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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 en bereiken van
de finaleplaats bij de uitreiking van
het Appeltje van Oranje 2020 van
het Oranje Fonds.

INLEIDING
Door de chatfunctie van dit online
spelletje hoor ik dagelijks hoe het gaat.
En wekelijks gaan we videobellen! We
gaan gewoon door! Nu de maatregelen
versoepelen zouden we graag buiten een
keer willen voetballen. Wat adviseren
jullie?
Dat appje stuurde Tim eind mei 2020, ten tijde van corona. Ze zouden
graag samen voetballen maar door de social distance was dat niet mogelijk.
Samen met Sjak (12) is Tim (19) in april gestart met zijn mentortraject. Sjak heeft zijn
vader eind vorig jaar verloren. Hij is hierdoor erg naar binnen gekeerd en praat er niet
over. Om zich te leren uiten en afleidende activiteiten te kunnen ondernemen wordt hij
bij Laten we Welzijn aangemeld. Nu er een gedeeltelijke lockdown is en de maatregelen
omtrent het coronavirus ervoor zorgen dat Sjak niet meer naar school gaat, raakt hij
nog meer in zichzelf gekeerd en zit alleen nog maar op zijn kamer.
Vrijwilliger Tim meldt zich vlak voor de periode van de lockdown aan. Hij wil graag iets
doen voor mensen die hulp nodig hebben in deze periode en informeert bij Laten we
Welzijn welke mogelijkheden er zijn. We vertellen hem de mogelijkheden van een
mentorschap en wat dat inhoud. Tim is enthousiast en wil graag aan iemand gekoppeld
worden.
Mentorschap
Zo wordt hij verbonden aan Sjak. Tijdens hun contactmomenten via videobellen vertelt
Sjak over zichzelf en begint hij het verhaal van het overlijden van zijn vader met Tim te
delen. Zijn moeder is blij dat hij hierover begint te vertellen. Ze ziet hem in de loop van
de tijd veranderen. Ze ziet dat hij opener wordt, minder boos is en steeds meer contact
maakt.
Nu in de zomer de lockdown opgeheven is, spreken Tim en Sjak buiten af. Samen gaan
ze voetballen of naar de hei. Sjak leeft er erg van op. Ook zijn schoolwerk gaat beter. Hij
vraagt Tim soms om te helpen. Tim vindt het waardevol om met Sjak op te trekken en
zegt er veel van te leren. Het geeft hem het gevoel van waarde te kunnen zijn voor Sjak.
Dit traject leert hoe een mentor van grote betekenis kan zijn in het leven van een
jongere, zeker als in je eigen leven of in de samenleving omstandigheden veranderen.
We zien dat als er iemand is die tijd en aandacht aan je geeft een steunfactor is. En dat
kunnen jongeren goed gebruiken wanneer omstandigheden in de samenleving
veranderen en dat gevolgen voor hen heeft die ze lastig vinden.
In tijden van corona hebben we de innerlijke drive bij jonge mensen gezien om zich in te
zetten voor een ander, zoals bij Tim. Gesteund en met tips vanuit ons project zijn veel
lopende trajecten hechter geworden en jongeren vonden in de chaos van de lockdown
en bijkomende onzekerheid steun bij hun mentor.

Eenzaam
Uit onderzoek van de Universiteit Twente (UT) blijkt dat de eenzaamheid onder jongeren
toe is genomen door de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus.
In 2021 gaan we 75 jongeren begeleiden om ze een kans te bieden om uit deze
eenzaamheid te komen of ondersteuning te ontvangen in hun kwetsbare situatie door ze
te koppelen aan een vrijwillige mentor.
Daarbij gaan we ondanks mogelijk veranderende omstandigheden in de samenleving
ervoor zorgen dat de steun voortgang kan vinden. Mocht de situatie daarom vragen gaan
we vrijwilligers adviseren, ondersteunen en faciliteren om op alternatieve manieren
voortgang te geven aan hun steun en voor deze jongeren klaar te blijven staan.
We zien er naar uit om jongeren voor hen van betekenis te laten zijn!
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AANLEIDING
We zien in de gemeente Ede veel jonge
mensen die leven in eenzaamheid,
teleurgesteld zijn, opgroeien in
gebroken gezinnen of om andere
redenen in een kwetsbare situatie
zitten. Het zijn jongeren die in hun
eigen sociale netwerk geen of
onvoldoende steun ontvangen om tot
ontwikkeling te kunnen komen. Wij zien
ook dat deze jongeren steun ervaren en
groeien door de inzet van een vrijwillige
mentor.
In het kader van de transitie Jeugdzorg
en Wmo 2015 is Netwerk Dien je Stad
(het Edese jongeren
vrijwilligersnetwerk) in samenwerking
met Stichting 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.

