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De foto's in dit verslag zijn gemaakt door
Remko de Waal ter gelegenheid van de
nominatie van Laten we Welzijn in de finale
van de uitreiking van het Appeltje van Oranje
2020 van het Oranje Fonds.
info Appeltje van Oranje
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maart 2021

VOORWOORD
Op het online whiteboard in Teams verschijnen verschillende woorden: beschikbaar,
niet alleen, gezelligheid, bij elkaar terecht kunnen, verbinding en zijn. Tijdens onze
online brainstorm bespreken we met het team onze unique selling point (USP).
Want wat is er zo uniek aan LWW, als we terug kijken op het bijzondere jaar 2020 wat
achter ons ligt?

Door de komst van het coronavirus zag het jaar er anders uit dan gepland. Vanaf
maart 2020 was er één vraag die veelvuldig werd gesteld aan Laten we Welzijn:
hoe kunnen we elkaar nog ontmoeten als je niet meer bij elkaar mag komen in
lockdown? Niet fysiek, maar digitaal, niet erop uit maar thuis blijven, van schoolnaar thuisonderwijs, enzovoort.
Ongeveer het enige wat niet door omstandigheden veranderde was het feit dat je
samen in een traject zit. Dat je aan elkaar verbonden bent. Juist in de uitdagende
tijd rondom het coronavirus was Laten we Welzijn in 2020 voor vele jongeren een
plek waar ondersteuning werd gevonden en ontvangen.

·Zo vond Lisa gezelligheid in de tijd vlak voor corona toen ze net op zichzelf ging
wonen en veel alleen was.

·Zo vond Ryan een digitaal maatje wat naast online gamen gelegenheid bood om
via de chatfunctie ook over andere dingen te spreken.

·Zo vond Mark steun bij frequente korte momenten in de week van videobellen om
samen orde in het thuis-school-werk te vinden.

·En zo kon Julia haar zorgen omtrent haar gemiste stage-uren bespreken met haar
mentor.

De verbinding bleef, zo nodig op aangepaste manier. Die noodzaak van een
verbinding is het afgelopen jaar alleen maar duidelijker geworden. Het is
gebleken dat het van ongekend belang is dat je er mag zijn, dat je wordt gezien
en dat er tijd en aandacht in elkaar wordt gestoken.

Het whiteboard wordt aangevuld met de woorden creatief, tijd en aandacht. Na onze
meeting concluderen we: Het unieke van Laten we Welzijn is: Er in verbinding voor een
ander zijn, zodat je er mag zijn. Laten we er dus wel

ZIJN!

Als ik terugblik op 2020 overheerst een gevoel van grote waardering voor alle
jongeren die hun mentortraject voortgang en invulling hebben gegeven onder deze
uitzonderlijke omstandigheden. En het gevoel van trots op zulke creatieve mentoren
die vasthoudend waren en op originele manieren contact bleven onderhouden. Zij
hebben in dit uitdagende jaar gekozen om er te
ander er te mogen laten

zijn.

zijn. Te zijn voor de ander en de

Dat mochten we in juli ook delen tijdens de finale van het Appeltje van Oranje aan
Koningin Maxima. In november gingen we ook nog in gesprek met Koning Willem
Alexander, die oprecht waardering had voor de jongeren die binnen het project als
vrijwilliger actief zijn.
Graag neem ik jou mee in de verhalen, cijfers en impact die er over het jaar 2020 bij
Laten we Welzijn te zien is.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Contactgegevens
Mentorproject Laten we Welzijn
onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad
Contactpersoon: Marieke van der Heide
E-mail: marieke@latenwewelzijn-ede.nl
Website: www.latenwewelzijn-ede.nl

Marieke van der Heide
Projectleider
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AANLEIDING
We zien in de gemeente Ede veel jonge mensen die

Mentorproject Laten we Welzijn biedt een vrijwillige

leven in eenzaamheid, teleurgesteld zijn, opgroeien

mentor die op een laagdrempelige manier aansluit

in gebroken gezinnen of om andere redenen in een

bij deze kinderen en jongeren. Met de

kwetsbare situatie zitten. Het zijn jongeren die in

(twee)wekelijkse contactmomenten wordt

hun eigen sociale netwerk geen of onvoldoende

eenzaamheid actief tegengegaan. Een mentor

steun ontvangen om tot ontwikkeling te kunnen

biedt structureel steun en helpt om persoonlijke

komen. Wij zien ook dat deze jongeren steun

doelen te kunnen halen. Het kind of jongere voelt

ervaren en groeien door de inzet van een vrijwillige

zich gesteund en gezien. Hierdoor neemt de

mentor.

kwetsbare situatie af of is niet meer aanwezig. Het
streven van Laten we Welzijn is dat elk kind of

In het kader van de transitie Jeugdzorg en Wmo

jongere zelf genoeg kracht en vaardigheden heeft

2015 is Netwerk Dien je Stad (het Edese jongeren

om weer onderdeel te zijn van de Edese

vrijwilligersnetwerk) in samenwerking met Stichting

samenleving.

Arta en Stichting Breder eind 2012 een pilot
gestart. In 2015 werd het officieel een project en
kreeg het de naam Laten we Welzijn. Naast
financiële ondersteuning door de gemeente Ede,
heeft het Oranje Fonds de afgelopen vier jaar het
mogelijk gemaakt om het mentorproject te
ontwikkelen.

