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CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie
en Edenaren met elkaar
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1. Inleiding
Mo, een Syrische man van midden 20, meldt zich begin 2018 aan bij CVVE, omdat hij heeft gehoord
van het maatjesproject. Hij woont op dat moment ongeveer anderhalf jaar in Ede. Bij het
kennismakingsgesprek blijkt al snel zijn ambitie: “Ik wil leren denken als een Nederlander.” Een paar
weken later wordt Mo voorgesteld aan zijn maatje. Het klikt tussen de twee en hoewel beide mannen
best druk zijn, lukt het ze om regelmatig af te spreken. Een jaar later wordt het maatjestraject
geëvalueerd en afgerond. Mo krijgt de vraag welk moment hij zich altijd zal blijven herinneren. Hij
noemt de verhuizing van zijn maatje. Toen hij kwam helpen klussen in het nieuwe huis, deed hij dat
samen met familie en vrienden van zijn maatje. Eindelijk had hij weer het gevoel ergens bij te horen
en deel te zijn van een groter geheel. Dat betekende ontzettend veel voor hem. Mo heeft niet langer
een maatje nodig. Er is een wederzijdse vriendschap ontstaan tussen de twee Edenaren.
De afgelopen jaren heeft een groot aantal mensen vanuit een vluchtsituatie in de gemeente Ede
een status ontvangen en een woning in Ede toegewezen gekregen. Maar thuis is zoveel meer dan
een huis. Ergens thuis zijn betekent ook meedoen en bij de groep horen, gezien worden, een
steunend netwerk hebben, weten waar en bij wie je terecht kunt. En zeker ook elkaars taal
spreken. CVVE gelooft in de kracht van relaties. Als mensen daadwerkelijk betrokken zijn op
elkaars leven, leren ze elkaars behoeften en kwaliteiten kennen en kunnen ze elkaar
ondersteunen en elkaars leven verrijken.
Een belangrijke pijler in het werk van CVVE is het maatjesproject: één op één contact tussen
iemand uit een vluchtsituatie en een Edenaar. In 2018 zijn er anderhalf keer zoveel matches
gemaakt als van tevoren was gepland. Om deze hoeveelheid maatjeskoppels goed te begeleiden,
is uitbereiding van de personele bezetting noodzakelijk.
De droom van CVVE is een Edese samenleving waar mensen elkaar kennen en zich verbonden
voelen met elkaar en waar mensen uit verschillende culturen in harmonie met elkaar samenleven.
Dit sluit aan bij de doelstelling van het Leefgebiedenmodel Statushouders Ede: “Statushouders
voelen zich thuis in Ede en in Ede leeft men goed samen.” CVVE heeft samen met andere
maatschappelijke organisaties en de gemeente Ede meegewerkt aan de totstandkoming van dit
model.
Wat CVVE wil doen om die droom dichterbij te laten komen, daar gaat dit projectplan over. In dit
plan voor 2020 wordt beschreven wat voor organisatie CVVE is, hoe CVVE werkt, wat de doelen
voor het nieuwe jaar zijn en wat er nodig is om die doelen te realiseren.
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2. De organisatie
2.1 Toen en nu
CVVE is in het najaar van 2015 ontstaan als een burgerinitiatief, toen duidelijk werd dat er in Ede
een noodopvang kwam. De initiatiefnemers signaleerden dat er veel aanbod van
hulp en goederen was, maar dat er geen centrale plek was waar dit samenkwam met de vragen
van vluchtelingen. Om wel in deze behoefte te voorzien, is CVVE gestart. Doel was de
aangeboden hulp door inwoners van Ede en gestelde hulpvragen van vluchtelingen zo goed
mogelijk bij elkaar te brengen, zodat mensen vanuit een vluchtsituatie zich welkom zouden
voelen in Ede. Dit resulteerde in talloze gedoneerde goederen en een grote inzet van vrijwilligers.
Na het sluiten van de noodopvang eind 2016 is CVVE zich gaan richten op de statushouders die
zich in Ede gevestigd hebben. Het doel is daarbij hetzelfde gebleven: verbinding leggen tussen
mensen uit een vluchtsituatie en Edenaren. In samenwerking met inwoners en organisaties wordt
zo bijgedragen aan een volledige en volwaardige integratie van deze nieuwe Edenaren. Zowel
inwoners van Ede als organisaties weten CVVE gemakkelijk te vinden, waardoor verbindingen snel
gelegd worden en er optimaal samengewerkt kan worden. Ook de inzet van sociale media helpt
mee aan de vindbaarheid van CVVE en de betrokkenheid van inwoners.

