramma dat in de bblthk zou plaatsvinden. De organisatie daarvan deed regelmatig
verslag in de vergaderingen van de commissie, en het programma was een druk bezocht onderdeel
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van het Festival 60+.

Vast agendapunt bij de voorbereidingen was het geld. In eerste instantie zouden de standhouders
een bijdrage moeten leveren, later werd gedacht aan diverse fondsen of specifieke sponsors. In april
werd een bijdrage uit het Innovatiefonds van Welsaam aangevraagd. Die werd zonder veel gedoe
toegekend.
De begroting bedroeg zo € 11.500 euro: € 10.000 euro uit het Innovatiefonds (waarvan € 1000 euro
voor het wensenvervulprogramma) en € 1500 euro uit het budget van het Platform Wageningse
Ouderen, dat sinds 2014 jaarlijks een reservering voor iets Festival- of Leefbeursachtigs deed.
Feitelijk bedroegen de definitieve uitgaven voor het Festival € 7.321,09 euro. Het overschot wordt
teruggestort..

Het programma dat uiteindelijk tot stand kwam, was geen eenheid; de onderdelen pasten meer of
minder precies onder het algemene thema. Er is bij de voorbereidingen niet besproken of het
wenselijk zou zijn als het programma een eenheid zou zijn, en ook niet hoe die er dan uit zou zien. Je
kunt verdedigen dat de grote variatie juist het aantrekkelijke van het Festival was, terwijl het thema op
zich al variatie impliceerde: langer veilig thuis wonen leidt kennelijk tot een weids aantal invalshoeken.
Een ander thema biedt wellicht meer samenhang in mogelijke benaderingen. Niettemin is het ook dan
gewenst vooraf na te denken over de wenselijkheid van een grotere samenhang. Dat geldt wellicht
nog meer bij de kleinschalige opzet die het Festival al gauw kreeg.
In het voorjaar van 2019 waren de drie themagroepen autonoom aan de slag om hun onderdeel
invulling te geven. Onderling overleg tussen de themagroepen was er niet en leek ook niet nodig. Bij
de vergaderingen van de gehele commissie werd wel telkens uitgebreid de voortgang besproken en
gaven commissieleden ook suggesties voor mogelijke deelnemers en denkrichtingen. Achteraf is het
een soort wonder dat alles wat de drie themagroepen bedachten daadwerkelijk gerealiseerd kon
worden, en bovendien een aantrekkelijk en gevarieerd programma van vijf uur opleverde. Dat aan het
toeval overlaten, zoals feitelijk nu gebeurde, had gemakkelijk tot problemen kunnen leiden. Het
verdient daarom wellicht aanbeveling een strakkere regie te voeren vanuit de commissie als geheel.

Anderhalve week voor het Festival verscheen het programma, vormgegeven door mensen van de
bblthk, in De Stad Wageningen, waar een week eerder ook al de speciale Platform-pagina uitvoerig
aandacht had besteed aan het Festival. De ouderenorganisaties en de partners van het Platform
verspreidden het programma onder hun aanhang. Leden van de commissie verspreidden de pdf die
ze zelf uitgeprint hadden. Deze pr-acties hebben doel getroffen, zo was te horen bij de bezoekers.
In de laatste weken voor 4 oktober meldden zich nog instanties die ook wel op het Festival hadden
willen optreden, maar door de commissie of de deelgroepen al of niet bewust over het hoofd gezien
waren. Dat leidde soms tot verwijten. Dat kan voorkomen worden door in een vroeg stadium breder
na te denken of bij de samenstelling van het programma of werkelijk alle denkbare initiatieven bereikt
zijn – al waren er flink wat grote en kleinere lokale activiteiten en initiatieven van ouderen present in
het aanbod, zoals Zingesprek, de vrijwillige ouderenadviseurs, Wageningen dementievriendelijk,
mee-eettafel, Kardinaal Alfrink ontmoetingsgroep, ouderenwerkers, Groep 9,
Het Festival 60+ heeft geleid tot enkele concrete initiatieven in de stad – wat de bedoeling was. Er is
een nieuwe zingevingsgroep gestart, en er is een aanzetje gaande vanuit het VCW tot een lokale
Powergroep. Via het Wensenplein zijn mensen aan elkaar of aan een groep gekoppeld. Positief is ook
dat de deelnemende instanties, met name bij de pitches, kennis hebben kunnen nemen van elkaars
aanbod. Het wensenvervulprogramma van Nationale Ouderendag heeft er duidelijk toe geleid dat
‘nieuwe’ mensen in aanraking zijn gekomen met activiteiten en initiatieven in de stad.

