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VOORWOORD
In de zomer van 2019 ging de hashtag '#eenzamejongeren' viraal. Ineens had
eenzaamheid, met Nadï als gezicht, veel bekendheid gekregen. Dat jongeren zo
eenzaam kunnen zijn en behoefte hebben aan een maatje was ineens een
veelbesproken onderwerp.
Binnen ons project kennen we vele ‘Nadï’s’. Veel jongeren
die om diverse redenen eenzaam zijn. Die zich in een kwetsbare situatie
bevinden en de steun van een ander goed kunnen gebruiken.

Deze vraag hebben we in 2019 voor 42 jongeren kunnen beantwoorden door ze
te verbinden aan een vrijwillige mentor. Mijn dank gaat uit naar al deze
vrijwillige mentoren binnen ons project die van grote betekenis zijn voor hun
medejongeren. Door tijd en aandacht te geven ervaren deze jongeren weer de
ruimte om mee te doen in de samenleving. In 2019 zijn in totaal 75 trajecten
begeleid door het team van mentorproject Laten we Welzijn. Ik neem u in dit
verslag graag mee in hoe we dat hebben gedaan en welke resultaten er zijn
geboekt.
Vriendelijke groet,

Marieke van der Heide
Projectleider Mentorproject Laten we Welzijn

Contactgegevens
Organisatie: Mentorproject Laten we Welzijn
(vanaf 1 januari 2020 onderdeel van Stichting
Netwerk Dien je Stad)
Contactpersoon: Marieke van der Heide
E-mail: marieke@latenwewelzijn-ede.nl
Website: www.latenwewelzijn-ede.nl
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WERKWIJZE

Vrijwillige mentoren worden ondersteund vanuit het project
in de vorm van evaluaties, intervisies en trainingen. Aan ieder
traject wordt maatwerk geleverd om het contact tussen de
mentor en de jongeren te bevorderen. In het contact is
aandacht voor hun inzet en is er waardering voor de tijd en
aandacht die ze geven. Hierdoor stimuleren we deze
vrijwillige mentoren ook om zelf in te zien dat ze van
betekenis zijn voor degene die ze begeleiden. De jongere is
gemotiveerd om een jaar lang met zijn of haar mentor op te
trekken en formuleert bij de start een persoonlijk doel waar
aan gewerkt wordt. Een aansluiting bij interesses,
belevingswereld, persoonlijkheid en aansluiting bij het
persoonlijke doel is de basis van een succesvolle match.

Mentorproject Laten we Welzijn verbindt kwetsbare
jongeren aan een vrijwillige mentor die hen helpt om tot
ontwikkeling te komen. Om dit te realiseren wordt er actief
samengewerkt met diverse organisaties in de formele en
informele zorg die werken of te maken hebben met
(kwetsbare) jongeren. Ook ouders, netwerk, professionele
hulpverlening en onderwijs worden waar nodig betrokken.
Van vrijwillige mentoren vragen we commitment om zich
een jaar lang in te zetten voor een jongere. Samen wordt
gewerkt aan zijn of haar persoonlijk doel. Bij de start van een
traject tekenen zij een vrijwilligersovereenkomst waarin dit
benadrukt wordt.
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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 voorgang van de doelen
besproken wordt. Tijdens dit jaar ontvangt de mentor ondersteuning in de vorm van intervisie en trainingen.