2.2 Missie, visie en werkwijze
Missie
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar. In samenwerking met
inwoners en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en volwaardige integratie van
nieuwe Edenaren.

Visie
CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren en mensen vanuit een vluchtsituatie
samen optrekken en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese samenleving zetten
zich graag in om nieuwe Edenaren op weg te helpen en een thuis te bieden.

Werkwijze
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen en aangeboden kwaliteiten, diensten en goederen op het
gebied van sociale contacten, werk en buurt en maakt daarin gebruik van de kracht van de Edese
samenleving, haar organisaties en inwoners.

2.3 Algemene doelstelling
CVVE maakt de verbinding tussen mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren. Samen met
inwoners en organisaties wordt de integratie van mensen vanuit een vluchtsituatie bevorderd.

Subdoelen
-

Mensen vanuit een vluchtsituatie leren Edenaren kennen en bouwen zo aan hun netwerk.
Mensen vanuit een vluchtsituatie oefenen de Nederlandse taal in een laagdrempelige sociale
situatie.
Mensen vanuit een vluchtsituatie leren hun weg in de gemeente Ede kennen.
Mensen vanuit een vluchtsituatie groeien in hun zelfstandigheid in de Nederlandse
samenleving.
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2.4 Organisatiestructuur
Sinds september 2016 is CVVE onderdeel van Netwerk Dien je Stad omdat deze organisatie in
werkwijze en visie aansluit bij datgene waar CVVE voor staat. Netwerk Dien je Stad is een lokaal
jongeren vrijwilligersnetwerk van Stichting TijdVoorActie in Ede. CVVE opereert als zelfstandig
project binnen de organisatie en maakt daarbij gebruik van de expertise, begeleiding,
ondersteuning en kantoorfaciliteiten van Netwerk Dien je Stad en Stichting TijdVoorActie. Het
voordeel hiervan is dat CVVE als jonge organisatie begeleid wordt door mensen met meer
ervaring en zo haar professionaliteit en continuïteit kan waarborgen en vergroten.
De medewerkers verdelen hun taken in nauw overleg en aansluitend op de actualiteit. In het
maatjesproject werkt CVVE met maatjescoaches: vaste vrijwilligers die een aantal maatjeskoppels
begeleiden. In 2020 werkt CVVE met vijf vrijwillige maatjescoaches. Het team wordt aangestuurd
door een projectleider, deze is in basis eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de
directeur-bestuurder van Stichting TijdVoorActie.
Daarnaast werkt CVVE met vrijwilligers die in bredere zin het werk van CVVE ondersteunen en
mogelijk maken. Er is een vaste vrijwilliger die de website en social media bijhoudt en de
nieuwsbrief schrijft, een vrijwilliger voor IT-beheer en er zijn ook regelmatig tijdelijke vrijwilligers
voor andere taken zoals tekstschrijven of administratieve klussen. Verder biedt CVVE de
mogelijkheid aan tweede- of derdejaars studenten van onder andere de CHE om stage te lopen bij
de organisatie.

2.5 Samenwerking
CVVE werkt nauw samen met verschillende organisaties in het werkveld. CVVE zoekt waar
mogelijk de verbinding met andere partijen zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van
elkaars kennis, ervaringen en middelen. CVVE werkt zoveel mogelijk samen met andere partijen
zodat er verbinding ontstaat en mensen en organisaties in hun kracht staan. Zo is er goede
samenwerking met Vluchtelingenwerk, de gemeente en andere maatschappelijke organisaties in
Ede.
-