Er was een openingsceremonie met muziek van Folkcorn, een praatje van de wethouder en een
speciaal voor het Festival gemaakt gedicht van de stadsdichter. De tribune in de bblthk zat vol.
Daarna verspreidde het publiek zich over de beide locaties. De samenhang tussen de twee werd
adequaat uitgestraald door de afzetting met rode loper. Ook de tent buiten met muziek, van
beurtelings Folkcorn en de Trekvogels (Madlot in een alternatieve bezetting) gedurende de middag
hielp daarbij.
De muziek en ook het ontspannen programma rond de Nationale Ouderendag, gaf het Festival een
grote mate van gezelligheid. Dat werd door de bezoekers gewaardeerd. Jammer was dat de twee
orkesten buiten in de kou en de regen moesten spelen, maar ze trokken toch publiek.
Schattingen van het aantal bezoekers gedurende de middag komen op ongeveer 300 tot 400
deelnemers. Niemand heeft echt geteld; doordat er twee locaties waren en veel mensen heen en
weer liepen, was dat ook ondoenlijk. Het was druk, bij Thuis en in de bblthk, dat was duidelijk.
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Thuis en bblthk boden ieder koffie en thee met koekjes; bij het wensenvervulprogramma in de bblthk
werden hapjes uitgedeeld, die bij wijze van sponsoring door diverse winkels waren geleverd. Bij Thuis
werd de catering gedaan door de eigen vrijwilligers (gebruikers). Dat werkte prima.
In beide locaties had Food of Cultures een tafel waar hapjes werden uitgedeeld, vergezeld van een
peiling onder de deelnemers naar de behoefte aan een pplaatselijke maaltijdvoorziening. Met Food of
Cultures was afgesproken dat dit een bescheiden karakter zou hebben, wat het dus bepaald niet had.
De commissievoorzitter heeft ter plekke zijn ongenoegen hierover met Food of Cultures gedeeld. De
bezoekers waren overigens zeer tevreden over deze (gratis) versnaperingen. Niettemin is het
verstandig over dit soort commerciële acties in de commissie vooraf een duidelijk standpunt in te
nemen, om scheefgroei en onterechte bevoordeling te voorkomen.
Dat geldt ook voor het aanbod van commerciële zorgverleners, waarvan er sinds de WMO ontelbaar
veel zijn en die allemaal dolgraag een plek op het Festival hadden gekregen. Uiteindelijk heeft de
commissie ervoor gekozen in beide locaties een tafel beschikbaar te stellen waar commerciële
aanbieders hun promotiemateriaal konden neerleggen. Het is niet duidelijk of veel deelnemers
daarnaar gekeken hebben, maar er werd veel materiaal uitgestald.

De grondtoon van het Festival was zeker niet hoe vreselijk het is om oud te zijn, en dat is winst. In de
uiteenlopende programma-onderdelen werden senioren benaderd als volwassenen die mogelijk een
steuntje nodig hebben, en het Festivalprogramma bood dat steuntje: in de pitches over voeding en
gezondheid, in de inbreng van politie en brandweer, in de lezing over internetveiligheid van de
Rabobank, in de pitches over buurtnetwerken. Ook het optreden van de trainingsacteurs werkte zo:
een steuntje bieden. Gezien de reacties in de zaal werd dat ook zo opgevat.
Alles overziende was het programma wat overladen. Te weinig is rekening gehouden met de tijd die
tussen onderdelen nodig was. Nu volgden sommige onderdelen zo snel op elkaar dat bijvoorbeeld de
geplande muziek er absoluut niet tussen paste. Bij wijze van noodsprong verhuisde de pianist met zijn
koor naar de bblthk, waar hij tot groot genoegen van iedereen een meezingprogramma begeleidde.
Opvallend en onvoorzien was de plotselinge leegloop rond 5 uur. Diverse nog geplande onderdelen
gingen niet door bij gebrek aan belangstelling, andere trokken nog twee of drie deelnemers. Na half 6
was de loop er volkomen uit. Blijkbaar is 5 uur een natuurlijke slottijd; er moet over nagedacht worden
of de begintijd vervroegd moet worden, of dat een programma van vier uur van 1 tot 5 wel voldoende
is.

Aanbevelingen
1. Maak de organisatie van het Festival ze breed mogelijk.
2. Overweeg een externe gespreksleider aan te trekken voor de bepaling van het thema.
3. Is samenhang tussen de programma-onderdelen gewenst en hoe bereik je die dan?
4. Bedenk hoe strak de regie over de samenstelling van het programma moet zijn. Het is belangrijk in
elk stadium alert te zijn op blinde vlekken of omissies.
5. In het geval van twee locaties: zorg voor duidelijke samenhang en verbinding.
6. Het kostte veel tijd om een door iedereen geaccepteerde versie van het programma rond te krijgen.
7. Het Festival werd drie weken tevoren aangekondigd, het programma kwam anderhalve week
tevoren. Dat lijkt voldoende. Wat daarbij erg hielp was dat de leden van de organisatiecommissie hun
netwerk gebruikten om het programma te verspreiden.
8. Als het Festival een doel heeft (bijvoorbeeld activering), formuleer dan manieren om dat doel te
realiseren.
9. De beide locaties verzorgden zelf de catering. Dat werkte prima.
10. De commissie dient een duidelijk en eenduidig standpunt in te nemen over commerciële inbreng,
in de catering, in de aangeboden promotiematerialen en in werkgroepen.
11. Er moet nagedacht worden over de duur: is vier uur genoeg, of moet de start eerder zijn?

november 2019

Jan Mars
voorzitter voorbereidingscomité Festival 60+
secretaris Platform Wageningse Ouderen
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
28 maart 2020 9. Wageningen

dementievriendelijk (1 jarig
pilot project

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 naaste

33



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 stand houdt

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, goed luisteren, 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 het gevoel geeft van betekenis te zijn, 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

34



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 bijdrage 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, Woonadviescommissie, 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. Combinatie top down -bottom up  aanpak
Interventiemix vanuit drie verschillenden perspectieven: persoonlijk, buurt en
samenleving
Praten met mensen met dementie en ze 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
Corona Tijd 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 college 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.
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FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE
2020

AFWIJKIN
G VAN DE
BEGROTIN
G TOELICHTING

Proces -en projectondersteuning € 5200,- €  6.812 Nee bedrag is incl. btw

Trainingen/bijeenkomsten €  2800,- €  3.500,- meer kosten
deelproject
Vriendschap en
vrijheid

Activiteiten/organisatie € 2500,- €  3128 idem

PR & Communicatie € 3500,- €  3600,00 idem

BTW € 2940,-

Totaal €  16.940,- € 17.040,00 -100 idem

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”.
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

18 maart 2020 10. 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 gedachtegoed van “Passende kinderopvang” verspreid onder
ketenpartners 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.