VISIE

MISSIE

BRON

Elk kind of jongere in Ede is

Wij koppelen een vrijwillige

Onze inspiratiebron is Jezus

onderdeel van de samenleving

mentor aan kinderen en

Christus die op aarde kwam

en verdient de kans om zich te

jongeren die ondersteuning in

en zelf het voorbeeld van

ontwikkelen en te groeien.

hun kwetsbare situatie hard

mentorschap tot uiting

Wij zien de kracht van een

nodig hebben. Ze ervaren

bracht. Hij besteedde Zijn tijd

vrijwillige mentor die door een

door de langdurige

met mensen die veelal in een

mentortraject steun biedt aan

mentorrelatie veiligheid,

kwetsbare situatie zaten. Zij

een kind of jongere in zijn of

vertrouwen en steun om te

mochten hierdoor steun en

haar kwetsbare situatie. Wij

groeien in hun persoonlijke

groei ervaren waardoor ze

zetten hen in zodat steeds

doelen. Zo worden ze weer

doorgaans (weer opnieuw)

meer Edese kinderen en

(meer) onderdeel van de

onderdeel uitmaakten van de

jongeren onderdeel zijn van de

samenleving.

samenleving.

Edese samenleving.

Ervarigsverhaal

S. is een meisje van 14 jaar die in een flat woont met haar ouders en zusje. Zij heeft van
dichtbij meegemaakt dat haar tante een miskraam heeft gehad. Na het overlijden van
een babytje en de combinatie met spannende toetsen op school heeft S. angst en
dwang problematiek ontwikkeld. Het gaat niet goed met haar. Langzaam is gestart met
medicatie en therapie, dit heeft haar iets geholpen.
S. zocht een maatje waarbij ze zich veilig voelt en haar verhaal kwijt kan; waarmee ze
kan kletsen en iemand die haar kan bemoedigen.
Voor S. heeft Laten we Welzijn een mentor gevonden die optimistisch is ingesteld,
fijngevoelig is en goed kan luisteren. In het contact met S. is te merken dat ze beiden
begrip hebben voor de situatie en verhalen kunnen delen. S. is erg enthousiast over het
contact met haar mentor. Inmiddels staan de angsten niet meer op de voorgrond. S.
voelt zich begrepen door de onverdeelde aandacht en positief contact met haar
mentor.

blz 3
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DOELSTELLINGEN
Mentorproject Laten we Welzijn verbindt vrijwillige
mentoren aan kinderen en jongeren in een kwetsbare
situatie die een hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn
om hier samen met hun mentor aan te gaan werken.
Samen met ouders, formele- en informele zorg en
onderwijs worden jongeren begeleid en gecoacht om te
groeien in hun ontwikkeling en doelen te realiseren.

Subdoelstellingen
Het hebben van een preventieve werking op de
(kwetsbare) situatie van het kind of jongere.
Ter voorkoming of vermindering van de inzet van
professionele zorg.
Versterken van samenwerking tussen de vrijwillige zorg en
professionele zorg rondom jongeren in een kwetsbare
situatie.
Inwoners van de gemeente Ede gaan zich voor elkaar
inzetten. Jongeren leren op jonge leeftijd al om van
betekenis te zijn voor leeftijdsgenoten. Ze oefenen met
coaching-vaardigheden en doen ervaring op door een
jaar lang een jongere te begeleiden.

Ervarigsverhaal

“Zijn eerlijkheid helpt mij ook om echt mezelf te zijn"
Stéphanie heeft zich aangemeld omdat ze graag van
betekenis wil zijn voor iemand anders. Ze is
buitensportdocent en sinds kort een enthousiaste
vrijwilliger. Rogier is een jongen van 12 jaar die graag wil
mountainbiken en wat begeleiding kan gebruiken bij het
omgaan met zijn grenzen.
Stéphanie en Rogier zijn nog maar net gematcht. Ze hadden
meteen een klik en hebben al een mooie rit op de
mountainbike gemaakt. Stéphanie geniet nu al van de humor
van Rogier. “Zijn eerlijkheid helpt mij ook om echt mezelf te
zijn. Ik kan me actief voor een ander inzetten nadat ik zelf
een paar moeilijke jaren achter de rug heb. Toen stonden
anderen voor mij klaar en nu kan ik dat weer doorgeven. En
hoe leuk is het dat ik dat door middel van een gezamenlijke
passie mag doen; op de mountainbike de bossen in!” Rogier
is vooral blij dat zijn maatje kan mountainbiken. “Ik kan nu
eindelijk echte routes rijden en leren hoe het moet.
Stéphanie is echt supertof en nog lief ook! Stéphanie is
gewoon leuk!”