-

-

Lokaal: CVVE werkt samen met lokale organisaties waarmee intensief contact wordt
onderhouden: o.a. Vluchtelingenwerk, Malkander, Connect Us, The Girl Movement, Youth for
Christ en GastenContact. CVVE zoekt steeds naar mogelijkheden om samenwerkingen te
verdiepen en uit te breiden. Hiervoor neemt CVVE onder andere deel aan de Beursvloer en het
Maatschappelijk Netwerk Ede. Ook participeert ze in de grote overleggen die door de
gemeente georganiseerd worden.
Landelijk: CVVE wisselt informatie uit met andere gelijksoortige organisaties zoals Arnhem
voor Vluchtelingen en Buddy to Buddy. Ook schakelt CVVE hulp in van landelijke organisaties
en bepaalde professies zoals Pharos en Nieuwlander. Daarnaast participeert CVVE in de
overleggen omtrent vluchtelingen die door het Oranje Fonds georganiseerd worden.
Binnen de organisatie: CVVE wisselt informatie en expertise uit met Mentorproject Laten we
Welzijn over de werving en begeleiding van maatjes. Daarnaast is er regelmatig contact met
de collega’s van Netwerk Dien je Stad om elkaar te versterken, aan te vullen in werkwijze en
het concreet oplossen van hulpvragen.
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3. Opzet
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar. In de eerste plaats door
middel van het maatjesproject, waarbij oude en nieuwe Edenaren voor langere tijd samen
optrekken. CVVE gaat als aanvulling hierop starten met een maatjesproject specifiek voor
jongeren, omdat er veel hulpvragen uit deze groep komen en er andere begeleiding nodig is dan
bij volwassenen. Daarnaast legt CVVE verbinding tussen vraag en aanbod, organiseert CVVE
activiteiten die gericht zijn op laagdrempelige ontmoeting tussen mensen uit een vluchtsituatie
en Edenaren en zet CVVE zich in om via diverse kanalen bereikbaar en beschikbaar te zijn voor
vragen van Edenaren omtrent mensen uit een vluchtsituatie.

3.1 Maatjesproject
CVVE verbindt binnen het maatjesproject statushouders aan een vrijwillig maatje. Dit maatje is er
voor de sociale contacten, het vergroten van het netwerk en het leren kennen van de Edese
samenleving. Het maatje wordt begeleid door een maatjescoach vanuit CVVE en heeft goed
contact met de maatschappelijk begeleider vanuit Vluchtelingenwerk. Binnen het maatjesproject
van CVVE wordt, zoals gezegd, gewerkt met vrijwillige maatjes en vrijwillige maatjescoaches.
Maatjescoaches zijn het eerste aanspreekpunt voor maatjeskoppels. De maatjescoach kent hen
persoonlijk, weet waar ze mee bezig zijn en is degene bij wie ze met al hun vragen terecht
kunnen. Maatjes en maatjescoaches worden ondersteund, aangestuurd en begeleid door de
coördinatoren van het maatjesproject. Deze werken nauw samen met Vluchtelingenwerk en
andere aanmeldende instanties. De coördinator van het maatjesproject bewaakt het proces
zowel inhoudelijk als administratief, begeleidt de maatjescoaches, werft nieuwe maatjes, voert
kennismakingsgesprekken met aangemelde statushouders en zorgt voor toerusting, training en
inhoudelijke input door middel van informatieavonden en laagdrempelige intervisie.
Globaal ziet het proces er als volgt uit:
1. Een potentieel maatje schrijft zich in.
2. Een potentieel maatje bezoekt de informatieavond waar hij of zij meer hoort over de taken
van Vluchtelingenwerk en wat een maatje kan betekenen in dit proces.
3. De maatjescoach neemt contact op met het potentiële maatje en voert met hem of haar een
kennismakingsgesprek. Het maatje ondertekent een vrijwilligersovereenkomst en
gedragscode. In het geval van een match aan een minderjarig persoon, wordt ook een VOG
aangevraagd.
4. Parallel hieraan kan een statushouder zich inschrijven voor het maatjesproject. Dit gebeurt
vaak samen met een begeleider van Vluchtelingenwerk of de gemeente of via een andere
weg (bijvoorbeeld met een statushouder die hier al langer is, een ander vrijwilliger of
zelfstandig).
5. De coördinator van het maatjesproject voert een kennismakingsgesprek met de statushouder
om hem/haar enigszins te leren kennen en zo een passende match te kunnen maken.
6. De maatjescoach bekijkt en bespreekt met de coördinator welke mogelijke match er zou
kunnen zijn en plant een afspraak voor kennismaking tussen het maatje en de statushouder.
Deze afspraak geeft hij ook door aan de maatschappelijk begeleider van Vluchtelingenwerk.
7. Er vindt een gesprek plaats tussen de maatjescoach, statushouder en het maatje waarin deze
kennis met elkaar maken en wederzijdse verwachtingen afgestemd worden. Aan het eind van
deze kennismaking maken de statushouder en het maatje hun eerste afspraak.
8. De maatjescoach zorgt dat het maatje en de maatschappelijk begeleider elkaars gegevens
ontvangen.
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9. De maatjescoach heeft op regelmatige basis (na één, drie, zes en twaalf maanden) contact
met het maatje en de statushouder om te evalueren. De maatjescoach doet hiervan verslag in
het rapportagesysteem.
10. Na twaalf maanden stopt het traject dat begeleid wordt door CVVE. In een afsluitend gesprek
wordt bepaald of het contact zelfstandig verder wordt voortgezet. Mocht er aanleiding voor
zijn, dan kan het maatje ook na het traject van een jaar nog contact opnemen met CVVE.
11. Tijdens het afsluitende gesprek wordt besproken hoe het contact is ervaren door zowel het
maatje als de statushouder en wordt besproken wat hun contact heeft opgeleverd. CVVE kan
hieruit leren voor nieuw te starten trajecten.
12. In het kader van effectmeting vult de maatjescoach driemaal een korte vragenlijst in: na de
matchingsafspraak, na de drie maanden evaluatie en na het eindgesprek.