4. 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.
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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.

5. 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.

6. LANGERE TERMIJN
EFFECTEN

Passende kinderopvang draagt bij aan de voorkoming of afname van specialistische
ondersteuning door de inzet van maatwerk.

7. 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
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
28 maart 2020 Inloop Geldzaken 3 3.5 voorkomen van

schulden en armoede

ORGANISATIE (s) Humanitas, Solidez, Ibass, Gemeente schuldhulpverlening, Startpunt

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL ACTIVITEIT
- Realiseren van een duidelijke plek waar alle vragen omtrent financiële kwesties gesteld kunnen worden

en onmiddellijk worden opgepakt door de juiste ondersteuner
- verkorten van de tijd die het neemt voor inwoners om hun geldzaken weer op orde te krijgen
- voorkomen dat inwoners tussentijds afhaken in een traject waarin ze hun geldzaken weer op orde

kunnen krijgen
- bijdragen aan de mogelijkheid om financiële kwesties eerder aan te kaarten en bespreekbaar te maken
- bijkomend doelen voor betrokken organisaties zijn het afstemmen van de processen en werkwijze van

betrokken organisaties, ontwikkeling van een heldere rolverdeling en vergroten van expertise bij
betrokken ondersteuners.

Door de procestijd korter te maken, wordt verergering van problematiek zoveel mogelijk voorkomen. Door
signalen op een eenduidige plek te beleggen, kunnen we tijdiger ondersteuning bieden. Door een prettige
inloop te organiseren, waar mensen zich welkom en gezien voelen, hopen we dat mensen makkelijker en
tijdiger binnenlopen met een vraag
DOELGROEP
Alle inwoners met financiële kwesties (financiële vragen en schulden)

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

1. WAT IS BEREIKT De burgers van Wageningen hebben Geldzaken al aardig weten te vinden in de
periode dat Geldzaken open was.
Door goede communicatie / publiciteit  naar partners maar ook in de plaatselijke
krant heeft gezorgd dat Geldzaken een plaats kreeg binnen Wageningen.
Helaas door de corona periode heeft het werk stil gelegen. Als het startpunt weer
open gaat ook voor Geldzaken, dan zal er wel weer actief publiciteit aangegeven
moeten worden.

2. SUCCESSEN Laatste dag voor de corona periode eind november waren er 8 burgers die hulp
vroegen bij geldzaken dat was een mooie succes.

3. UITDAGINGEN Geldzaken goed op de kaart zetten in Wageningen, en in de toekomst uitbreiden
naar andere locaties.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Door de inrichting van een inloop bieden we mensen gelijk goede ondersteuning
zonder doorverwijs-momenten. Dit voorkomt uitval verderop in het traject en het
maakt dat schulden minder ver oplopen. Ook hopen we dat het zo prettig is om
binnen te lopen bij de inloop geldzaken, dat mensen eerder hun kwesties durven
aankaarten. Hierdoor wordt verergering van schulden zoveel als mogelijk
voorkomen.
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b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Uitgangspunt is dat alle betrokken organisaties van de keten financiën en schulden
ter plekke klaar zitten om gelijk een passend antwoord te bieden. Daarbij zetten we
waar mogelijk en passend ook actief in op informele ondersteuning.

c. Met wie is
samengewerkt?

De inloop geldzaken is een samenwerking van het Startpunt, Schulddienstverlening,
Solidez, Isofa, Humanitas, Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de
woningbouwcorporatie. We geven in gezamenlijkheid vorm aan de inloop, waarbij
iedere partij een even grote betrokkenheid heeft.

d. Waaruit blijkt
het succes

We maken een 0-meting waarin het aantal bediende klanten en de doorlooptijd in
beeld wordt gebracht. Ieder kwartaal monitoren we de aantallen klanten en de
gerealiseerde doorlooptijd. Daarnaast nemen we de Welsaam-effectmeter af bij onze
klanten en vragen we naar de klanttevredenheid.

e. Wat is
innovatief aan
dit project?

Alhoewel alle betrokken partijen rond financiële kwesties goed met elkaar
samenwerken in Wageningen en samen aan de ontwikkeltafel armoede en schulden
zitten, merken we ook dat het weerbarstig is om alle processen van betrokken
organisatie in de praktijk gelijk te laten lopen. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals
gebrek aan expertise (bijvoorbeeld bij het Startpunt, om een heel gerichte uitvraag
rond financiën te doen), gebrek aan capaciteit (bijvoorbeeld bij Sociaal Raadslieden
met een wachttijd van 3-4 weken) en afbakening van rol (bijvoorbeeld bij de
betrokken vrijwilligersorganisaties, waardoor een match soms even op zich laat
wachten). In veel andere gemeenten zijn vergelijkbare knelpunten succesvol
opgelost, door een inloop geldzaken te organiseren. Na werkbezoek aan de inloop
geldzaken in Apeldoorn en lezen van het plan en de resultaten van de inloop
geldzaken in Elburg, zijn we enthousiast geworden voor een vergelijkbare aanpak in
Wageningen. Door een gezamenlijk inloop geldzaken te starten, beogen we
enerzijds een laagdrempelig toegangspunt in te richten waarbij ter plekke op een
juiste volgorde en door de meest passende ondersteuner hulp aangeboden kan
worden aan de hulpvrager. Anderzijds zetten we deze vorm van organiseren in om
de diverse processen beter op elkaar uitgelijnd te krijgen. Door op één moment
gezamenlijk met alle partijen samen te werken aan financiële vragen van inwoners,
verwachten we daarnaast meer kruisbestuiving van kennis te laten plaatsvinden
tussen betrokken ondersteuners, waardoor zowel professionals als vrijwilligers hun
expertise kunnen vergroten en we – ook buiten het inloopspreekuur om - gerichter
kunnen werken.

