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DE TOEKOMST IS IN MIJN SCHOENEN GEZAKT
Mark komt bij mij aan tafel zitten. Hij heeft zich aangemeld bij Mentorproject Laten
we Welzijn. Ik vraag hem bij de kennismaking waarom hij een mentor zou willen en
hij antwoordt: “De toekomst is in mijn schoenen gezakt. Ik wil dat iemand mij helpt.
Ik kan het niet alleen.“

AUGUSTUS 2019
Het is een eeuwenoud principe om te leren
door de inzet van een mentor.
Mentorproject Laten we Welzijn biedt een
unieke manier om juist in deze tijd kinderen
en jongeren te steunen die deze
leerervaring hard nodig hebben.
Bijvoorbeeld als 'de toekomst je in de
schoenen is gezakt', zoals bij Mark, één van
de jongeren die zich bij ons aanmeldde het
verwoordde: “Ik heb iemand nodig die met
me optrekt en me aanmoedigt. Iemand die
mij steunt om staande te blijven in de
samenleving.”
Ik ben elke keer weer onder de indruk welke
invloed een vrijwillige mentor op het leven
van een kind of jongere heeft. Mijn
waardering gaat uit naar de geweldige
mentoren die zich vrijwillig inzetten voor
deze kinderen en jongeren en hun
betrokkenheid bij Mentorproject Laten we
Welzijn.

Dit is het meerjarenbeleidsplan waarin
vooruitzichten voor ons project worden
beschreven. Na een aantal jaar van flinke
groei van het aantal trajecten, staan de
komende jaren in het teken van stabiliseren
en verstevigen.
Ik zie ernaar uit om ook de komende jaren
weer vele Edese kinderen en jongeren die in
een kwetsbare situatie zitten verder te
helpen. Om hen de kans te geven om door de
steun van een mentor weer onderdeel te
worden van de samenleving. In dit plan staat
beschreven hoe we daar handen en voeten
aan gaan geven.
Veel leesplezier gewenst!

Marieke van der Heide
Projectleider Mentorproject Laten we Welzijn
marieke@latenwewelzijn-ede.nl
0612354673
Stationsweg 109, 6711 PN Ede

WAT IS LATEN WE WELZIJN
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ORGANISATIE

Mentorproject Laten we Welzijn is onderdeel van Netwerk dien je Stad. Dit valt onder Stichting
TijdVoorActie.

TIJDVOORACTIE
TijVoorActie heeft als doelstelling: Jongeren
enthousiast maken om zich actief in te zetten
voor de medemens. Door middel van lokale
netwerken worden in vele verschillende
plaatsen in Nederland hulp en netwerk geboden
aan mensen in een kwetsbare situatie.

Stichting TijdVoorActie
inspiratienetwerk@tijdvooractie.nl
www.tijdvooractie.nl
06 41329856
RSIN: 812685659
KvK nummer: 09135711

NETWERK DIEN JE STAD
Netwerk Dien je Stad is een lokaal jongeren
vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt
aan mensen die weinig of geen netwerk
hebben. Dien je Stad richt zich speciaal op
jongeren die in de gemeente Ede wonen en
alleen of met anderen iets voor (kwetsbare)
mensen willen betekenen.

Netwerk Dien je Stad
info@dienjestad.nl
www.dienjestad.nl
06 81196502
Stationsweg 109
6711 PN Ede

MENTORPROJECT LATEN WE WELZIJN
Het team van Laten we Welzijn bestaat uit:
Twee vaste medewerkers, 16 en 20 uur per week
Twee vrijwilligers, inhoudelijke ondersteuning van het project door coaching van
mentoren
Twee vrijwilligers, praktische ondersteuning bij evenementen en activiteiten
Stageplek voor 32 u per week.