WAAROM
Ontbreken van steun en netwerk,
eenzaamheid, teleurstellingen,
beperkingen en gebrokenheid in
gezinnen kunnen ervoor zorgen dat
een kind of jongere zich in een
kwetsbare situatie bevindt. Ondanks
de motivatie om wat aan deze situatie
te veranderen, zorgt gebrek aan
netwerk en steun dat het niet lukt om
te kunnen werken aan wensen en
doelen.
Wij bieden een vrijwillige mentor die
op een laagdrempelige manier
aansluit bij deze kinderen en
jongeren. Met de (twee)wekelijkse
contactmomenten wordt
eenzaamheid actief tegengegaan. Een
mentor biedt structureel steun en
helpt om persoonlijke doelen te
kunnen halen. Het kind of jongere
voelt zich gesteund en gezien.
Hierdoor neemt de kwetsbare situatie
af of is niet meer aanwezig. Het kind
of jongere heeft zelf genoeg kracht en
vaardigheden om weer onderdeel te
zijn van de Edese samenleving.

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. Hij was op zoek naar iemand waarmee hij lekker naar buiten kan
en 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.”
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BRON

Onze inspiratiebron is Jezus
Christus die op aarde kwam
en zelf het voorbeeld van
mentorschap tot uiting
bracht. Hij besteedde Zijn
tijd met mensen die veelal
in een kwetsbare situatie
zaten. Zij mochten hierdoor
steun en groei ervaren
waardoor ze doorgaans
(weer opnieuw) onderdeel
uitmaakten van de
samenleving.

VISIE

Elk kind of jongere in Ede is
onderdeel van de
samenleving en verdient de
kans om zich te ontwikkelen
en te groeien.
Wij zien de kracht van een
vrijwillige mentor die door
een mentortraject steun
biedt aan een kind of jongere
in zijn of haar kwetsbare
situatie. Wij zetten hen in
zodat steeds meer Edese
kinderen en jongeren
onderdeel zijn van de Edese
samenleving.

MISSIE

Wij koppelen een vrijwillige
mentor aan kinderen en
jongeren die ondersteuning
in hun kwetsbare situatie
hard nodig hebben. Ze
ervaren door de langdurige
mentorrelatie veiligheid,
vertrouwen en steun om te
groeien in hun persoonlijke
doelen. Zo worden ze weer
(meer) onderdeel van de
samenleving.

DOEL
Mentorproject Laten we Welzijn verbindt vrijwillige mentoren aan kinderen en jongeren uit 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.

SUBDOELEN
Positief betrekken van jongeren in een kwetsbare situatie bij de samenleving.
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 coachings vaardigheden en doen
ervaring op door een jaar lang een jongere te begeleiden.

DOELGROEP
Kind/ jongere
11 - 30 jaar
Eigen doelen opstellen
Gemotiveerd
In een kwetsbare situatie

Mentor
18 +
Vrijwilligers Overeenkomst
VOG indien nodig
Coachings vaardigheden

Kinderen en jongeren stellen aan het begin hun eigen doelen
op. Deze kunnen gaan over sociale vaardigheden,
vriendschappen sluiten, bespreken van je zorgen,
zelfvertrouwen ontwikkelen, vinden van vrijetijdsbesteding of
het plannen en organiseren van het schoolwerk.
Tijdens de kennismaking met de mentor wordt gepeild welke
(beginnende) coaching vaardigheden aanwezig zijn, en wordt
een inschatting gemaakt wie de mentor zou kunnen
begeleiden. Mentoren zijn vrijwilligers en géén professionals.
Een aantal mentoren doet ook taken naast hun mentorschap.
Mentoren begeleiden veelal kinderen en jongeren die:
een sociale achterstand hebben
een positief rolmodel missen in hun omgeving
identiteitsproblemen ervaren
psychosociale problemen hebben
zorgmijdend zijn.
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WERKWIJZE
Hieronder wordt inzichtelijk hoe de werkwijze van Mentorproject Laten we Welzijn eruit ziet.