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN
VAN WELSAAM

Mensen met geldproblemen worden eerder gesignaleerd en sneller geholpen.
We zagen dat de ondersteuning voor mensen met vraagstukken rond geldzaken in
Wageningen op diverse plekken in Wageningen is vormgegeven. Mensen kloppen
bijvoorbeeld aan bij hun klantmanager, bij schulddienstverlening, bij de sociaal
raadslieden, bij de Inkomensbrigade, bij Humanitas, Isofa, bij het maatschappelijk
werk, de thuisadministratie van Solidez of het Startpunt. Ook ketenpartners als de
woningstichting of begeleidende organisaties signaleren veel geldproblemen.
Alhoewel deze diversiteit in plekken een bepaalde mate van laagdrempeligheid met
zich meebrengt (inwoner kan kiezen waar hij zijn probleem aankaart) en alle partijen
op zichzelf de vraagstukken goed oppakken, ontbrak het aan een integrale keten van
samenwerking of een specifieke volgorde in de aanpak van geldproblemen die
partijen met elkaar aanhouden. Hierdoor was de procestijd voor klanten vaak langer
dan nodig (bijvoorbeeld: iemand klopt aan bij schulddienstverlening, maar zijn
administratie is nog niet op orde en wordt daarom weer doorverwezen naar een
vrijwilliger om de administratie mee te ordenen en daarna moet iemand opnieuw
naar schulddienstverlening) en verergert de problematiek in een aantal gevallen.
Ook zagen we dat klanten tussentijds af haakten, omdat zij naar verschillende
plekken moesten om opnieuw hun verhaal te doen en ondersteuning te vragen. We
proberen nu om inwoners met vraagstukken rond financiën en schulden eerder
‘binnen’ te halen en onmiddellijk de juiste ondersteuning te bieden; op de juiste plek
in de keten in te laten stappen. Daar komt bij dat we ondersteuning door
vrijwilligersorganisaties ook nadrukkelijker positie willen geven in de keten. Bij
bovenstaand verhaal komt het feit dat de Inkomensbrigade per 1/11/2019 is gestopt.
Dit was een goed moment om ook de Inkomensbrigade op te nemen in de integrale
keten voor mensen met financiële kwesties.
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6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING
VAN DIT
PROJECT

FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE t/m
Maart 2020

AFWIJKING
VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

Omschrijving bedrag in euro

Extra inzet SR 52 weken x 2,5
uur x 2

13.000

Extra inzet vrijwilligers
coördinatie 56X2,5 uur
opstart:
(vrijwilligers coördinatie,
werving, training eventuele
onkostenvergoeding
vrijwilligers)

11500
6723 +547

pilot loopt van
september 2020
t/m augustus
2021. Begroot t/m
maart € 7.270,-
Afwijking derhalve
€ 547,- Dit betreft
achterblijvende
uitgaven
vrijwilligers
vanwege sluiting
a.g.v.  Covid. Bij
heropening zullen
deze kosten naar
verwachting
alsnog worden
gemaakt.

Inzet coördinatie pilot 52x2 uur
(extern)

8840

Communicatie, ICT voorziening,
ordners, tabbladen, pennen etc.

8000

Totaal €41.340

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
13. Leefbare buurten,
aanspreekpunt overlast in
de buurt

3 3.2

ORGANISATIE (s) Solidez

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL ACTIVITEIT
Aanspreekpunt zijn voor de omwonenden, zodat zij een luisterend oor hebben en een terugkoppeling
krijgen mbt de ontstane situatie. Daarnaast zo nodig creëren van draagvlak in de buurt om zodoende ism
omwonenden te werken aan een verbetering van de situatie

DOELGROEP
Voor de omwonenden die last ondervinden van overlastsituaties (van met name personen met onbegrepen
gedrag)

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

1. WAT IS BEREIKT

Vanuit de stedelijke werkgroep en de Taskforce werd gesignaleerd dat er meer
aandacht nodig is voor de omgeving bij overlastsituaties. Overlast Melders krijgen
vaak geen terugkoppeling en krijgen daardoor vaak het idee dat er niets gebeurd. Dit
leidt er uiteindelijk toe dat de omgeving ‘meldingsmoe’ wordt omdat ze niet gehoord
worden. Meer aandacht voor de omgeving kan gegeven worden in de vorm van een
aanspreekpunt voor de buurt, een luisterend oor, een terugkoppeling na een
overlastmelding enz. Door meer met de omgeving in contact te treden kunnen
signalen eerder worden opgepakt en kan er gezamenlijk naar verbetering worden
gezocht. Met dit project is er ruimte voor Solidez om deze rol  op zich te kunnen
nemen. In de wijkteams wordt nu casuïstiek besproken waarbij de leefbaarheid in de
omgeving wordt aangetast. Bekeken wordt welke partij welke rol in de betreffende
casus en worden hierover afspraken gemaakt. De wijkcoördinator of de
buurtmaatschappelijk werker vervullen hierbij nadrukkelijk een rol voor de
omwonenden/ de buurt.
In de stedelijke werkgroep wordt gewerkt aan een goede werkwijze om dit verder te
ontwikkelen: waar komen allemaal meldingen binnen, welke casuïstiek moet in het
wijkteam worden besproken en hoe komt die casuïstiek daar dan ook terecht.

2. SUCCESSEN in de wijkteams is het nu al de gewoonte geworden om de vraag te stellen: “wat is er
nodig voor de omgeving?”
Dat Solidez hierin een rol kan spelen wordt door de andere partners als een
meerwaarde ervaren.
Vanuit alle wijkteams zijn er al casussen waarin Solidez een rol voor de omgeving
heeft opgepakt.