"Tijdens een evaluatie hoorde ik een mentor zeggen: "Ik deed toch niets
bijzonders? Ik liet alleen zien hoe ik het zelf heb gedaan". Precies dát vind ik
zo mooi. Een mentor is er voor de ander, die maakt tijd voor de ander. Dat
maakt heel vaak al een groot verschil."
Henrieke Brandsma,
coördinator

"Laatst vertelde een jongen die klaar was met zijn mentortraject dat zijn
leven heel erg veranderd was. Dankzij zijn mentor heeft hij zijn sociale
angst overwonnen en heeft nieuwe relaties kunnen leggen. De impact van
zijn mentortraject gaat verder dan het halen van zijn doel. Het veranderd
écht iets in zijn leven, het raakt zijn hart. Dat is ook waar dat hart voor
staat in het logo van Laten we Welzijn."

Marieke van
pr oje ct lei de r der Heide,

WAT IS LATEN WE WELZIJN
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Mentorproject Laten we Welzijn koppelt vrijwillige mentoren aan Edese kinderen en jongeren die
in een kwetsbare situatie zitten om te werken aan hun persoonlijke doelen en helpt hen om weer
onderdeel te worden van de samenleving.

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 jaren het mogelijk gemaakt om het
mentorproject te ontwikkelen.

NOODZAAK
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 hun
motivatie om wat aan deze situatie te
veranderen, zorgt gebrek aan netwerk en
steun dat het niet lukt om te kunnen
werken aan hun 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.

85%

14%

26%

5%

van alle aangemelde jongeren
bij Laten we Welzijn in 2018
heeft te maken gehad met
teleurstellingen in zijn leven,
veelal op gebied van
schoolprestaties.[1]

van de jongeren heeft
een beperking, dit maakt
de kwetsbaarheid van
een jongere groter.[1]
[1] Sociale monitor Ede 2018

van de inwoners van
de Gemeente Ede
zegt zich soms of
vaak eenzaam te
voelen.[1]

van de Edese jongeren
maakt hun school niet
af en heeft geen werk.
[1]

WAAROM LATEN WE WELZIJN

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 een
gemeenschap.
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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.

KERNWAARDEN
Betrokken

Wij zijn betrokken op de jongeren, mentoren en partnerorganisaties. We leven, denken
en voelen met hen mee. Betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen zich gezien weten.
Jongeren zijn betrokken bij hun mentor en mentoren betrokken bij hun jongere.

Verbinding

Wij geloven in de kracht en de essentie van verbinding. Een mentor laat de jongeren
merken dat hij gezien en gehoord wordt. Een basisvoorwaarde van elk mens om tot
ontwikkeling te kunnen komen.

Groei

Wij richten ons op groei, door vooropgestelde doelen na te streven. Maar ook door
jongeren en mentoren te empoweren: hun krachten en talenten worden onderstreept en
we moedigen hen aan om deze in te zetten. Dit resulteert in persoonlijke groei.

SLEUTELS TOT SUCCES

De passende
match tussen
mentor en
kind/jongere

Een stabiel
team wat
werkt vanuit
persoonlijke
passie en visie
om jongeren
uit hun
kwetsbare
situatie te
halen

Het bieden
van
begeleiding
en training
aan
vrijwilligers

De inzet van
een vrijwilliger
als mentor:
Laagdrempelig,
aansluiten bij
kind of jongere,
afname van
professionele
zorg

De sterke
samenwerking
tussen
professionele
en informele
zorg

Inspelen op
veranderingen
in het Sociaal
Domein

WAAROM LATEN WE WELZIJN
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DOELSTELLINGEN
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.

“Ik wilde graag een mentor om mij te leren omgaan met geld

en budgetteren. Maar mijn mentor hielp me uiteindelijk ook met mijn

school en het vinden van een stageplek. Ik heb een gave stageplek, focus
me weer op school en ik ben bezig met rijlessen.

Nooit gedacht dat mij dat nog zou lukken dit jaar!”

Dit vertelt Tim van 18, die voordat hij met zijn traject begon veel

spijbelde en het er daardoor op leek dat hij zijn schooljaar niet zou halen.