TRAINING DOOR JAN ARENDS
Jan Arends heeft dit jaar 6 basistrainingen voor nieuwe mentoren verzorgd. In totaal hebben
er 41 mentoren aan deelgenomen. Zij beoordeelden de training met een gemiddeld cijfer van
6,8. Door de toestroom van veel nieuwe mentoren is de geplande verdiepingscursus een
reguliere basiscursus geworden.
De trainingen zijn een belangrijk onderdeel van het Mentorproject. In de basistraining wordt
de mentor de basale en benodigde vaardigheden en kennis aangeleerd. De volgende
onderwerpen worden behandeld:
Jouw rol als mentor.
Grenzen stellen. Wat doe je wel en wat doe je niet?
Er zijn voor iemand, hoe doe je dat?
Basiskennis over ADHD, autisme en LVB-problematiek.

aantal
deelnemers

gemiddelde
score

aantal
deelnemers

gemiddelde
score

INTERVISIE DOOR STICHTING BREDER
Stichting Breder heeft afgelopen jaar drie intervisiebijeenkomsten verzorgd. Er waren zes
bijeenkomsten gepland, maar door weinig aanmeldingen zijn er drie bijeenkomsten niet
doorgegaan. Gemiddeld wordt de intervisie gescoord met een 7,5. De bijeenkomsten waren
erop gericht om met- en van elkaar te leren door te delen met elkaar. De 15 aanwezige
mentoren gaven aan dit als toegevoegde waarde in te zien. Aan de andere kant geven ze aan
dat het hen ook veel tijd kost en ze deze ondersteuning net zo goed ervaren binnen het
persoonlijke contact met teamleden van Laten we Welzijn.
Deze persoonlijke begeleiding geeft hen ook handvatten in de begeleiding van de jongeren
en toename van hun coaching-vaardigheden. De voorkeur gaat naar meer persoonlijke
begeleiding uit. In overleg met Stichting Breder hebben we gezamenlijk geconstateerd dat
de huidige vorm van Intervisie onvoldoende aansluit bij de
ondersteuningsbehoefte. In november 2019 hebben we een afsluitende activiteit gehad door
met elkaar te eten en is de ondersteuning middels intervisiebijeenkomsten afgesloten.
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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 coachingvaardigheden en doen ervaring op door een jaar lang een
jongere te begeleiden.

DOELGROEP
Mentor:
Jongeren uit Ede van 18 jaar en ouder die tijd en aandacht willen geven
aan een ander. Ze committeren zich, om een jaar lang, (twee)wekelijks
met een jongere op te trekken en met een positieve insteek deze
kwetsbare jongere te ondersteunen bij zijn doelen.
Deelnemer:
Kinderen en jongeren uit Ede tussen de 11 en 30 jaar die kwetsbaar zijn
en soms moeite hebben om zich te mengen in de Edese samenleving. Ze
zijn gemotiveerd om samen met een vrijwillige mentor aan de slag te
gaan met persoonlijke, zelf geformuleerde doelen.
Mentoren begeleiden veelal kinderen en jongeren die: een sociale
achterstand hebben, een positief rolmodel missen in hun omgeving,
identiteitsproblemen ervaren, psychosociale problemen hebben of
zorgmijdend zijn.
Aanmeldingen van deelnemers komen bij Mentorproject Laten we
Welzijn binnen via ouders, sociaal team/ toegangsteam jeugd,
aanwezige hulpverlening, scholen en deelnemers zelf.

jongeren hebben zich in
2019 aangemeld, 10 meer
dan het jaar ervoor

mentoren hebben zich in
2019 aangemeld, 9 meer
dan het jaar ervoor

Doelen zijn laagdrempelig en kunnen gaan over:
het uitbreiden van vaardigheden
netwerkversterking
zelfstandigheid vergroten
plannen en organiseren
vinden van werk of dagbesteding
emotieregulering, bespreekbaar maken van
zorgen
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RESULTATEN
Trajecten en cijfers

75
trajecten totaal in
2019

33

Tom van 28:
"Dankzij mijn mentor

trajecten
meegenomen uit
2018

42

nieuw gestarte
trajecten in 2019

durf ik weer naar
buiten te gaan. Ik
kom weer onder de
mensen. Het leven
ziet er een stuk
zonniger uit!"