3. UITDAGINGEN - het bouwen aan een goede structuur en verbinding om burgerinitiatieven
goed te kunnen vinden, faciliteren en ondersteunen.
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- meer van curatief naar preventief werken door goede verbindingen met
bestaande buurt structuren en de verbinding met de wijkteams.

- hoe zorgen we ervoor dat signalen vroegtijdig op de goede plek terecht
komen en indien nodig besproken worden in het wijkteam.

- het leggen van goede verbindingen met andere projecten in buurten en
wijken, bijvoorbeeld Wageningen dementievriendelijk en GGZ-mantelzorg

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Samen met Wageningen Doet heeft deze aanvulling een preventief karakter.
Enerzijds ontstaat meer betrokkenheid van inwoners bij situaties in de buurt,
waardoor zij hier tijdig invloed op kunnen uitoefenen in samenspraak met buurt en
aanspreekpunten. Anderzijds ontstaat meer zicht op buurten en wat zich daar
afspeelt, waardoor signalen eerder opgepakt kunnen worden.

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Het plan is gericht op het meer betrekken van inwoners, bij (probleem)situaties in
hun buurt

c. Met wie is
samengewerkt?

We werken samen met het wijkteam (Politie, Woningstichtingen) het startpunt en
leggen steeds de verbinding met de preventieve kant zoals omschreven in
Wageningen Doet

d. Waaruit blijkt
het succes

We sluiten aan bij de structuur van Welsaam en maken gebruik van de effectmonitor
van Welsaam. Ieder halfjaar vragen we een aantal uit de betrokken netwerken om de
monitor in te vullen

e. Wat is
innovatief aan
dit project?

Het meest vernieuwende element in dit project is dat de omgeving expliciet wordt
meegenomen in het zoeken naar oplossingen om de situatie te verbeteren en de
buurt leefbaar te maken en te houden

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN
VAN WELSAAM

Vanuit de Taskforce en vanuit de stedelijke werkgroep is aangegeven dat er vaak te
weinig aandacht is voor de omgeving bij overlastsituaties. Hier is meer aandacht
voor nodig: in de vorm van een luisterend oor, een terugkoppeling na een
overlastmelding enz. Door meer met de omgeving in contact te treden kunnen
signalen eerder worden opgepakt en kan er gezamenlijk naar verbetering worden
gezocht. Solidez pakt deze rol nu op.
Dit sluit aan op het aanvullende resultaat uit Samen Wageningen op gebied van
leefbaarheid: De gemeente wil voorkomen dat er gebieden zijn waar de leefbaarheid
achterblijft, omdat inwoners het daar zelf niet lukt om er verandering in te brengen.
We hebben dit vertaald in de doelen:  ik voel me veiliger, ik ben  tevreden waar en
met wie ik woon en ik heb beter en meer contact met anderen.

6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING
VAN DIT
PROJECT

FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE t/m
Maart 2020

AFWIJKING
VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

Wijkcoördinator Oost/ Sahara, 156 uur 38 u
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Wijkcoördinator Midden/ Noord-West, 156
uur

38

Wijkcoördinator Zuid/ Kortenoord, 156 uur 38

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

45



CATEGORIE 4 VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

[Selecteer een datum] 14. 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. In maart waren er 4 deelnemers gemeld die, zodra dit
weer mogelijk was ivm de corona crisis, wilden starten. Toen de eerste lockdown
was afgelopen en het huis van de wijk weer kon starten met haar activiteiten, bleken
deze 4 deelnemers niet meer beschikbaar of andere oplossingen gevonden te
hebben. Ook via de klantmanagers werk waren er geen kandidaten meer
beschikbaar. Daarop hebben we onderzoek verricht naar een andere te betrekken
groep, te weten de NUG-ers en hun vraag naar kinderopvang in kaart gebracht. In
oktober was duidelijk dat hier ook 4 deelnemers uit naar voren kwamen. Toen alles
startklaar stond, kwam de tweede lockdown om de hoek kijken en is het project weer
gestopt. Effectief is het project dus niet van start gegaan, maar zijn er wel uren aan
besteed.

2. SUCCESSEN

3. UITDAGINGEN Het is onduidelijk wanneer het huis van de wijk weer open kan en wanneer er weer
kinderopvang-activiteiten ingezet mogen worden. We hebben nu twee keer
geïnvesteerd in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, terwijl geen start van
het project mogelijk is. De tijd is echter wel besteed. Nu resteert nog 14 uur om aan
dit project te besteden plus de kosten voor een training. Vraag is of deze uren aan dit
project besteed moeten worden of een betere bestemming kunnen krijgen
bijvoorbeeld voor een activiteit om de gevolgen van Corona op te vangen.
Bijvoorbeeld om ouders in de wijk, zodra er weer meer mogelijkheden zijn, wat
ruimte te bieden door extra kinderactiviteiten aan te bieden.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Het wordt laagdrempeliger voor jonge ouders om weer aan het werk te gaan.
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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

De uren voor de opzet
zijn besteed, ook al
heeft geen uitvoering
plaatsgevonden

projectondersteuning 1e
jaar 52 uur

€ 2.600
38 uur van de
projectondersteuning is
besteed aan de tweede
keer opzetten van het
traject, ook weer zonder
resultaat. 14 uur
resteren

cursus/training ouders € 3.000
is nog niet uitgegeven.