DOELGROEP
Mentor:
Jongeren uit Ede van 18 jaar en ouder die tijd en aandacht willen geven aan een

Doelen zijn laagdrempelig en

ander. Ze committeren zich, om een jaar lang, (twee)wekelijks met een jongere

kunnen gaan over:

op te trekken en met een positieve insteek deze jongere in een kwetsbare situatie

het omgaan met moeilijke

te ondersteunen bij zijn doelen.

omstandigheden thuis of gezien
de situatie in de samenleving

Deelnemer:

uitbreiden van vaardigheden

Kinderen en jongeren uit Ede tussen de 11 en 30 jaar die kwetsbaar zijn en soms

netwerkversterking

moeite hebben om zich te mengen in de Edese samenleving. Ze zijn gemotiveerd

omgaan met eenzaamheid

om samen met een vrijwillige mentor aan de slag te gaan met persoonlijke, door

zelfstandigheid vergroten

henzelf geformuleerde doelen.

plannen en organiseren

Mentoren begeleiden veelal kinderen en jongeren die: een sociale achterstand

omgaan met thuisonderwijs

hebben, een positief rolmodel missen in hun omgeving, identiteitsproblemen
ervaren, psychosociale problemen hebben of zorgmijdend zijn.

vinden van werk of
dagbesteding (ook ondanks
beperkende omstandigheden)

Aanmeldingen van deelnemers komen bij Mentorproject Laten we Welzijn binnen

emotieregulering, bespreekbaar

via ouders, sociaal team/ toegangsteam jeugd, aanwezige hulpverlening, scholen

maken van zorgen en (negatieve)

en deelnemers zelf.

gevoelens
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WERKWIJZE
Mentorproject Laten we Welzijn verbindt kwetsbare

project in de vorm van evaluaties, intervisies en trainingen.

jongeren aan een vrijwillige mentor die hen helpt om tot

Aan ieder traject wordt maatwerk geleverd om het

ontwikkeling te komen. Om dit te realiseren wordt er actief

contact tussen de mentor en de jongeren te bevorderen. In

samengewerkt met diverse organisaties in de formele en

het contact is aandacht voor hun inzet en is er waardering

informele zorg die werken of te maken hebben met

voor de tijd en aandacht die ze geven. Hierdoor stimuleren

(kwetsbare) jongeren. Ook ouders, netwerk, professionele

we deze vrijwillige mentoren ook om zelf in te zien dat ze

hulpverlening en onderwijs worden waar nodig betrokken.

van betekenis zijn voor degene die ze begeleiden. De

Van vrijwillige mentoren vragen we commitment om zich

jongere is gemotiveerd om een jaar lang met zijn of haar

een jaar lang in te zetten voor een jongere. Samen wordt

mentor op te trekken en formuleert bij de start een

gewerkt aan de persoonlijke doelen van de jongere. Bij de

persoonlijk doel waar aan gewerkt wordt. Een aansluiting

start van een traject tekenen zij een

bij interesses, belevingswereld, persoonlijkheid en

vrijwilligersovereenkomst waarin dit wordt benadrukt.

aansluiting bij het persoonlijke doel is de basis van een

Vrijwillige mentoren worden ondersteund vanuit het

succesvolle match.

afronden

evaluatie 3

Doelen scoren
Traject evalueren
Toewerken naar afronden

evaluatie 2

Voortgang bespreken
Bijsturen op doelen

evaluatie 1

Onderzoeken klikfactor
Voortgang bespreken
Doelen helder

Aanmelding
Intake
Zoekperiode
Kennismaking
Verbinding

start

Traject van 1 jaar

De trajecten zijn gericht op preventie, lopen parallel naast eventueel aanwezige hulpverlening (ter ondersteuning van het
hulpverleningstraject) of zijn gericht op nazorg (bieden van ondersteuning bij het afsluiten van aanwezige hulp). Drie keer
per jaar is er een evaluatiemoment waarin gekeken wordt of het traject voorspoedig verloopt en waar de voortgang van
de doelen besproken wordt. Tijdens dit jaar ontvangt de mentor ondersteuning in de vorm van intervisie en trainingen.

Ervarigsverhaal

Gezellig samen een spel spelen, samen lachen, samen leuke en minder
leuke onderwerpen bespreken en er wordt gezongen. Dit zijn allemaal
activiteiten die Tessa en ik ondernamen, maar sinds de striktere
lockdown doen we dit digitaal via videobellen.
Je zou kunnen denken dat de pandemie veel obstakels opwerpt, ook
in de trajecten bij Laten We Welzijn. Ondanks dat dit natuurlijk
gedeeltelijk waar is, geldt vooral dat er voor bijna alles wel een
alternatief en een oplossing te vinden is. Zo zijn er digitaal tal van
mogelijkheden om onze activiteiten door te zetten en aandacht te
schenken aan de onderwerpen waar wij graag over willen praten.
Daarnaast biedt een spelelement tijdens onze afspraken voor een
leuke, ongedwongen en gezellige sfeer.
Juist nu er mensen in een sociaal isolement zitten, is het zo belangrijk
dat we elkaar blijven opzoeken. Ik merk dat het mij, maar ook Tessa
goed doet. Ik zie het daarom ook niet als een verplichting en
wanneer we afspreken vliegt de tijd om. Het is voor mij een heel
waardevolle ervaring om een vertrouwensband met haar op te
kunnen bouwen, waarin zij zich goed voelt, haar ei kwijt kan, waarin ik
haar kan helpen met specifieke uitdagingen en waarin ik een maatje
kan zijn waar zij plezier mee heeft. Deze ervaring als mentor zou ik
daarom ook iedereen aanraden!
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RESULTATEN
Trajecten en cijfers

72

36

60

trajecten

jongeren hebben zich in
2020 aangemeld, 1 meer
dan het jaar ervoor

meegenomen uit 2019

36

trajecten totaal

nieuw gestarte

in 2020

trajecten in 2020

46

mentoren hebben zich in
2020 aangemeld, 15 minder
dan het jaar ervoor

Uitleg mentoren

Aantal koppelingen per maand

In 2020 zijn er 46 nieuwe mentoren aangemeld. Vijf mentoren zijn later door
verschillende redenen weer afgemeld. Voor hen was op korte termijn geen