56 % van alle trajecten duren een jaar of langer

44% duren korter dan een jaar

Uitleg: Deze trajecten hebben veelal korter dan een jaar geduurd. We ervaren dat de kwetsbare situatie van de jongere soms
maakt dat we moeten inspelen op hun veranderende situatie en het nodig is het traject eerder dan gepland af te ronden. Zo zijn er
bijvoorbeeld jongeren naar buiten Ede verhuisd of is de problematiek heftiger geworden waardoor de situatie te heftig was voor de
niet-professionele vrijwilliger en er specialistische zorg nodig was.

2531
Vrijwilligersuren

3

Intervisie
avonden

6

Basis
trainingen

2

feesten voor
vrijwilligers en
jongeren

92

mentoren
ingezet

Jongeren en vrijwilligers
24% van de jongeren (uitgezonderd de voortijdig afgeronde trajecten) heeft op ons verzoek deelgenomen aan de effectmeting.
Zij hebben in de startmeting, midden evaluatie en eindevaluatie aangegeven welke score ze toekennen aan het halen van hun
doelen. Uit deze effectmeting komen de volgende gegevens:
Doelen helemaal behaald
Doelen gedeeltelijk behaald
Doelen niet behaald

70%
30%
0%

Hoe tevreden ben je met het contact met je mentor?
Hoe tevreden ben je met het contact met het team van Mentorproject Laten we Welzijn?
Hoe tevreden ben je over de hulp die je hebt gehad?
Hoe tevreden ben je over het contact met het team van Mentorproject Laten we Welzijn?
Mentoren die aangeven na hun traject beschikbaar te zijn voor een nieuw mentortraject:

8,8
8,6
8,6
8,7
38%

SAMENWERKING
Binnen Mentorproject Laten we Welzijn wordt actief samengewerkt met organisaties uit de vrijwillige- en de professionele
zorg die werken of te maken hebben met (kwetsbare) jongeren. Ook ouders, netwerk, professionele hulpverlening en
onderwijs worden waar nodig betrokken.
Huidige samenwerkingspartners: MEE / Gemeente Ede / Lindenhout / Opella/ Netwerk Dien je Stad / Van Lodenstein
College / Malkander / CVVE / Vester College / CJG Ede / Eleos / Vluchtelingenwerk Nederland / Karakter / Stichting
Breder / st. Rooz / ARTA / Humanitas / Kamers met Kansen Ede / CHE / Youth for Christ / Leger Des Heils / Timon /
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei / Sportservice Ede / Dulon College / Pro Persona / Groenhorst Ede /Oranje
Fonds / Studentenvereniging Ichtus / ‘s Heeren Loo / Kinder Company /Bureau Autiek / Het Streek / Iris Zorg / Stimenz /
Handhaving Ede Jeugd BOA’s /Praktijk Uniek / Netwerk voor Jou / GGZ Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderlandmidden / 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 /
Nieuw in 2019: 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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OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN
Activiteiten
Er zijn in 2019 verschillende activiteiten door Mentorproject
Laten we Welzijn georganiseerd voor mentoren en jongeren:
Evenementen
Trainingen voor vrijwillige mentoren in de vorm van
terugkerende intervisiemomenten en een basiscursus
aan het begin van een mentortraject.
Ontmoetingsmomenten in de vorm van een feest:
BBQ-avond met workshops voor alle mentoren en de
jongeren die zij begeleiden. Tevens een gelegenheid om
netwerk te versterken en te verbreden. Een aantal
jongeren bood dit de gelegenheid om nieuwe contacten
te leggen, wat weer past bij hun doel om hun netwerk te
versterken. Mentorproject Laten we Welzijn
organiseerde met drie andere organisaties het
Ontmoetingsfeest op 9 december 2019: Een feestavond
waar jongeren en mentoren konden genieten van een
diner en ruimte hadden om elkaar te ontmoeten. In
totaal waren er 500 gasten aanwezig bij het
Ontmoetingsfeest.