3.2 Nieuw te starten jongerenmaatjesproject
CVVE signaleert dat er regelmatig aanvragen voor een maatje komen van jonge statushouders. Dit
betreft zowel (voormalig) AMV-ers als minderjarige en jongvolwassen kinderen van
statushouders. Edese jongeren, waaronder studenten van de CHE, kunnen maatje voor hen zijn.
In 2018 was bij ongeveer 40% van alle gestarte maatjestrajecten de statushouder, het maatje of
allebei 23 jaar of jonger.
Juist jonge statushouders laveren tussen twee culturen en kunnen daarbij wel een steuntje in de
rust gebruiken. In juli 2019 bracht het Kennisplatform Integratie & Sameleving (KIS) een
onderzoek uit onder jongeren van 16-24 jaar met een migratieachtergrond1. Hieruit blijkt dat deze
jongeren telkens switchen tussen verschillende leefwerelden: de Nederlandse en die van het land
van herkomst. En beide worden als thuis beschouwd. Ouders zijn vaak niet in staat om de
jongeren te ondersteunen bij het navigeren tussen deze leefwerelden en het vinden van een
identiteit waarin ruimte is voor verbinding tussen beide werelden. Wanneer het jongeren niet lukt
om te laveren tussen beide culturen kunnen maatschappelijke en psychologische problemen
ontstaan, aldus Day (in Vissers, 2019)2. Een maatje kan een bron van steun vormen voor de jonge
asielmigrant. Informele steun versterkt het welzijn en de veerkracht, aldus Lam en Ligtermoet
(2018)3.
CVVE merkt dat het begeleiden van jonge maatjes om een andere aanpak vraagt. De begeleiding
dient meer op maat gesneden te worden en er zijn meer contactmomenten nodig dan bij oudere
maatjes. Mogelijk heeft dit ermee te maken dat jongeren en jongvolwassenen doorgaans minder
levenservaring hebben dan wat oudere volwassenen, waardoor zij eerder vastlopen in het
contact met iemand uit een andere cultuur. Jongeren hebben daarentegen vaak wel een open en
nieuwsgierige houding: het contact met iemand uit een andere cultuur wordt vooral gezien als
leuk, interessant en verrijkend. Ook lijken jonge maatjes wat meer afwachtend te zijn en minder
snel aan de bel te trekken als er iets is. Om tijdig te kunnen ingrijpen is het belangrijk dat CVVE
vinger aan de pols houdt.
1