KENNISMAKING

MATCH

mentortraject van 1 jaar

Start intervisie

Mentoren nemen deel
aan intervisie welke
aangeboden wordt
tijdens het
mentortraject.

1e evaluatie

2e evaluatie

3e evaluatie

Korte termijn impact
Mentor en jongeren vullen
direct na afloop van het
mentortraject een
tevredenheidsmeting in.
Lange termijn impact
Tot drie jaar na afloop van
het mentortraject wordt er
jaarlijks een impactmeting
gedaan. Zo volgen we de
lange termijn impact van de
inzet van een mentor op het
leven van een jongere.

AFRONDING

Tijdens het matchgesprek maken
mentor en jongere kennis met elkaar.
Bij een positief verloop en instemming
van beide wordt het mentortraject
gestart.

KENNISMAKINGSFASE

De mentor wordt aan
de start van het
mentortraject
getraind. Een
basiscursus geeft
handvatten over zijn
of haar taak als
mentor.

Bij het kind of jongere die zich
aanmeldt wordt gekeken naar wensen,
motivatie en doelen. Ouders, onderwijs
of professionele zorg wordt zo nodig
hierbij betrokken.

Vanuit het team van Laten we Welzijn
wordt het maken van de eerste afspraak
begeleid. De mentor ontvangt
gedurende zijn of haar traject
persoonlijke ondersteuning.
Drie keer per jaar vindt een
evaluatiemoment plaats met de
betrokkenen van het mentortraject.
1. Na twee maanden: Evaluatie op de
match en klik, bespreken van doelen.
2. Na zes maanden: Voortgang doelen
bespreken.
3. Na tien maanden: Afronding traject.

De afronding is gericht op het behoud
en voortzetten van geleerde
vaardigheden en ervaringen op het
moment dat een mentor niet meer in
beeld is.
In veel trajecten zien we dat het
contact blijft, vaak op een andere
frequentie. Zowel mentor als jongere
vullen een tevredenheidsmeting in.

TRAJECTFASE

Basiscursus

Zodra een aanmelding bij Laten we
Welzijn binnen komt wordt er contact
opgenomen. We informeren naar de
motivatie en een kennismaking wordt
ingepland. Dit biedt de mogelijkheid om
een inschatting te maken van de
persoon en op basis daarvan een
passende match te kunnen maken.

AFSLUITINGSFASE

AANMELDING
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Wilco (21) is mentor bij Laten we
Welzijn. Hij vertelt hoe het
maatjesproject hem rijker maakt. Na
een periode van alleen digitaal elkaar
ontmoeten heeft hij weer met zijn
maatje Daan afgesproken. In
coronatijd zijn ze erg creatief
geweest. Zo gingen ze samen eten
door met een live verbinding beide
pannenkoeken te bakken en op te
eten. Zo hadden ze toch op een heel
ontspannen manier veel contact.
Samen met zijn ouders heeft Daan
een mentor aangevraagd via Laten
we Welzijn. Nadat ik me ook bij
deze organisatie heb aangemeld zijn
we zo aan elkaar gekoppeld. Geregeld
spreek ik met Daan af om leuke
dingen te doen. Variërend van
voetballen, spelletjes doen,
schilderen, maar ook dagelijkse
dingen zoals boodschappen doen. Ik
vind het heel tof om er zo voor een
ander te kunnen zijn en met die
kleine moeite voor mij veel voor
Daan te betekenen!"
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SAMENWERKING
Training en intervisie
In 2020 geven we intervisie anders vorm dan de voorgaande jaren door een intervisiemoment in de
natuur te doen in samenwerking met IdentityCraft. Dit heeft door de coronacrisis in het voorjaar
geen doorgang kunnen vinden maar we hopen in het tweede helft van 2020 hier ervaring in op te
doen. Op basis hiervan gaan we dit ook voor 2021 doorzetten.
Naast groepsintervisie is er altijd extra persoonlijke begeleiding mogelijk mocht dat nodig zijn door
omstandigheden binnen het traject. Medewerkers van Laten we Welzijn plannen dan extra
gesprekken in om de vrijwillige mentor de ondersteuning te geven die nodig is.
De basistraining van Jan Arends wordt in 2020 nog gegeven. Deze training wordt zeer gewaardeerd
omdat een mentor handvatten krijgt om zijn traject vorm te geven. In 2021 krijgen ook alle mentoren
een basistraining aangeboden in de beginfase van hun mentortraject.
De volgende thema’s komen onder andere aan bod: Communicatievaardigheden, omgaan met grenzen
en informatie over (ontwikkelings-) stoornissen. Het thema van de verdiepingscursus wordt bepaald
door de vraag van mentoren.