Totaal
€ 7.500

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

[Selecteer een datum] 15. 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
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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€

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN

26-04-2020 16. (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

We zijn het jaar voortvarend gestart in vervolg op 2019 tot de eerste lockdown zich
aandiende. Huis van de wijk De Nude is toen bijna geheel dicht geweest, ook voor
de activiteiten van Textra. Na de lockdown zijn alle activiteiten weer voorzichtig
opgestart en gegroeid tot 8 deelnemers en 3 docenten in het naai-atelier en 3
deelnemers in de kledingwinkel. Van deze groep zijn 4 mensen overgeplaatst naar
een ander AZC en 2 mensen uitgestroomd naar werk. In oktober was de Nude dicht
in verband met een mogelijke brandhaard voor Corona-besmetting. Hierdoor viel met
name de groep deelnemers aan het naai-atelier uit elkaar. Inmiddels bestaat de
groep weer uit 4 deelnemers en zijn we weer aan het opbouwen.
De samenwerking met de winkel in de binnenstad staat op een laag pitje; door de
maatregelen in het onderwijs ligt de winkel vrijwel stil, waardoor er ook geen afname
van producten is.

2. SUCCESSEN Groep betrokken deelnemers en docenten
Bewustwording van het nut, waarde en inspiratie van recycling
Kruisbestuiving tussen deelnemers en docenten over culturele verschillen en
vaardigheden
In kracht zetten van docenten om regie te nemen op het atelier, inclusief besteding
van het budget, plan maken voor betrokkenheid van de deelnemers en een lesplan
ontwikkelen.
Uitstroom van deelnemers naar passend werk
Deelnemers zijn enthousiast, ervaren een zinvolle dagbesteding en ontmoeten
nieuwe mensen.

3. UITDAGINGEN Om ondanks de corona-maatregelen toch een hechte groep te behouden
Om het goed te blijven verbinden met aanpalende initiatieven, zoals de winkel in de
binnenstad

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
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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.-

€ 1.000

naaimachines, stof,
fournituren en labels,
lockmachine
Er resteert nog €1000 voor
materiaal, daar is een plan
voor gemaakt
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personeelskosten
40x8uur

€ 14.080

€ 14.080

Deze uren zijn het hele jaar
door ingezet en dus
besteed.

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

'Ik vind het fijn dat ik hier mensen ontmoet en dat we echt iets maken'
Casus: na een les recht stikken gaat een deelnemer glimmend van trots de deur uit met een zakje voor
haar waterfles. Is daarna vaste deelnemer geworden, die de lat van haar producten steeds hoger legt en
steeds meer zelfvertrouwen opbouwt.
Casus: een deelnemer is heel gespannen aan het naaien, gericht op rechte lijnen maken en het lukt niet zo
goed. Ze krijgt de tip om de stof met 1 vinger te leiden en zo een patroon op de stof te laten ontstaan. Dit
spreekt haar creatieve geest aan, ze ontspant en ze besluit op deze manier een tafelkleed te maken.
Casus: een deelnemer komt omdat hij wil schilderen of in de keuken werken, maar wordt aangetrokken
door de mensen die achter de naaimachine zitten. Uiteindelijk probeert hij het zelf achter de naaimachine
en uiteindelijk heeft hij al zijn broeken vermaakt en prachtige producten voor Textra gemaakt. Uiteindelijk is
hij helaas overgeplaatst naar een ander AZC.
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VERANTWOORDING INNOVATIEGELDEN

DEELPLAN-OVERZICHT

Rapportdatum naam project CATEGORIE DEELPLAN
18. Tienerwerk 4

ORGANISATIE (s) Solidez

BEOOGD DOEL VAN DE ACTIVITEIT

DOEL ACTIVITEIT
Inrichten van een doorlopende lijn van kinderwerk, via tienerwerk naar jongerenwerk, zodat
(kwetsbare) jeugdigen gedurende hun hele jeugd periode in beeld blijven om bij te dragen aan een
gezonde ontwikkeling en jeugdigen te stimuleren een startkwalificatie te behalen en actief mee te
doen in de maatschappij. Door kinderen via tienerwerk ook in de overgangsperiode van basisschool
naar middelbare school in beeld te houden, kunnen tijdig signalen worden opgepikt die deze
deelname aan maatschappij en behalen van startkwalificatie in de weg staan. Tienerwerk vormt
hierbij de verbindende schakel tussen het kinderwerk dat plaatsvindt in de buurten en het
jongerenwerk dat meer stedelijk georiënteerd is. Met het tienerwerk zien we kansen om dit meer in
samenhang vorm te geven om zo een doorlopende lijn van ondersteuning en activiteiten te bieden
van kinderen in de basisschoolleeftijd tot jongeren die bijvoorbeeld op zichzelf gaan wonen. We
willen hierin ook specifiek aandacht geven aan het binden en boeien van (kwetsbare) meisjes, omdat
we zien dat het aandeel meisjes tussen kinderwerk en jongerenwerk drastisch afneemt. Meisjes zijn
ook veel minder zichtbaar op straat en veroorzaken over het algemeen minder overlast. Hierdoor
worden zij minder bereikt via het outreachende werk. Ook willen we meer samenhang aanbrengen
met de activiteiten die plaatsvinden in de wijken. Immers, jongeren zijn ook wijkbewoners en kunnen
misschien meer betrokken worden/raken bij de activiteiten in de wijk. ( Zie verder: toelichting
onderaan dit document)

DOELGROEP
Jeugd in de leeftijd 10-16 jaar

BESCHRIJVING ACTIVITEIT

1. WAT IS BEREIKT We zijn gestart met een leuke groep meiden, bestaande uit 9 deelnemers. Tot dusver
zijn we 15x samengekomen, waarin we verschillende activiteiten hebben
georganiseerd. De deelnemers hebben hierin een actieve rol gehad en geven wat
dat betreft erg goed aan waar hun wensen en behoeftes liggen. Momenteel richten
we ons met elkaar op de werving, omdat we de groep graag willen uitbreiden en in
de toekomst wellicht met twee groepen willen gaan werken. De bezetting is
momenteel wat uitgebreid met stagiaires, die we hierin graag wat meer willen
betrekken dus wij zien daarin zelf mogelijkheden. We willen iedereen graag de
gelegenheid geven om deel te nemen. Wanneer je met twee groepen kunt werken,
kun je meer jongeren toelaten wat een 'Nee, we zitten vol' eerder zal voorkomen.