Januari

jongere te vinden en na verloop van tijd hadden zij ander vrijwilligerswerk

Februari

gevonden of geen interesse meer. Drie mentoren zijn meegenomen naar 2020.
Twee mentoren hebben opnieuw een traject gestart. Het zijn in totaal 15 jongeren
minder dan dat zich als mentor hebben aangemeld. De verklaring zit hem in het

Maart
April

feit dat met de komst van het coronavirus, de focus binnen Laten we Welzijn is

Mei

gegaan naar het voortzetten, onderhouden en behouden van de bestaande
trajecten. Vanaf half 2020 kwam er binnen de beschikbare uren van Laten we

Juni

Welzijn meer ruimte om actief nieuwe trajecten te starten. Koppelingen werden

Juli

gemaakt met wachtende vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers werden geworven.

Augustus

Uitleg jongeren
De aanmeldingen van jongeren is vergelijkbaar met het aantal van eerdere jaren.
Wel zijn er elf jongeren die zich ook weer afgemeld hebben. een stijging van vijf

September
Oktober

jongeren vergeleken bij het jaar ervoor. Deze afmeldingen hebben voornamelijk

November

als reden dat deze jongeren het niet zagen zitten om met aangescherpte

December

maatregelen een digitale manier van contact te onderhouden, iets wat in
periodes van lockdown veelal onvermijdelijk was. Waar tijdens de eerste

1

0

coronagolf er bijna geen nieuwe aanmeldingen binnen kwamen, groeide het

2,5

5

5

7,5

10
10

aantal aanmeldingen met de tweede golf. Er zijn in het tweede half jaar daarom
ook veel nieuwe koppelingen gemaakt.

Voortijdig afgeronde trajecten
Aan het begin van een traject wordt er van jongere en vrijwilliger commitment voor een jaar gevraagd. Het gaat hierbij om
het streven van de duur van een jaar en dat lukt niet in alle gevallen. In 2020 waren er elf trajecten die korter dan een jaar
hebben geduurd. Een aantal van deze trajecten zijn niet voortgezet omdat de beperkingen door het coronavirus de
voortgang belemmerde. Andere reden waren een verhuizing naar een andere woonplaats, het aannemen van
een fulltime baan of persoonlijke omstandigheden.

Website
In december, toen de tweede lockdown werd
aangekondigd, heeft Laten we Welzijn een site online
gezet waarop tips, adviezen, ideeën om te
ondernemen, tips voor activiteiten in Ede en andere
informatie gedeeld werd. Aanleiding was de vraag
vanuit jongeren en mentoren over hoe ze hun traject
vorm konden geven en wat er te ondernemen viel op
het moment dat veiligheidsmaatregelen
ontmoetingen zo beperken.
De site heeft ideeën en inspiratie kunnen geven. De
ideeën die Laten we Welzijn vanuit trajecten kreeg
werden op deze manier ook met andere jongeren en
mentoren gedeeld.
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RESULTATEN

3

82

3240

Mentoren

Vrijwilligers-

ingezet

uren

2

Intervisie

Basis

avonden

trainingen

Jongeren en vrijwilligers
37% van de jongeren (uitgezonderd de voortijdig afgeronde trajecten) heeft op ons verzoek deelgenomen
aan de effectmeting. Zij hebben in de startmeting, middenevaluatie en eindevaluatie aangegeven welke
score ze toekennen aan het behalen van hun doelen. Uit deze effectmeting komen de volgende gegevens:

Doelen helemaal behaald

70%

Doelen gedeeltelijk behaald

30%

Doelen niet behaald

0%

Hoe tevreden ben

Hoe tevreden ben

je met het contact

je over de hulp die
8,8

met je mentor?

je hebt gehad?

Hoe tevreden ben
je met het contact
8,6

met het team?

Hoe tevreden ben je over het contact met het team van Mentorproject Laten we Welzijn?

8,7

Mentoren die aangeven na hun traject beschikbaar te zijn voor een nieuw mentortraject:

38%

8,6

SAMENWERKING
Binnen Mentorproject Laten we

Huidige samenwerkingspartners:

Welzijn wordt actief

/ Opella/ Netwerk Dien je Stad / Van Lodenstein College / Malkander

samengewerkt met

MEE / Gemeente Ede / Lindenhout

/ CVVE / Vester College / CJG Ede / Eleos / Vluchtelingenwerk

organisaties uit de vrijwilligeen de professionele zorg die

Nederland / Karakter / Stichting Breder / st. Rooz / ARTA / Humanitas

werken of te maken hebben

/ Kamers met Kansen Ede / CHE / Youth for Christ / Leger Des Heils /

met (kwetsbare) jongeren. Ook

Timon / Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei / Sportservice

ouders, netwerk, professionele

Ede / Dulon College / Pro Persona / Groenhorst Ede /Oranje Fonds /

hulpverlening en onderwijs

Studentenvereniging Ichtus / ‘s Heeren Loo / Kinder Company /Bureau

worden waar nodig betrokken.
Autiek / Het Streek / Iris Zorg / Stimenz / Handhaving Ede Jeugd
BOA’s /Praktijk Uniek / Netwerk voor Jou /