Financiële partners
Samenwerkingspartners
Gemeente Ede
Naast de partners Jan Arends en Stichting Breder
Vanaf medio 2015 wordt er samengewerkt
wordt er actief samengewerkt met lokale
met de gemeente Ede om jongeren mee te
jeugdzorgaanbieders, welzijnsorganisaties,
laten doen in
verenigingen en scholen zoals:
de samenleving. Samenwerking vindt
MEE / Gemeente Ede / Lindenhout / Opella/
plaats middels afstemming, de
Netwerk Dien je Stad / Van Lodenstein College /
projectdoelen en financiële ondersteuning
Malkander / CVVE / Vester College / CJG Ede /
vanuit Wet Jeugdzorg en Wet
Eleos / Vluchtelingenwerk Nederland / Karakter /
Maatschappelijke Ondersteuning.
Stichting Breder / st. Rooz / ARTA / Humanitas /
Kamers met Kansen Ede / CHE / Youth for Christ /
Andere financiers
Leger Des Heils / Timon / Samenwerkingsverband
Om het project in 2019 voort te zetten
Rijn & Gelderse Vallei / Sportservice Ede / Dulon
word het bedrijfsleven benaderd om te
College / Pro Persona / Groenhorst Ede
investeren en samen te werken ten
/OranjeFonds / Studentenvereniging Ichtus / ‘s
behoeve van de doelen van het
Heeren Loo / Kinder Company /Bureau Autiek / Het
mentorproject. Er zijn twee bedrijven die
Streek / Iris Zorg / Stimenz / Handhaving Ede Jeugd
door een bijdrage ondersteuning bieden.
BOA’s /Praktijk Uniek / Netwerk voor Jou / GGZ
Alfa Accountants steunt volledig een
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland midden
traject en Het Glas Atelier steunt
/ RIBW / Het Streek / Kinder- en
gedeeltelijk een traject.
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 / Nieuw in 2019: Alfa Accountants /
De Ronde tafel 78 / Stichting OranjeBal 2019
/YourCube / Huiswerkproject: ‘Maatjes meer dan
Huiswerk’ / BamBook / Stichting Philadelphia Zorg
"Voor mij is het echt
/ Koninklijke Kentalis Dr.P.C.F.Bosschool / Pallas
geweldig om een mentor te hebben.
Athene College / Flowmotive / Eleos- Juventum
/Maatschappelijk Netwerk Ede /Marnix College /
Door mijn ziekte durfde ik nooit de deur
IdentityCraft / Steunkracht /
uit, bang dat mensen mij na staren.
Jongeren Compagnie / Lodenstijn College /
WMO loket / Toegangsteam Jeugd /
Maar met mijn mentor heb ik geleerd dat dat
Gewoon Jij
helemaal niet altijd zo is. En dat als mensen dat
Door samen te werken willen we krachten
wel doen hoe ik daarop kan reageren. Ik kan nu ook
bundelen en elkaar versterken in de
ondersteuning aan jongeren in een
genieten van een wandelingetje in het bos, ook zonder
kwetsbare situatie en hen te helpen
mijn mentor! Dat verrijkt mijn leven!" - Jamina van 27
om onderdeel van de Edese
samenleving te zijn.
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LATEN WE WELZIJN 2021
Groei eenzaamheid
De helft van de jongeren tussen de 18 en 25 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).
De in de maatregelen rondom het coronavirus
hebben ervoor gezorgd dat het sociale contact
afgenomen is of is beperkt. Laten we Welzijn wil
er zijn voor deze jongeren en hen verbinden aan
een mentor. Zo geven we deze jongeren de kans
om te leren hoe ze met eenzaamheid om kunnen
gaan en ook ten tijde van maatregelen rondom
sociale afstand hun netwerk uit kunnen breiden.
Coronaproof
De periode van het coronavirus heeft zichtbaar
gemaakt hoe belangrijk het is om sociaal contact
te onderhouden ondanks een lockdown of
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 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. Wij
willen deze noodzaak van deze doelgroep aan
hen laten zien en ze zo motiveren zich in te
zetten voor jongeren die hun steun hard kunnen
gebruiken.