2. SUCCESSEN Het succes van deze meidenmiddag is dat we merken dat we goed kunnen
aansluiten bij de wensen en behoeftes, wat maakt dat ze graag deelnemen aan de
meidenmiddag. Ze blijven wekelijks trouw terugkomen en lijken er ook plezier aan te
beleven. Doordat we gebruik maken van de Peer2peer methode, zien we de dames
ook groeien en zich ontwikkelen. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen
ideeën en laten hierin ook een leuke samenwerking zien. Verder zien we dat het
vertrouwen onderling groeit en we nu op een punt zijn gekomen, waarin we
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gevoelige en kwetsbare onderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Er heerst
voldoende veiligheid in de groep om dit met elkaar te kunnen doen. Ook zien we dat
de meiden zelf het initiatief nemen om naast de activiteit, het contact met ons te
leggen als daar behoefte naar is. Vaak gaat dit via een whatsapp bericht, waarin ze
aangeven het ergens over te willen hebben. Er is dit korte tijdsbestek een hele
stevige basis gecreëerd, en vanuit daar kunnen we alleen maar meer gaan bouwen.

3. UITDAGINGEN Corona blijft een uitdaging in dit hele geheel. We zijn beperkt in het aanbod,
waardoor we zeer creatief te werk moeten gaan. We willen graag blijven aansluiten
bij de doelgroep en we merken dat er af en toe ook even behoefte is om lekker uit te
razen. Met zijn allen naar buiten, een dropping organiseren, of een sportactiviteit
doen is nu even niet mogelijk. We zijn in deze tijd wat meer gebonden aan binnen
activiteiten en moeten daarin blijven zoeken naar voldoende afwisseling om het
interessant te houden, zodat de jongeren verbonden blijven.

4. WAGENINGSE PRINCIPES

a. Preventief
karakter

Veel tieners raken in de overgangsperiode van basisschool naar middelbare school,
uit beeld. Ze voelen zich te groot voor het kinderwerk en vinden nog onvoldoende
aansluiting in bestaande activiteiten van het jongerenwerk. Vanuit dit signaal is er
een samenwerking ontstaan tussen kinderwerk en jongerenwerk, om vanuit daar een
passend aanbod voor deze groep tieners te bieden. We voorkomen hiermee dat dit
deel van de jeugdigen buiten beeld valt en eventuele (bestaande) problemen
verergeren. We hebben ervoor gekozen om ons te richten op (kwetsbare) meisjes, in
de leeftijd 10-16 jaar en hebben daar als activiteit de meidenmiddag aan gekoppeld.
Elke donderdagmiddag organiseren we een passende activiteit, afgestemd op de
leeftijd en behoefte van de doelgroep. Tijdens deze activiteiten wordt de focus o.a.
gelegd op het vergroten van hun weerbaarheid en het aanleren van nieuwe
vaardigheden. Ook maken wij de meiden tijdens deze activiteiten (thema afhankelijk)
bewust van hun eigen keuzes en gedrag. Daarmee zien wij dat zij uiteindelijk beter in
staat zijn om bewuste en positieve keuzes te maken, wat weer een wenselijk effect
op hun toekomst heeft.

b. Hoe zijn
inwoners
betrokken?

Om de meidenmiddag een goede start te kunnen geven, hadden we voldoende
deelnemers nodig. Een goede werving was hierbij een pré dus hebben we gebruik
gemaakt van social media, ons eigen jongerencentrum en het Pantarijn. Om
naamsbekendheid te creëren, was mond op mondreclame nodig. Daarbij hebben we
een appel gedaan op de jongeren, ouders en docenten uit Wageningen.
Door Corona houden we de activiteiten nu voornamelijk binnenshuis en kunnen we
weinig gebruik maken van ‘derden’. Uiteraard is dit wel waar we in de toekomst
mede naartoe willen en hopen we daarmee ook de inwoners van Wageningen meer
bij onze activiteiten te kunnen betrekken. Te denken valt aan sport, creatief en
cultuur.

c. Met wie is
samengewerkt?

De meidenmiddag is een samenwerking met het kinderwerk, maar daarbij zijn we
ook een samenwerking aangegaan met het Pantarijn. Door de docenten van het
Pantarijn goed op de hoogte te stellen, konden zij hun leerlingen juist informeren en
enthousiasmeren voor onze activiteiten.
Ook het zelf aanwezig zijn en daarin de ruimte te krijgen van de school, heeft voor
wenselijke resultaten in de werving gezorgd.

d. Waaruit blijkt
het succes

Het succes zien we terug in dat de meiden blijven terugkomen, actieve deelname
laten zien en daadwerkelijk een persoonlijke groei doormaken. Er is bewust gewerkt
aan groepsdynamiek. Veiligheid staat voorop. Er wordt tevens een beroep op hun
persoonlijke ontwikkeling gedaan, door ze een grote verantwoordelijkheid in de
activiteit te geven. Ze mee laten denken en laten uitvoeren, maakt dat ze zelf regie
mogen nemen en hun zelfredzaamheid en zelfvertrouwen vergroot wordt. Dit zorgt er
tevens voor dat de motivatie behouden wordt en de meiden de meerwaarde van
deze middag, als positief blijven ervaren.

e. Wat is
innovatief aan
dit project?