Day, M., & Badou, M. (2019). Geboren en getogen. Onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van
binding van jongeren met een migratieachtergrond. Kennisplatform Ingegratie & Samenleving. Geraadpleegd
op 12 juli 2019 via https://www.kis.nl/sites/default/files/geboren-en-getogen.pdf
2
Vissers, P. (2019, 9 juli). Wel of geen Nederlander? Jongeren met een migratieachtergrond hebben geen zin
om te kiezen. Trouw. Geraadpleegd op 12 juli 2019 via https://www.trouw.nl/binnenland/wel-of-geennederlander-jongeren-met-een-migratieachtergrond-hebben-geen-zin-om-tekiezen~b1ccbb06/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
3
Lam, E., & Ligtermoet, I. (2018). Informele steun heeft een fundamentele eigen waarde in zorg voor jeugd.
Geraadpleegd op 12 juli 2019 via https://www.socialevraagstukken.nl/informele-steun-heeft-eenfundamentele-eigen-waarde-in-zorg-voor-jeugd/
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Tevens haken jongeren niet zo snel aan bij activiteiten die CVVE organiseert gericht op
laagdrempelige ontmoeting tussen mensen uit vluchtsituatie en andere Edenaren. Jongeren
komen wel als er bijvoorbeeld een DJ komt en er gedanst kan worden, als hun vrienden ook gaan
en ze persoonlijk worden uitgenodigd, is de ervaring van CVVE. “Jongeren gaan op zoek naar
mensen die gedeelde ervaringen hebben, van wie de leefstijl dichtbij staat en met wie ze persoonlijk
een klik hebben” (Day en Baddou, 2019, p. 3)4 Het is dus nodig dat er activiteiten plaatsvinden die
specifiek gericht zijn op jongeren en die aansluiten bij hun leefwereld.

3.3 Vraag en aanbod, activiteiten en (online) communicatie
Vraag en aanbod
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen van statushouders en hulpaanbod van inwoners uit Ede.
Regelmatig komen hulpvragen van statushouders via andere maatschappelijke organisaties of
vrijwilligers bij CVVE terecht. CVVE probeert de vraag te verhelderen en zo concreet mogelijk te
maken. Daarna wordt een oproep geplaatst op sociale media, de website en in de nieuwsbrief.
Hulpaanbieders kunnen vervolgens reageren naar CVVE of rechtstreeks naar de vrijwilliger of
organisatie die de aanvraag heeft gedaan voor de statushouder. Indien het contact via CVVE
loopt, wordt gestimuleerd dat de aanbieder de gevraagde goederen zelf bij de statushouder gaat
brengen. Dit biedt gelegenheid tot laagdrempelig contact tussen de oude en nieuwe Edenaar en
verbinding tussen mensen. Ook hulpvragen rondom vrijwillige inzet worden door CVVE gedeeld in
haar netwerk, bijvoorbeeld voor de taalgroep van Malkander in de Open Hof, voor
Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils, enzovoorts. Iedereen dient immers hetzelfde doel: de
integratie van mensen uit een vluchtsituatie in Ede bevorderen.
Niet alleen gevraagd, ook ongevraagd bieden inwoners van Ede goederen en diensten aan.
Regelmatig komen er mailtjes binnen van mensen die bijvoorbeeld kleding of meubels willen
weggeven. Indien er een vraag openstaat van iemand uit een vluchtsituatie brengt CVVE deze
personen met elkaar in contact. Is dit niet het geval dan wordt gevraagd om iemand anders blij te
maken met de goederen of de website en nieuwsbrief in de gaten te houden voor toekomstige
hulpvragen. Ook vrijwillige inzet wordt aangeboden. CVVE kreeg bijvoorbeeld een e-mail waarin
stond: “Voor mijn studie moet ik enige tijd contact hebben met iemand uit een doelgroep die ik nog
niet ken. Ik wil dat met vluchtelingen doen. Kunnen jullie me helpen?” Een medewerker van CVVE
belt deze persoon dan op en vertelt over de mogelijkheden bij CVVE en andere organisatie. Samen
wordt gezocht naar de best passende plek.

Activiteiten
CVVE organiseert in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties activiteiten die
gericht zijn op laagdrempelige ontmoeting tussen mensen uit een vluchtsituatie en Edenaren. Het
doel hiervan is om contact en verbinding tussen Edenaren en mensen uit een vluchtsituatie te
bevorderen. Hierdoor wordt de beeldvorming over asielmigranten beïnvloed. In het contact
vallen vooroordelen en stereotyperingen weg en blijkt de ander meer op jezelf te lijken dan
gedacht. Deze laagdrempelige ontmoeting kan ook aanleiding vormen tot langduriger en
intensiever contact met iemand. Belangrijke ingrediënten voor dergelijke activiteiten zijn: eten en
drinken (uit diverse culturen), muziek en een creatieve, kunstzinnige of sportieve bezigheid. Het is
belangrijk om niet alleen te praten met elkaar, maar ook iets te beleven en een gedeelde ervaring
4

Day, M., & Badou, M. (2019). Geboren en getogen. Onderzoek naar de identiteitsbeleving en gevoelens van
binding van jongeren met een migratieachtergrond. Kennisplatform Ingegratie & Samenleving. Geraadpleegd
op 12 juli 2019 via https://www.kis.nl/sites/default/files/geboren-en-getogen.pdf
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op te doen. Statushouders leveren zelf ook een bijdrage aan deze activiteiten, bijvoorbeeld door
het maken van hapjes of het geven van een workshop.