Stabilisering
Het project is door de jaren heen sterk gegroeid.
Momenteel zitten we in de fase van stabiliseren
en verstevigen. Daarbij zetten we de beoogde
visie en missie voort en is de werkwijze
geëvalueerd en aangescherpt. In 2021
onderzoeken we in hoeverre er ruimte is om te
groeien in aantal en welke voorwaarden
daarvoor nodig zijn.
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LATEN WE WELZIJN 2021

Samenwerking
In 2021 gaan we de samenwerking met
partners in het sociaal domein van de
gemeente Ede bevorderen door actief
contact te leggen met initiatieven en
organisaties waar we onze krachten
mee kunnen bundelen om jongeren te
kunnen bereiken en te kunnen steunen.
Ook werken we samen met de
gemeente Ede als het gaat om het
meten van impact van de hulp die we
bieden, zowel op korte en langere
termijn.
Training en intervisie
In de tweede helft van 2020 zijn we aan
het ontdekken welke alternatieve
manier van intervisie passend is bij
onze doelgroep. In 2021 willen we daar
helderheid over hebben en een
passende manier van intervisie hebben
ingezet die aansluit bij de vrijwillige
mentoren. De basiscursus lijkt voor
alsnog goed aan te sluiten bij de
behoefte van onze mentoren. In de
loop van 2021 gaan we ons oriënteren
op andere manieren van training die
mogelijk zijn.
Vrijwilligers binden
Drie op de tien mentoren is bereid om
na het afronden van een mentortraject
in de toekomst opnieuw mentor te zijn.
Hierdoor is het mogelijk een dossier
aan te leggen van beschikbare
mentoren. Dit maakt dat we passender
en sneller kunnen matchen. Daarnaast
zijn dit mentoren die ervaring hebben
in hun taak als mentor waardoor
minder begeleiding nodig is.

* nu.nl 24 augustus 2020

Veel mentoren zijn enthousiast over
ons project en voelen zich betrokken.
Zij zijn ambassadeurs: zij maken
anderen ook enthousiast om mentor te
worden.
In 2021 gaan we meer aandacht geven
aan vrijwilligerswaardering. We gaan
dit doen door een wall of fame met een
polaroid foto van de vrijwilliger,
(online) bijeenkomsten faciliteren
waarin vrijwilligers elkaar kunnen
ontmoeten en ervaringen kunnen delen
en twee vaste momenten in het jaar
waarin we middels een gadged of
kaartje onze waardering kenbaar
maken.
Daarnaast blijft de persoonlijke
ondersteuning en aandacht een
belangrijk punt in de begeleiding van
vrijwilligers.
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Impactmeten
Het meten van impact is helpend om de uitvoer en werkwijze van Laten we Welzijn elke keer weer
aan te scherpen en te verbeteren. Naast korte termijn impactmeting zijn we begin 2019 gestart met
het meten van de lange termijn impact. Dit is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Ede.
Vanaf 2020 meten we tot drie jaar na afloop van het mentortraject jaarlijks de impact. Zo volgen we
de impact van een mentor op het leven van een kind of jongere op langere termijn. In 2021 zal dit
uitgebreid en doorontwikkeld worden.
Bekendheid
We gaan de inzet van PR en communicatie verder uitbreiden en de mogelijkheid van het maken en
delen van vlogs benutten. Daarnaast gaan we een nieuwe folder en ander beeldmateriaal ontwikkelen.

FINANCIERING
Begroting

Dekkingsplan

Inkomsten
Gemeente Ede

2021
€

Kosten

2021

75.000

Trajectkosten

€ 69.887

Bedrijven

€

10.000

Ontwikkeling

€

2.200

Fondsen

€

10.000

Cursus en intervisie

€

7.700

Kantoorkosten

€

4.500

Communicatie & PR

€

4.000

Vrijwilligersbudget

€

4.000

Opbouw continuïteitsreserve

€

2.000

Totaal kosten

€ 94.287

Totaal inkomsten
Resultaat

€

95.000

€

713

Aantal trajecten

75
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