Zoals eerder genoemd richten wij ons hierbij op de doelgroep, die helaas regelmatig
tussen wal en schip dreigt te vallen op het moment dat ze de overstap maken naar
de middelbare school. Zeker de groep kwetsbare meisjes in de leeftijd 10 tot 16 jaar
vonden weinig aansluiting, terwijl juist deze groep zo belangrijk is om in beeld te
houden, gezien de kwetsbaarheid die deze leeftijd met zich meebrengt. Door een
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passend aanbod te realiseren voor deze groep tieners en daarbij aan te sluiten op
hun leefwereld, wensen en behoeften, hebben wij ons activiteitenaanbod verder
uitgebreid en vernieuwd. Door deze vernieuwing, houden wij deze groep tieners
beter in beeld en voelen zij zich door ons meer gezien en gehoord.

5. WAT DRAAGT
HET BIJ AAN DE
RESULTATEN
VAN WELSAAM

1/4/25/26/28/30/31/41
1.
Door activiteiten aan te bieden en daarbij rekening te houden met de wensen en
behoeftes van onze kwetsbare doelgroep, weten wij goed in te spelen op actuele
onderwerpen die spelen en zorgen wij ervoor dat de activiteiten goed aan blijven
sluiten. Door de juiste aansluiting te blijven bieden, blijft de doelgroep de behoefte
voelen om deel te blijven nemen aan onze activiteiten. Dat draagt bij aan het feit dat
ze zich gehoord en gezien voelen, wat een positief effect geeft op de interactie
tijdens en na de activiteiten.

4.30.31.
Tijdens onze activiteiten is er altijd ruimte voor het verstrekken van informatie op
welk gebied dan ook. Ook naast deze activiteiten bieden wij deze gelegenheid,
namens het JIP. Tijdens de meidenmiddag behandelen we diverse actuele thema's,
te denken valt aan; pesten, seksualiteit en intimiteit, groepsdruk, eenzaamheid etc.
Maar er is ook ruimte voor creatieve activiteiten. Daarin zien wij vaak dat wanneer er
minder druk gelegd wordt op een onderwerp, er makkelijker over gesproken wordt.
Dat biedt ons de gelegenheid om hier vanuit onze professionaliteit dieper op in te
spelen en de jongeren daarbij direct te voorzien van informatie en advies. Vanuit
deze positie zijn wij in staat de juiste ondersteuning te bieden.

25.41.
Door het aanbieden van diverse activiteiten, proberen wij de juiste aansluiting met
deze groep jongeren te behouden. Het moet voor hun leuk en interessant blijven, en
wij houden ze op deze manier in beeld. Tijdens deze activiteiten wordt er gewerkt
vanuit de Peer2peer methode, waarin wij de deelnemers uitdagen om actief
betrokken te zijn bij het bedenken en opzetten van de activiteiten en zij daarbij de
verantwoordelijkheid 'leren' dragen voor zichzelf en anderen. Daardoor ontstaat er
ruimte om zelf de verbinding tussen vraag en aanbod te leggen.

26.28.
Wij zien tot dusver veel meiden deelnemen uit de lage SES. Wij merken en zien dat
juist deze doelgroep behoefte heeft aan vrijetijdsbesteding, omdat hun eigen
middelen beperkt zijn, maar zij toch graag mee willen doen. Door aanbod en
vraaggericht te werken, hopen wij aan de behoefte van deze groep te kunnen
voldoen. Door een divers, breed en toegankelijk aanbod van activiteiten aan te
bieden, zien wij het succes van de activiteit terug in de blijvende deelname en het
enthousiasme van de doelgroep.

6. LANGERE
TERMIJN
EFFECTEN

Het samen bezig zijn stimuleert de ontwikkeling van de tieners op het gebied van
persoonlijke groei, sociale en motorische aspecten. Doordat er een vertrouwensband
ontstaat met de jongerenwerker, wordt er een gezonde en stabiele basis gecreëerd
om in te spelen op wensen en behoeften van de jeugdige. Door wekelijkse herhaling
van de activiteit, blijft de jongere in beeld. Dat biedt ons de mogelijkheid om tijdig te
signaleren en/of in te spelen op mogelijke problemen of successen.

7. HOE ZORG JE
VOOR
OPVOLGING
VAN DIT
PROJECT

We blijven werven en naamsbekendheid geven aan de activiteit. We willen bouwen,
omdat we zien dat de meidenmiddag een positief effect heeft. We blijven gebruik
maken van social media en het Pantarijn, maar zien in de praktijk ook dat de meiden
hun ervaringen delen met hun sociale netwerk. Daardoor verloopt de werving voor
een groot gedeelte vanzelf. We willen met de meiden flyers gaan ontwerpen,
bedrukken en verspreiden. Hiermee hopen we op een groter bereik en maken we de
meiden onderdeel van de uitbreiding
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FINANCIEEL

BEGROOT
REALISATIE in
2020

AFWIJKING
VAN DE
BEGROTING TOELICHTING

489 uur inzet: € 24.483,00 €1500

● Meidenwerk 4 uur/week
● Inspelen op corona 2 uur/week
● Frisfeesten 4 uur/week

20 uur
10 uur
0 uur

Het merendeel van de
inzet wordt verwacht in
2021. Nog geen
frisfeesten mogelijk.

Activiteitenbudget  €1.500

UITSPRAKEN VAN INWONERS (CASUSSEN EN QUOTES)

Hier kan je inspirerende commentaar, reacties e.d. van inwoners over jullie activiteit opnemen.
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