WAAROM LATEN WE WELZIJN
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DOELGROEP
MENTOR

KIND / JONGERE
11 - 30 jaar
Eigen doelen opstellen
Gemotiveerd
In een kwetsbare situatie
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.
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.

na afronding van

18 +
Vrijwilligers Overeenkomst
VOG indien nodig
(beginnende) Coachings vaardigheden
Mentoren worden actief geworven door onder
andere gebruik te maken van sociale media,
presentaties te geven, oproepjes te doen en
plekken te bezoeken waar jongeren komen.
We richten ons op het inspireren van jongeren.
We spreken hen aan op de mogelijkheid om
mentor te worden en zo op een bijzondere
manier iets voor een ander te kunnen
betekenen.
Tijdens de kennismaking 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. Bijvoorbeeld door begeleiding te
bieden aan andere mentoren of te ondersteunen
bij praktische activiteiten binnen organisatie.

hun mentortraject geven

5 van de 7

personen aan alle doelen
te hebben behaald.
2 van de 7 geven aan de

52%

73%

wil na zijn traject

doelen gedeeltelijk te

van de trajecten

betrokken blijven

hebben behaald.

hebben expliciet

bij Laten we

een preventieve

Welzijn

functie

76 %
van de aanmeldingen
komt binnen via
Sociaal Team of
professionele zorg

15%

mentoren is bereid om
na afsluiting van een
mentortraject opnieuw
een mentortraject doen

78%
Van alle

van alle jongeren

mentoren is

worden aangemeld

student.

na een tip of op
advies van scholen

9%

1 op
de 4

van de mentoren

of instanties

2 op
de 3

meld zich

mentoren melden

zelf aan

zich aan nadat ze
benaderd zijn door
Laten we Welzijn

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

mentortraject van 1 jaar

Start intervisie

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

MATCH

1e evaluatie

2e evaluatie

3e evaluatie

AFRONDING

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.

Intervisie

Ouders, onderwijs of professionele zorg
wordt zo nodig bij het mentortraject
betrokken.
Tijdens het matchgesprek maken
mentor en kind/jongere kennis met
elkaar. Bij een positief verloop en
instemming van beide wordt het
mentortraject gestart.

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.

TRAJECTFASE

KENNISMAKING

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, eigen
gekozen frequentie.

AFSLUITINGSFASE

Basiscursus

Zodra een aanmelding bij Laten we
Welzijn binnen komt wordt er contact
opgenomen met het kind/jongere en waar
dat nodig is ook met ouders/verzorgers.
Er wordt geïnformeerd naar de motivatie
en een kennismakingsgesprek wordt
ingepland. Tijdens dit gesprek worden
persoonlijke kenmerken en wensen
duidelijk, zodat we een passende mentor
bij dit kind of jongere kunnen vinden.

Intervisie

AANMELDING

KENNISMAKINGSFASE

WERKWIJZE

LATEN WE WELZIJN NU
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RESULTATEN
80

De afgelopen jaren heeft
Mentorproject Laten we
Welzijn een flinke groei
doorgemaakt.

77
65

60
40

totaal aantal trajecten
meegenomen trajecten
van het jaar ervoor

20
0

38
21
2015

36
25

6
2016

2017

2018

Gemiddeld zijn er elk
moment van het jaar

17%

30

van alle trajecten wordt
eerder dan een jaar
afgesloten

de gemiddelde score
die aan Laten we Welzijn
wordt toegekend door
kinderen/jongeren na
een mentortraject is een

8,5
gemiddeld besteed
een mentor

1,5 uur
per week aan het
kind of jongere die
hij/zij begeleidt

130

trajecten afgerond

83%

van alle trajecten maakt het
traject van een jaar volledig af

Er zijn in de
afgelopen jaren meer dan

lopende trajecten die
worden begeleid

...van alle jongeren die
aan het einde van hun
mentortraject een
tevredenheidsmeting
hebben ingevuld, geeft
93 % aan dat hij of zij
tevreden terugkijkt op
zijn of haar traject.