GGZ Veiligheids-

en Gezondheidsregio Gelderland-midden / RIBW / Het Streek / Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk
Bennekom Ede / De Coöperatieve Mediators / Opella / Navigators Studentenvereniging Ede /
ImBeeld / Samendrie / moven.do / Stichting Tot Uw Dienst / Remedia / Yes we can Clinics / Albert
Heijn Ede Stadspoort /Printservice / Alfa Accountants / De Ronde tafel 78 / Stichting OranjeBal
2019 /YourCube / Huiswerkproject: ‘Maatjes meer dan Huiswerk’ / BamBook / Stichting Philadelphia
Zorg / Koninklijke

Kentalis Dr.P.C.F.Bosschool / Pallas Athene College / Flowmotive / Eleos-

Juventum /Maatschappelijk Netwerk Ede /Marnix College / IdentityCraft / Steunkracht / Jongeren
Compagnie / Lodenstijn College / WMO loket / Toegangsteam Jeugd /Gewoon Jij /
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ERVARING
Ik, Romy, besloot om mij naast mijn studie in te zetten als vrijwilliger. Waar
precies wist ik nog niet. Tijdens het oriënteren stuitte ik op het mentorproject
Laten we Welzijn. Dit leek me wel wat. Na het aanmelden werd ik al snel
benaderd door Annemarie, een medewerkster bij deze organisatie. Ik was
positief verrast door de energie die in mij werd gestopt als potentiële mentor.
Oprechte interesse en hun enthousiasme maakten dat ik mij graag wilde
inzetten in dit specifieke project. Nu was het wachten geblazen op een match.
Op een dag besloot ik, Deveny-Lynn, om me aan te melden voor het
mentorproject dat ik tegenkwam via Facebook. Dit omdat ik me best eenzaam
en geïsoleerd voelde door corona, en daar was ik klaar mee. Ik moet zeggen
dat het wel als een flinke stap voelde. Ik ben 23 jaar, en heb een vrijwilliger
nodig hebben om dingen mee te ondernemen, dat voelt best kwetsbaar. Toch is
het een goede keuze geweest. Ik voel mij gelijkwaardig en het is achteraf
gezien helemaal niet zwak om hulp te vragen. Ook als dat soms wel zo voelt. Na
mijn aanmelding werd ik al snel gebeld door Martijn voor een intake. Het
gesprek verliep vlot, was gezellig en het voelde laagdrempelig. Na één dag
werd ik gebeld met het bericht dat er een match was gevonden.
Na de online kennismaking met Martijn merkten we al snel dat de match een
schot in de roos was. Ook na deze kennismaking en tijdens onze wekelijkse
afspraken merkten we dat we zelfs nog meer gezamenlijke interesses hadden
dan dat we vooraf hadden doorgegeven. Samen hebben we een bucketlist
gemaakt met activiteiten die we de komende tijd samen kunnen
ondernemen die zowel leuk zijn als ook buiten mijn comfortzone liggen. We gaan
beginnen met het oppakken van fietsen. Momenteel maken angstgevoelens en
de vele prikkels dat reizen geen optie is. Het doel van de bucketlist is dat
ik (Deveny-Lynn) succeservaringen krijg, zodat ik meer durf te
ondernemen, minder drempels voel en weer van het leven kan
genieten. Dat leuke dingen ook gewoon leuk kunnen zijn.
Lees hier het gehele artikel

Bas is student Social Work
en heeft zich vanuit zijn
studie aangemeld. Zijn
maatje Thomas is 13 jaar
en woont samen met zijn
broer en zijn moeder.

Thomas was op zoek naar
iemand waarmee hij lekker
naar buiten kan om samen
leuke dingen te doen. Met
diegene wil hij ook graag
dingen bespreken die hij
niet met zijn moeder kan
delen. Samen voetballen ze,
rijden ze op de scooter en
spelen ze spellen. Ook voor
Bas is Thomas heel
belangrijk geworden. ”We
zien elkaar elke week en
praten over van alles.

Als er dingen zijn die hij lastig
vindt, kan hij daar met mij
over praten en wil ik hem
daarbij helpen. Samen naar
de film gaan vind ik het
allerleukst.” Thomas vindt het
fijn dat hij met Bas andere
dingen meemaakt dan met
zijn moeder. “Ik vind het
scooter rijden met Bas echt
geweldig. Ook als we samen
gaan zwemmen hebben we
altijd heel veel lol.”
Lees hier het gehele artikel
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ONTWIKKELINGEN
Verloop 2020

Motivatie vrijwilligers.

Door de komst van het coronavirus was het nodig dat

Eind 2020 is een stijging in het aantal aangemelde

contactmomenten die niet fysiek voortgang konden krijgen,

mentoren te zien. De motivatie van deze jongeren die

op een andere manier wel voortgang konden krijgen. De

van betekenis willen zijn door mentor te worden is niet

omschakeling naar digitaal contact was in sommige

alleen gericht op de ander, maar steeds vaker zien we

trajecten een behoorlijke uitdaging, terwijl andere trajecten

dat daarnaast er een verlangen is om in de huidige

deze omschakeling met gemak maakte. Begeleiding op

situatie een aandeel te hebben in de zorgelijke situatie

goede voortgang en ondersteuning van mentor en jongere

en op een positieve manier bij te dragen aan steun voor

was het uitgangspunt voor het team van Laten we Welzijn.