(Online) communicatie
Tot slot zet CVVE zich in om via diverse kanalen (online, telefonisch en face-to-face) bereikbaar en
beschikbaar te zijn voor vragen van Edenaren omtrent mensen uit een vluchtsituatie. CVVE komt
snel boven bij Google als wordt gezocht op “vluchtelingen Ede”. Hierdoor is CVVE een eerste
aanspreekpunt voor inwoners. Daarnaast heeft CVVE een groep van ruim 1800 volgers op
Facebook en 300 nieuwsbriefontvangers. Dit netwerk wordt ingezet om Edenaren te bereiken
met bovenstaande hulpvragen en uitnodigingen voor activiteiten. CVVE zet daarbij online
storytelling in om Edenaren de positieve kanten van het contact met mensen uit een
vluchtsituatie te laten zien en inwoners te enthousiasmeren om ook die verbinding met medeEdenaren aan te gaan.

Innovatie
Vanuit de contacten die maatjes hebben met mensen vanuit een vluchtsituatie, wordt veel
duidelijk over de behoeftes die deze mensen hebben en aan welke voorzieningen het nog
ontbreekt. CVVE onderzoekt de behoefte die er is en speelt hierop in door het bestaande aanbod
inzichtelijk te maken en eventueel aanvullend aanbod te creëren. Hierbij wordt continue gezocht
naar nieuwe manieren om de verbinding te leggen tussen personen onderling en met bestaande
organisaties en initiatieven.

3.4 Beoogd resultaat in 2020
Maatjesproject
-

-

De reeds gestarte trajecten vanuit 2019 worden ondersteund, begeleid en vier keer per jaar
geëvalueerd.
De doelstelling is dat er structureel 55 trajecten actief zijn. Dat wil zeggen: wanneer een
traject is afgerond, start een nieuw traject. De trajecten duren doorgaans een jaar.
Er wordt een nulmeting, een tussenmeting en een eindmeting uitgevoerd aangaande de
doelen van het maatjesproject. De doelstelling is dat er bij het maatjeskoppel een vooruitgang
van één of meer punten wordt gemeten (op een schaal van 1 tot en met 7) op tenminste twee
van de vijf thema’s.
Er worden vier informatiebijeenkomsten gehouden voor potentiële maatjes.
Drie tot vier keer per jaar vindt er een ontmoeting plaats tussen alle maatjescoaches.
Er worden nieuwe maatjes geworven waarbij speciale aandacht is voor specifieke
doelgroepen zoals bijvoorbeeld mannen en jongeren.
Er worden trainingen aangeboden aan vrijwilligers over thema’s waar ze in hun contact met
vluchtelingen tegenaan lopen.
Er wordt maandelijks een nieuwsbrief gestuurd naar alle maatjes, waarin relevante thema’s
worden besproken en tips voor activiteiten worden gegeven.
Er wordt samengewerkt met andere partijen die om statushouders heen staan zoals
Vluchtelingenwerk, hulpverlening, vrijwilligersinitiatieven, buurthuizen, onderwijsinstellingen
en de gemeente.

Vraag en aanbod, activiteiten en (online) communicatie
-

Er worden 35 hulpvragen van organisaties en particulieren omtrent vluchtelingen in Ede
uitgezet in het netwerk van CVVE.
De Edese burgers worden van informatie voorzien en vragen, gesteld via telefoon en
mail, worden beantwoord.
9

-

-

-

Er wordt actuele informatie op de website geplaatst, waaronder informatie van het traject
van een statushouder.
Er worden ervaringsverhalen gedeeld (via sociale media en andere kanalen) om te werken aan
beeldvorming en meer mensen te enthousiasmeren om zich in te zetten voor iemand uit een
vluchtsituatie.
Er worden in samenwerking met andere maatschappelijk organisaties 5 activiteiten
georganiseerd gericht op laagdrempelige ontmoeting, zoals multiculturele maaltijden in
diverse wijken, om contact tussen oude en nieuwe Edenaren te bevorderen.
Er wordt actief verbinding gelegd tussen Edenaren onderling en tussen burgers en
organisaties zodat initiatieven ontplooid en versterkt kunnen worden en er optimaal
samengewerkt wordt.