27 %

van alle mentoren die klaar
zijn met hun traject, zijn
bereid nog een
mentortraject te doen

De afgelopen drie jaar
zijn er gemiddeld

2719
vrijwilligersuren
per jaar ingezet

TOEKOMST VAN LATEN WE WELZIJN

2020

2021
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2022

totaal 75 trajecten
start 35 nieuwe trajecten

totaal 75 trajecten
start 35 trajecten

totaal 85 trajecten
start 45 trajecten

35 nieuwe mentoren
10 die al eerder een traject
gedaan hebben in dossier

35 nieuwe mentoren
12 die al eerder een traject
gedaan hebben in dossier

45 nieuwe mentoren
15 die al eerder een traject
gedaan hebben in dossier

60 aanmeldingen
40 in traject
Activiteit ter versterking van
het netwerk

60 aanmeldingen
40 in traject
Activiteit ter versterking van
het netwerk

60 aanmeldingen
40 in traject
2 activiteiten ter versterking
van het netwerk

5 vaste vrijwilligers in het
team

5 vaste vrijwilligers in het
team

6 vaste vrijwilligers in het
team

Lange termijnmeting is
geïmplementeerd

Lange termijnmeting wordt
uitgevoerd bij alle trajecten

Lange termijnmeting wordt
uitgevoerd bij alle trajecten

Passende training bij start
van mentor en 3 keer
intervisie op maat. 70 % is
tevreden met aanbod.

Evaluatie en aanscherpen op
training van 2020 en
voortzetting of verbetering
hiervan. 70% is tevreden.

Passende training en
ondersteuning voor in ieder
geval 75% van alle mentoren.

80% van de trajecten
worden succesvol afgerond
en daarvan haalt 90% de
doelen

85% van de trajecten worden
succesvol afgerond en
daarvan haalt 92% de doelen

87% van de trajecten worden
succesvol afgerond en
daarvan haalt 94% de doelen

4 trajecten in sponsoring
5 bedrijven betrokken

5 trajecten in sponsoring
10 bedrijven betrokken

6 trajecten in sponsoring
12 bedrijven betrokken

Samenwerking met
gemeente Ede
8 nieuwe verwijzers
Netwerkversterking

Samenwerking met
gemeente Ede
10 nieuwe verwijzers
Netwerkversterking

Samenwerking met
gemeente Ede
10 nieuwe verwijzers
Netwerkversterking

trajecten

mentoren

jongeren

vrijwilligers

metingen

10
training

doel halen

financien

samenwerking

TOEKOMST VAN LATEN WE WELZIJN

De komende jaren staat

stabilisatie
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en

versteviging van het mentorproject centraal.
Dat betreft bijvoorbeeld de werkwijze, het binden van vrijwilligers,
impactmeting en de financiële betrokkenheid. Vanaf 2022
verwachten we weer een groei in het totaal aantal mentortrajecten.
Een van de speerpunten bij het stabiliseren is het vergroten van de
succesvol afgeronde trajecten en het minimaliseren van de voortijdig
afgeronde trajecten. Ervaring leert dat de aanwezigheid van
motivatie en het formuleren van eigen persoonlijke doelen bepalend
is voor het slagen van een mentortraject. Hier wordt bij het
kennismakingsgesprek op gescreend.
We ondersteunen mentoren bij hun taak als mentor door
persoonlijke ondersteuning, intervisie en een basistraining. De
komende jaren gaan we ons verder oriënteren op mogelijkheden om
training en ondersteuning te kunnen bieden die aansluit bij
mentoren.
Drie op de 10 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.
Veel mentoren zijn enthousiast over ons project en voelen zich
betrokken. Zij zijn ambassadeurs: zij maken anderen ook enthousiast
om mentor te worden.

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.

De foto's die dit plan illustreren zijn gemaakt
op het BBQ feest op 20 juni 2019. Dit evenement is door
Laten we Welzijn georganiseerd om de mentoren en kinderen/
jongeren in het zonnetje te zetten, te bedanken en aan te
moedigen. Het is niet alleen een leuk moment op die
desbetreffende avond, maar de kans om te oefenen met
persoonlijke doelen. Daarnaast biedt het een mogelijkheid tot
het uitbreiden van het netwerk van kinderen/jongeren.