eenzame jongeren.
Ook zien we dat een beweegreden van deze mentoren

Na een periode van drie jaar werkzaam geweest te zijn, is

is dat ze het gevoel van eenzaamheid herkennen. Door

Henrieke Brandsma gestart op een andere werkplek waar ze

de beperkingen op sociaal contact, thuiswerken,

betekenisvol werk in Ede doet. Door het afscheid en de

thuisonderwijs, veel activiteiten die geen voortgang

openstaande vacature van coördinator voor 12 uur per week

vinden, misschien ook dat zij ook een stuk sociaal

waren er tijdelijk niet ingevulde uren. Deze uren zijn vanaf

contact missen en gevoelens ervaren van eenzaamheid.

het tweede half jaar ingevuld en bijgetrokken met de

Zij zien het als een kans om zich te verbinden aan een

indiensttreding van Martijn van den Broek. Hij is in 2018-2019

ander om zo van betekenis te zijn voor de ander én ook

zelf mentor geweest bij Laten we Welzijn en heeft nu de taak

zichzelf.

van coördinator op zich genomen. In oktober is Annemarie
Tennekes parttime als coördinator het team komen

De positieve gevolgen zijn niet alleen voor de jongeren

versterken.

een grote manier van steun in deze periode, ook voor
mentoren is het een zinvolle manier om in de huidige

Als team zijn we dankbaar om in verbinding te mogen staan

situatie een positief geluid te laten horen. Laten we

met zoveel bijzondere mensen die als mentor tijd en

Welzijn ziet het als een kans om juist ook deze jongeren

aandacht willen geven, en zoveel jongeren die hun

in hun kracht te zetten en hen als mentor aan een ander

kwetsbaarheid durven te tonen en in hun kracht staan door

te verbinden. Hen te faciliteren om mentor te zijn.

ondersteuning te zoeken.

Daarmee zetten ze een positieve stap in een misschien
negatieve tijd of situatie. Daarmee wordt er ook een
zinvolle dagbesteding ervaren. Daarbij is de waarde

Zorgen jongeren

van deze inzet aan beide kanten nog meer aanwezig.

De zorgen omtrent jongeren zijn de laatste maanden in
2020 gestegen. De helft van de jongeren tussen de 18 en 25

Jongere over mentortraject:

jaar voelt zich eenzamer door de coronacrisis. Dat
percentage ligt een stuk hoger dan bij bijvoorbeeld ouderen,
van wie een kwart zich eenzamer is gaan voelen, meldt
onderzoeksbureau I&O Research in samenwerking met de
Universiteit Twente (UT).

Bij Laten we Welzijn nemen het aantal aanmeldingen toe en
wordt de zorgelijke situatie door jongeren zelf kenbaar
gemaakt. Zo werd één van de aanmeldingen ingetrokken
omdat deze jongere, die zichzelf depressief noemde, een
zelfmoordpoging heeft gedaan en opgenomen moest
worden. Somberheid, moeite om je leven vorm te geven,
gebrek aan toekomstperspectief en moeilijkheden thuis zijn
reden om zich in te schrijven bij Laten we Welzijn.

We zien dat jongeren die een mentor hebben aangeven
steun te ervaren, juist in deze tijd. Een mentor biedt
mogelijkheid om zorgen te delen, te kunnen klagen, samen
op te trekken, verbondenheid te ervaren en eenzaamheid
tegen te gaan. Laten we Welzijn is er voor deze jongeren en
verbind hen aan een mentor. Met de inzet van een mentor
wordt de kans geboden om te leren omgaan met gevoelens
van eenzaamheid, ook ten tijde van beperkende
maatregelen rondom sociaal contact.

Ik zie niemand van school alles in
digitaal. Sport gaat niet door en
een stageplek lukt niet om te vinden.
Het leuke is dat ik wekelijks contact
het met Jeffrey. Door de
coronasituatie spreken we elkaar
regelmatig en zijn we echt maatjes.
We ervaren steun aan elkaar.
Jeffrey kan klagen, zijn huiswerk
vragen stellen en ik kan hem
bemoedigen. Voor mij geeft het een
fijn gevoel om van waarde te zijn,
zeker in deze tijd waarin
heel veel dingen zo
negatief zijn. We
hebben echt een
leuke band met
elkaar!
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Coronaproof
De periode van het coronavirus heeft zichtbaar
gemaakt hoe belangrijk het is om sociaal contact
te onderhouden ondanks een lockdown of
bijvoorbeeld anderhalve meter afstand. Trajecten
die voortgang hebben gevonden in deze periode
zijn doorgaans hechter geworden en jongeren die
een mentor hadden konden steun bij hen vinden.
Ook hebben we in deze periode van coronacrisis
ontdekt hoeveel vrijwilligers bereid zijn om tijd en
aandacht te geven om van betekenis te zijn voor
een ander. Jongeren meldden zich aan om tot
steun te zijn in de nood die ontstond door de
gevolgen van het coronavirus. Dit enthousiasme en
deze motivatie zien we als voorbeeld dat er vele
jongeren zijn die zich in willen zetten als ze zien
dat er een behoefte of noodzaak is. Laten we
Welzijn laat de noodzaak van deze doelgroep zien.

Stabilisering
Het project is door de jaren
heen gegroeid en heeft
zich ontwikkeld tot een
stabiel project met een
heldere werkwijze.
Daardoor kon Laten we
Welzijn ook in periode van
veranderende
omstandigheden de
activiteiten en begeleiding
(op aangepaste wijze)
voortgang geven.