Projectversteviging
Het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 is ontwikkeld.
Samenwerkingsbijeenkomst met de Gemeente Ede over de
implementering van een impactmeting.
De korte- en lange termijn impactmeting is gerealiseerd en
geïmplementeerd.
Er vond een teamdag plaats waarin visie en werkwijze zijn
geëvalueerd en aangescherpt. Hierdoor kunnen onder
andere begeleidingsgesprekken naar mentoren en jongeren
effectiever uitvoert worden.
Er is in mei 2019 een Netwerkbijeenkomst georganiseerd
waar meer dan 30 personen van meer dan 15 verschillende
organisaties aanwezig waren.
Er is eind 2019 een vacature uitgezet voor de functie van
coördinator voor 12 uur per week ter versterking van het
team van Mentorproject Laten we Welzijn.

Gert is 30 jaar, heeft ASS, geen werk, depressieve
klachten, leeft erg geïsoleerd en voelt zich eenzaam. Gert is
gekoppeld aan Jos. Een aantal jaar geleden zat Jos in
dezelfde situatie als Gert. Inmiddels heeft Jos betaald werk
gevonden en heeft hij een sociaal netwerk om zich heen. Gert
en Jos spreken wekelijks met elkaar af. Jos toont begrip voor
Gert en begrijpt veel van zijn worstelingen. Met de hulp van
Jos volgt Gert nu een online opleiding voor programmeren.
Hij is op zoek naar betaald werk en hij heeft de motivatie om
zichzelf te ontwikkelen. Gert zelf is bescheiden, maar Jos
wijst hem regelmatig op de enorme stappen die hij heeft
gemaakt. Het geeft Jos voldoening om Gert te helpen en ook
zijn eigen ervaring daarbij te gebruiken.

Funding
Het tafelgenootschap De Ronde tafel 78 Ede organiseerde
het Oranjebal. De opbrengst van €50.000 van dit bal
kwam ten goede aan Mentorproject Laten we Welzijn.
Training over funding en sponsoring door bedrijven en
ondernemers.
Vrijwilligers
Van februari tot en met augustus 2019 heeft een stagiaire
zich voor 16 uur per week ingezet voor Laten we Welzijn.
15 studenten van de HBO opleiding Social Work van de
Christelijke Hogeschool in Ede zijn ingezet als mentor als
onderdeel van hun studie. Er is extra intervisie geboden
om op die manier extra ondersteuning te bieden.
Er zijn actief vrijwilligers geworven door presentaties te
houden bij studentenverenigingen en scholen. Daarnaast
wordt van elke jongere een profiel gemaakt waarin

inzichtelijk is wie de persoon in en wat diegene nodig heeft
zodat vrijwilligers hier passend op kunnen reageren.
Eind 2019 vond een bijeenkomst plaats ter afsluiting van 3
jaren begeleiding in de vorm van intervisie door Stichting
Breder.
Communicatie
Er zijn interviews gehouden en foto’s gemaakt die ingezet
zijn als PR materiaal.
Er is een aanzet gemaakt voor een nieuwe website.
Er zijn actief jongeren geworven, mede door het benaderen
van bestaande en nieuwe samenwerkingspartners.
Laten we Welzijn is genomineerd voor een Appeltje van
Oranje, een initiatief van het Oranje Fonds.
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TERUGBLIK
Stabiliseren van het totaal aantal
trajecten
Begin 2019 bleven de aanmeldingen
van jongeren achter vergeleken bij het
jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is
dat het de reactie is op de verandering
in het sociaal domein als het gaat om
verschuiving van functie en taken van
het Sociaal Team en Toegangsteam
Jeugd. Met de verschuivingen in
personele bezetting veranderen ook
onze warme contacten en
samenwerkingspartners. Daardoor
was het veelal nodig om eerst weer
nieuwe contacten te leggen. Er is in
het tweede kwartaal van 2019 veel
geïnvesteerd in het benaderen van
professionele instanties en scholen die
in aanraking komen met mogelijk
jongeren in een kwetsbare situatie en
die mogelijk baat hebben bij een
mentor. In het derde kwartaal van
2019 nam het aantal aanmeldingen toe.
In het gehele jaar zijn er totaal 75
trajecten begeleid, exact het ten doel
gestelde aantal.