Saskia: “Ik durfde niet goed naar de BBQ te gaan, maar samen met mijn mentor wel. Het
was een hele leuke avond. Ik heb dus ervaren dat het helemaal niet zo spannend hoeft te zijn
als dat ik denk! Het was gezellig en ik sprak een meisje wat ook een mentor had. Ze wilde
ook meer vriendinnen leren maken. Binnenkort spreken we samen af.”

TOEKOMST VAN LATEN WE WELZIJN
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Het meten van impact helpt ons om 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 gaat 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.
Onmisbaar is de samenwerking tussen professionele en informele
zorg. We versterken elkaars krachten en benutten elkaars
kwaliteiten om zo een kind of jongere nog beter te kunnen
ondersteunen. Daarom zoeken we pro actief de samenwerking op
met betrokken organisaties en instanties. De komende jaren gaan
we actief op zoek naar nieuwe samenwerking en nieuwe
verwijzers.
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
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 / Steunkracht /

De kracht van dit mentorproject zit in het
voortdurend inspelen op veranderingen. We
zijn nieuwsgierig naar ontwikkelingen en
kijken naar mogelijkheden. Onze plannen zijn
daarom altijd in samenspel met de
ontwikkelingen binnen het
Sociaal Domein van de
Gemeente Ede.
Ons oog blijft gericht
op de doelgroep,
het aantal
aanmelding wat
er binnen komt
en eventuele
wachtlijstvorming.

Inge van 23: “Ik leerde op mijn therapie hoe ik mijn zelfverzekerder kon zijn.
Met mijn mentor ging ik op pad om dit samen te oefenen.”

TOEKOMST VAN LATEN WE WELZIJN
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FINANCIËN

De Gemeente Ede is partner in ons project. Naast de Gemeente Ede heeft het
Oranje Fonds de eerste vier jaar ondersteuning geboden om het project neer te
zetten. In 2018 is een start gemaakt in het betrekken van ondernemers en het
bedrijfsleven. De eerste contacten zijn gelegd, er zijn leerervaringen opgedaan en
een bedrijf sponsort een jaartraject. Dit gaan we de komende jaren verder
uitbreiden.
Stichting Oranjebal heeft in april 2019 een bedrag opgehaald wat ten goede komt
aan Laten we Welzijn. Dit bedrag zal verspreid over de komende jaren worden
ingezet.

BEGROTING
Kosten

2020

2021

2022

Trajectkosten

€ 66.300

€ 68.887

€ 82.537

Ontwikkeling

€

2.200

€

2.200

€

2.500

Cursus en intervisie

€

7.700

€

9.200

€

9.200

Kantoorkosten

€

4.500

€

4.500

€

4.500

Communicatie & PR

€

3.500

€

4.000

€ 4.000

Vrijwilligersbudget

€

3.375

€

4.000

€ 4.000

Opbouw continuiteitsreserve

€

2.000

€

2.000

€ 3.000

Totaal kosten

€ 89.575

€ 94.787

€ 109.737

Inkomsten

2020

2021

2022

€

75.000

€

75.000

€ 85.000

€

10.000

€

10.000

€

15.000

Fondsen

€

5.000

€

10.000

€

10.000

Totaal inkomsten
Resultaat

€

90.000
425

€

95.000
213

€

110.000
263

Gemeente Ede
Bedrijven

Aantal trajecten
FTE

€

€

€

75

75

85

1,17

1,17

1,39

DEKKINGSPLAN
Gemeente Ede
Mentorproject Laten we Welzijn ontvangt jaarlijks een subsidiebedrag vanuit de Gemeente Ede.
Bedrijven
Edese bedrijven, ondernemers en serviceclubs dragen financieel bij aan Laten we Welzijn.
Fondsen
Naast lokale financiering vanuit de Edese overheid en bedrijven is er jaarlijks aanvullende
financiering benodigd vanuit fondsen.
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