Samenwerking
Eind 2020 is het aantal samenwerkingspartners van Laten we Welzijn
gegroeid. Er wordt onderzocht en gestart met een samenwerking met
Identitycraft om jongeren middels activiteiten ondersteuning te bieden in
een uitdagende en moeilijke tijd. Eind 2020 zijn er concrete plannen om
middels (digitale) ontmoetingsmomenten jongeren de gelegenheid te
geven tot ontmoeting, ervaren van steun en uitbreiden van netwerk.

Training en intervisie
Het aanbieden van passende training aan mentoren is in 2020 een
uitdaging gebleken. De bedoeling was om alle nieuwe mentoren een
basistraining aan te bieden en hen zo extra handvatten te bieden in hun
taak als mentor. De partij waarmee we al vijf jaar samenwerken was niet
in de mogelijkheid om om te schakelen naar een digitale vorm van
training. Daardoor hebben drie van de vijf geplande bijeenkomsten geen
voortgang gevonden. In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen om
samen te werken met een nieuwe partij om passende training aan te
bieden. In 2021 zal de eerste nieuwe training voor mentoren plaatsvinden
waarbij de inhoud is herzien en leerervaringen uit 2020 meegekomen
zullen worden.

Hoog bezoek
Zowel Koningin Maxima als Koning
Willem Alexander hebben Laten we
Welzijn (digitaal) bezocht. In juli 2020
was de uitreiking van het Appeltje van
Oranje, waar Laten we Welzijn was
genomineerd als finalist. Hoewel Laten
we Welzijn geen winnaar is geworden
van dit appeltje, is het een geweldig
avontuur geweest. Zeker ook voor onze
jongeren en mentoren die betrokken zijn
bij deze nominatie en de beleving van
dit evenement en de aandacht die dit
met zich mee heeft genomen. Het is
waardevol om het werk van de
vrijwilligers op die manier in de media
terug te zien en zo mogelijk een bron
van inspiratie te zijn.

In november mocht een maatjeskoppel

Laten we Welzijn in het nieuws

en de projectleider van Laten we Welzijn

Artikel van nominatie Appeltje van Oranje

in gesprek met Koning Willen Alexander.

Artikel van de finale Appeltje van Oranje.

Hij ging op digitaal werkbezoek bij Laten

Magazine over Laten we Welzijn vanuit het Oranje Fonds

we Welzijn vanuit het Oranje Fonds, om

Compilatie digitaal werkbezoek Willem Alexander

van projecten en vrijwilligers zelf te

Eerdere artikelen

horen hoe maatjes in tijden van corona

Mentor aan het woord

contact met elkaar onderhouden en tot

Over Laten we Welzijn

steun zijn.
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LEERERVARING
Fanatiekelingen

Delen en netwerken

Het afgelopen jaar is te zien dat sommige mentoren door de beperkingen op

Het was voor jongeren onderling fijn

fysiek contact moeite hadden om hun traject vorm te geven. De overstap

om ideeën uit te wisselen.

naar digitaal is niet bij ieder mentorkoppel gelukt. Soms was deze stap voor

Rondom de kerstperiode is daarom een

mentor of jongere ontoereikend. Zo had een deelnemer, een meisje van 13,

website opgezet om jongeren te

veel baat bij fysiek contact, maar was (video) bel contact te spannend voor

verwijzen naar de activiteiten in Ede

haar. In dit geval was er contact mogelijk via de chatfunctie van een

die op dat moment voor hen te

spelletje dat ze beiden speelden en werd verder afgesproken. In overleg

beleven waren. Verder werden tips en

werd afgesproken dat fysieke activiteiten weer opgepakt zouden worden als

adviezen van andere mentorkoppels

de versoepelingen dat mogelijk maakte. Toen de lockdown voorbij was

gebundeld en gedeeld. Uit reacties

gingen ze als samen een ijsje halen in het centrum en is het contact weer

bleek dat dit helpend was in het

opgepakt. In sommige gevallen is het contact afgebroken. Dat is door Laten

vormgeven van contact, zeker toen er

we Welzijn, ondanks beperkingen, zoveel mogelijk (telefonisch of digitaal)

opnieuw een lockdown was.

begeleidt om dat op een goede manier af te sluiten.

Het concreet aanbieden van tips en
adviezen, het delen van ideeën en het

De meeste mentoren hebben de beperkingen als uitdaging kunnen zien.

in contact brengen van mentoren over

Geweldige ideeën hebben we van jongeren gehoord: synchroon-bakken,

dit onderwerp is iets wat een focus

digitale moodboards, schilderles, digitaal dineren, spelletjes als Jachtseizoen

voor 2021 is. Ook wordt het

spelen, online games enzovoort. Jongeren werden creatief en we zagen

meegenomen in lesmateriaal rondom

fanatisme om voort te zetten wat ze waren begonnen, om uitdagingen in het

de training die aangeboden zal

contact te trotseren en te overwinnen.

worden in 2021.

Ervarigsverhaal

“We zijn even oud, wonen beiden
op onszelf en werken. Ik had
verwacht dat er veel meer
afstand tussen ons zou zijn,
maar we zijn erg naar elkaar toe
gegroeid.” Marjolein vult haar
aan: “We houden allebei van
kletsen en thee drinken, dus dat
doen we eigenlijk altijd. We
praten over koetjes en kalfjes,
maar bespreken ook de
praktische zaken. Dan kijken we
naar de doelen en hoe het
daarmee gaat.”