Vrijwilligers binden
en inzetten binnen Laten we Welzijn
Mentoren geven na hun traject steeds
vaker aan dat ze
opnieuw een mentortraject willen
doen. Ze hebben een positieve
ervaring opgedaan in hun taak als
mentor. We merken ook dat ze als
ambassadeurs van ons project
fungeren en anderen
enthousiasmeren. Hierdoor breidt ons
bestand van beschikbare vrijwilligers
steeds verder uit. Dit maakt dat we
sneller en passender kunnen matchen.
Ook hebben deze mentoren minder
ondersteuning nodig door de eerdere
ervaring.
PR gericht inzetten
In 2020 gaan we het fotobestand
uitbreiden om zo nog duidelijker een
beeld te geven via social media kanalen
en andere PR middelen. We gaan de
doelgroep nog beter verkennen om
onze communicatie nog beter te laten
aansluiten bij de doelgroep.

Impactmeting
In 2019 is ons meetinstrument voor
zowel de korte als lange termijn
ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit
proces is in samenwerking met de
Gemeente Ede tot stand gekomen. De
korte termijn impact wordt gemeten
direct na afloop van een mentortraject
middels een evaluatieformulier tijdens
het eindgesprek. De lange termijn
impact wordt jaarlijks, tot drie jaar na
afsluiten van een traject gedaan. Dit
geeft inzicht in de impact en het effect
van een mentortraject.
Terugdringen van
voortijdig afgeronde trajecten
Er zijn 17 trajecten voortijdig afgerond.
Dat is 23% van het
totaal aantal trajecten. In 2018 is 15%
van de trajecten voortijdig afgesloten.
Ondanks de focus om dit percentage te
verminderen is er een stijging te zien.
In 2018 was de reden vooral gebrek aan
motivatie. In 2019 ligt de verklaring
hiervoor voornamelijk in de
veranderende situatie van de jongeren.
Bijvoorbeeld
als er verergering in problematiek te
zien is waardoor de taak van mentor te
zwaar is op dat moment en het traject
wordt onderbroken of afgebroken. Dit
is
een factor waar wij aan het begin van
een traject wel op letten maar in deze
gevallen niet konden voorspellen dat
de situatie zou veranderen.