“Leonie zei tegen mij: soms moet je gewoon doen
wat op je pad komt. Ik ben heel erg van het plannen
en als iets niet in mijn plan stond, liet ik het links
liggen. Nu leer ik om ook spontane dingen op te
pakken, niet overal is een plan voor nodig. Ik ging
bij een boekenclub en heb meer dingen ondernomen
om nieuwe contacten aan te gaan. Ik heb ook
geleerd om tijd te nemen om op een positieve
manier te reflecteren. Normaal wilde ik door, door,
door. Maar nu leer ik om even stil te staan bij wat ik
bereikt heb.”
Lees hier het gehele interview.
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FINANCIEEL RESULTAAT

"We waren echt
super blij toen we
weer een ijsje
konden halen in de
stad na al dat
digitale contact!"
Reactie van mentor in
juli 2020
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VOORUITBLIK
Inspelen op de toegenomen vraag

Vrijwilligers binden

In 2021 wordt volop ingezet om de

Drie op de tien mentoren is bereid

Netwerk
In 2021 is de focus niet alleen de

wachtlijst zo klein mogelijk te houden.

om na het afronden van een

begeleiding van de trajecten maar

Eind 2020 zien we dat dit lukt omdat

mentortraject in de toekomst

ook het in contact brengen van de

er aan de andere kant ook veel

opnieuw mentor te zijn. Het

verschillende jongeren en

jongeren zich aanmelden om als

dossier wat ondertussen

mentoren. Het inzicht dat dit

mentor verbonden te worden aan

opgebouwd is wordt in 2021

helpend en steunend is voor beide

deze jongeren.

verder uitgebreid en ook

kanten, maakt dat we gaan

benaderd om, juist in deze tijd

onderzoeken hoe we het contact

waarin de aanmeldingen én

tussen mentoren onderling en

zonderen omtrent jongeren toe

jongeren onderling kunnen

nemen, te overwegen nog eens de

vergroten.

taak van mentorschap op te
nemen. We verwachten daarmee

Dankbaar

passender en sneller te kunnen

We zijn dankbaar voor de

matchen. Daarnaast zijn dit

mogelijkheid en het vertrouwen van

mentoren die ervaring hebben in

samenwerkingspartners, jongeren

hun taak als mentor waardoor de

en mentoren. We zien het als een

ondersteuning mogelijk minder

kans om in de huidige samenleving

ruimte in gaat nemen, welke dan

mensen de boodschap te kunnen

voor meer ruimte zorgen in de

geven dat ze er mogen ZIJN.

begeleiding van nieuwe mentoren.
In de afgelopen vijf jaar heeft
Veel mentoren zijn enthousiast

Laten we Welzijn al meer dan 170

over ons project en voelen zich

jongeren aan elkaar kunnen

betrokken. Zij zijn ambassadeurs:

verbinden. Dit zijn mensen die

zij maken anderen ook enthousiast

elkaar eerst niet kenden,

om mentor te worden.

vervolgens samen op trekken en op

Groei onderzoeken

die manier tot steun mogen zijn

Met de situatie in de samenleving

In 2021 wordt de aandacht voor

voor elkaar. We zijn dankbaar voor

waarin de eenzaamheid toeneemt en

vrijwilligerswaardering vergroot.

het voorbeeld wat we mogen zien

het aantal jongeren in een kwetsbare

We gaan dit doen door een 'wall

in Jezus, die het mentorschap op

situatie is gegroeid, gaan we

of fame' met een polaroid foto

aarde vormgaf door in liefde om te

onderzoeken welke

van de vrijwilliger, om op die

zien naar medemensen. Door Zijn

groeimogelijkheden er zijn. Daarmee

manier waardering kenbaar te

tijd en aandacht werden mensen

wil Laten we Welzijn in kunnen blijven

maken. Ook door (online)

gezien en mochten ze er zijn zoals

spelen op de vraag die naar

bijeenkomsten te faciliteren

ze zijn.

verwachting, gezien de huidige

waarin vrijwilligers elkaar kunnen

situatie onder jongeren in Ede en de

ontmoeten / ervaringen kunnen

We zien verwachtingsvol uit naar

zorgen omtrent hun welbevinden, zal

delen.

het jaar 2021. Ondanks

groeien.

Daarnaast blijft de persoonlijke

beperkingen en onzekerheden die

ondersteuning en aandacht een

het jaar mogelijk met zich

Impactmeten

belangrijk punt in de begeleiding

meebrengt, zetten wij ons in voor

Het meten van impact is helpend om

van vrijwilligers.

de jongeren die steun nodig

de uitvoer en werkwijze van Laten we

hebben. Daarbij richten we ons op

Welzijn elke keer weer aan te

de mogelijkheden die er zijn. Zodat

scherpen en te verbeteren. Naast

het verbinden van jongeren aan

korte termijn impactmeting zijn we

elkaar voortgang krijgt.

begin 2019 gestart met het meten van
de lange termijn impact. Dit is
ontwikkeld in samenwerking met de
gemeente Ede. In 2020 hebben we
de korte termijn impact gemeten en
de resultaten zijn inzichtelijk en
doorgevoerd in de werkwijze. De
lange termijn impactmeting is in
verband met de omstandigheden
rondom het coronavirus in 2020 niet
doorontwikkeld en wordt in
2021 weer uitgebreid.