Financiële
draagbaarheid vergroten
In 2019 is er middels het Oranjebal
meer bekendheid gekomen
bij het bedrijfsleven. Doordat
Mentorproject Laten we Welzijn was
gekozen tot het goede doel van dit
evenement hebben ze indirect
bijgedragen aan dit mentorproject.
Daarnaast is het afgelopen jaar één
bedrijf bereid gevonden om financieel
een mentortraject te steunen.
(€1000,-)
Netwerkbijeenkomst
In mei 2019 vond de
netwerkbijeenkomst van Laten we
Welzijn plaats. Hier sprak Elise Lam
over het thema: ‘De kracht van
informele steun’. Zij vertelde onder
andere dat voor een kind of jongere de
wetenschap dat er
iemand is die er voor hen is al
voldoende is om zich gesteund te
voelen. Iets wat aansluit bij de
kernwaarden van ons project dat
jongeren kunnen groeien als
ze gezien worden. De evaluatie van
deze bijeenkomst is ingevuld door 25%
van de aanwezigen. Zij geven aan dat
ze het een waardevolle middag vonden
en dat ze de komst van de spreker een
toegevoegd en inspirerend aandeel
vonden.
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LEERERVARINGEN
In 2019 hebben we verschillende ervaringen opgedaan:.
Het is van groot belang om vrijwillige mentoren die wachten op een mentortraject betrokken te houden door regelmatig
contact te onderhouden. Doordat er begin 2019 veel vrijwilligers waren en minder jongeren, zijn we mentoren verloren die
niet zo lang wilden wachten, of na een wachttijd van een paar maanden niet meer beschikbaar waren.
Het binden van mentoren is belangrijk: Persoonlijk en regelmatig contact maakt dat vrijwilligers zicht gesteund en
gewaardeerd voelen. Ook wordt door de persoonlijke ondersteuning van het team van Laten we Welzijn de persoonlijke groei
gestimuleerd. Vrijwilligers die deze persoonlijke ondersteuning hebben ervaren blijken bereid zich na hun traject nogmaals in
te willen zetten en ze fungeren als ambassadeurs voor Mentorproject Laten we Welzijn.
Contact opnemen per telefoon heeft in sommige gevallen de voorkeur boven het maken van een evaluatie afspraak waarin je
elkaar ontmoet. Dit geeft tijdswinst voor beide kanten. Daarnaast is een telefonisch gesprek soms laagdrempeliger om
openlijk het gesprek te kunnen voeren over de voortgang van een traject.
Actief contact zoeken met bestaande en nieuwe samenwerkingspartners is van groot belang. Door de vele personele
wisselingen binnen partnerorganisaties, merken we dat het goed is om Mentorproject Laten we Welzijn elke keer weer op de
kaart te zetten. Afgelopen jaar hebben we regelmatig onszelf gepresenteerd binnen partnerorganisaties. Hierdoor namen de
aanmeldingen van jongeren die baat hebben aan een mentor toe.

ONTWIKKELINGEN
Mentoren
Er zijn afgelopen jaar relatief veel mentoren aangemeld. We
hebben jongeren die binnen kwamen daardoor relatief snel
kunnen koppelen. We verklaren deze ontwikkeling door het
pro actief benaderen van jongeren en jongerenorganisaties
zoals scholen en studentenverenigingen. Ook bestaan we nu
vijf jaar waardoor
ons netwerk steeds groter is, en mensen ons steeds beter
weten te vinden. Daarnaast hebben we van een aantal
mentoren terug gehoord dat het Twitter bericht van Nadï,
(zie inleiding) heeft aangezet om wat voor een ander te
betekenen. Ook hebben we een aantal keer in de krant
gestaan wat geresulteerd heeft in aanmeldingen van
vrijwilligers.

"Ik vind het elke
keer weer gezellig om langs
te gaan. We doen samen creatieve dingen.
Ik kom er zelf nooit aan toe dus een leuke
bijkomstigheid. Ze ziet erg uit naar mijn komst en het
maakt haar dag goed, zegt ze. Naast gezelligheid
werken we aan haar doelen. Zo zijn we op zoek naar
een hobbygroepje of vriendinnenclubje waar ze bij
aan kan sluiten. We hebben we het gehad over gebruik
van Social Media, dat was leerzaam! ""Mentor Marleen
van 23, begeleidt een meisje van 14 die graag haar
netwerk uit wil breiden.

Impact
Impactmetingen zorgen voor inzicht in de impact van een
mentor op kortere en langere termijn. Deze bevindingen
motiveren en inspireren ons in het zoeken van nieuwe
mentoren en het ondersteunen van nog meer jongeren. Ook
toont dit onze stakeholders en samenwerkingspartners
welke invloed een mentor kan hebben in het leven van een
jongere.
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VOORUITBLIK 2020
We zien uit naar een nieuw jaar waarin het bouwen aan een stevig project zijn voortgang zal hebben. Er zijn nog vele jongeren
die eenzaam zijn of in een kwetsbare situatie zitten en de steun van een vrijwillige mentor nodig hebben. We hebben als doel om
ook het komend jaar een totaal van 75 trajecten te begeleiden en deze jongeren te ondersteunen om weer onderdeel van de
samenleving te zijn.

Verstevigen en stabiliseren.
De komende jaren staat verstevigen
en stabiliseren van
het mentorproject centraal. Het
uitbreiden van een dossier met
beschikbare mentoren is hiervan
een voorbeeld. 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. Veel
mentoren zijn enthousiast over ons
project en voelen zich betrokken. Zij
zijn ambassadeurs: zij maken
anderen ook enthousiast om
mentor te worden.

Uitb
Uitbreiding
t reiding team
tb
Omdat de huidige werkdruk bijiji het
egeleiden van 75 traj
a ecten met
aj
begeleiden
trajecten
8 vrijiji hoog is, en streven we na
0,78
naar
iseren en verstevigen.
stabiliseren
Hiervoor is het nodig dat e
er
uitbreiding komt b
binnen het team
van Laten we Welzijn. Er wordt aan
het begin van 2020 een coördinator
aangenomen voor 12 uur.

Nieuwe en passende
manier van ondersteuning
We ondersteunen mentoren bij hun
taak als mentor door persoonlijke
ondersteuning en een basistraining.
De komende jaren gaan we ons
verder oriënteren op mogelijkheden
om training en ondersteuning te
kunnen bieden die aansluit bij
mentoren. Ook onderzoeken we
hoe we onze persoonlijke
ondersteuning zo goed mogelijk
kunnen laten aansluiten op de
persoonlijke groei van een mentor.

Appeltjes van Oranje
Mentorproject Laten we Welzijn is
genomineerd en in de finale
gekomen voor een Appeltje van
Oranje. De Appeltjes van Oranje is
een initiatief van het Oranje Fonds
en worden jaarlijks uitgereikt aan
drie sociale projecten die op
succesvolle wijze verschillende
groepen mensen verbinden en die
ervoor zorgen dat mensen weer
meedoen in de samenleving. De drie
winnaars van de Appeltjes van
Oranje 2020 krijgen in op 26 mei
een bronzen beeldje, gemaakt door
Prinses Beatrix, en een geldbedrag
van 15.000 euro. Jaarlijks reikt
Koningin Máxima de prijzen uit.
We zien na de nominatie in
november 2019 al dat het
naamsbekendheid geeft aan het
project. Daarnaast verscherpt het
onze manier van werken omdat hier
de aandacht op komt te liggen en
uitgevraagd wordt.
Na aanleiding van een
krantenartikel over de nominatie
van Mentorproject Laten we Welzijn
voor een Appeltje van Oranje
hebben eind 2019 drie nieuwe
vrijwilligers zich aangemeld. We
verwachten door de nominatie en
het vervolgtraject groei in
aanmeldingen van jongeren en
uitbreiding van
samenwerkingspartners.

Verduurzamen inzet
van mentoren
Mentoren zetten zich regelmatig in
voor andere taken binnen het
project, zoals het bijwerken van de
website of het geven van
begeleiding aan mentoren. We
verstevigen ons team door te
groeien in het aantal vrijwilligers
wat naast mentorschap ook
coördinerende en organiserende
taken binnen het mentorproject
uitvoert. We bieden deze
vrijwilligers op deze manier
graag een leerervaring.

Jaarverlsag Mentorproject Laten we Welzijn 2019

FINANCIEEL RESULTAAT
Inkomsten
Gemeente Ede
Oranje Fonds
Bedrijven
Maatschappelijke Organisaties

€ 65.000
€ 10.000
€ 1.204
€ 345

Totaal Inkomsten

€ 76.549

Resultaat

€ 4.189

Kosten
Personeel
Ontwikkeling
Cursus en Intervisie
Kantoorkosten
Communicatie & PR
Vrijwilligersbudget

€ 61.084
€0
€ 5.233
€ 2.235
€ 2.418
€ 1.390

Totaal kosten

€ 72.360