Nieuw te starten jongerenmaatjesproject
-

-

-

-

Per schooljaar zijn er 20 maatjestrajecten actief, waarbij het maatje, de statushouder of beide
23 jaar of jonger zijn.
Er wordt samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede en de Internationale Schakelklas
om studenten en scholieren aan elkaar te verbinden.
Er wordt samengewerkt met andere partijen die om jongeren en jonge statushouders heen
staan zoals Timon, Yoin Lindenhout, The Girl Movement, Connect Us en Youth for Christ.
Er vindt 2x per jaar (rond de herfstvakantie en aan het eind van het schooljaar) een
multicultureel feest plaats voor jonge statushouders, hun maatjes en andere Edese jongeren.
Het doel hiervan is dat de jongeren ervaren dat ze deel zijn van een groter geheel en jonge
statushouders en andere Edese jongeren elkaar ontmoeten en leren kennen.
In het kader van professionalisering worden jonge maatjes toegerust door middel van vier
intervisiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten worden plenair belangrijke thema’s voor het
maatjescontact besproken (bijvoorbeeld omgaan met afspraken, interculturele communicatie
en afscheid nemen). In kleine groepjes wordt doorgepraat over het verloop van het traject.
De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het maatjestraject. Met maatjes die niet
aanwezig zijn bij de intervisie, wordt een persoonlijk evaluatiegesprek gevoerd.
CVVE is op werkdagen laagdrempelig bereikbaar voor vragen en ondersteuning via whatsapp,
telefoon en e-mail.
CVVE biedt begeleiding op maat, om het maatjestraject te laten slagen. (Bijvoorbeeld door
intensievere samenwerking met andere begeleiders dan in het regulier maatjesproject en
meer contactmomenten met het maatjeskoppel.)
Ook jonge maatjes ontvangen de maandelijkse maatjesnieuwsbrief en kunnen deelnemen aan
trainingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten die voor alle maatjes georganiseerd
worden.

Kansen en bedreigingen
Om bovenstaande doelen te realiseren zijn voldoende financiële middelen noodzakelijk. Een risico
voor het project is, dat er in 2019 een eind komt aan de drie jaar durende steun van het Oranje
Fonds.
Maar er liggen kansen in de uitbreiding van de subsidie door de gemeente Ede. Tevens kan er
voor het te starten jongerenproject een beroep gedaan worden op het Oranje Fonds voor een
eenmalige bijdrage, waarbij cofinanciering vanuit de gemeente wel van belang is.
Alles staat of valt ook met het vinden van voldoende vrijwilligers. Het aantrekken van de
economie lijdt ertoe dat meer mensen een betaalde baan hebben en waardoor vrijwilligerswerk in
het gedrang komt. Maar tegelijk doet in Ede-stad 41% van de inwoners vrijwilligerswerk en in de
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buitendorpen ligt dit percentage zelfs nog hoger. 5 Ook nemen medewerkers van CVVE
regelmatig deel aan trainingen en bijeenkomsten over vrijwillige inzet en het werven van
vrijwilligers.
De instroom van statushouders in Ede is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren, hoewel
de Volkskrant begin 2019 nog kopte “Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw
onder grote toestroom”6 CVVE bedient niet alleen statushouders die zich net in Ede gevestigd
hebben. Statushouders die al twee of drie jaar in Ede wonen, kunnen zich ook aanmelden met
hun hulpvraag. In alle gevallen levert CVVE een bijdrage aan de integratie en participatie in de
Edese samenleving.
CVVE heeft in de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd in Ede, zowel online als in ‘real
life’. De medewerkers van CVVE wonen en werken in Ede, waardoor de lijnen kort zijn en er goede
kennis van de lokale situatie en sociale kaart is. De uitdaging is om te blijven investeren in dit
netwerk, omdat er telkens mensen blijven gaan en komen in het werkveld. Ook statushouders
weten CVVE te vinden, soms via andere statushouders die al langer in Ede wonen.

5

Ede in Cijfers. Geraadpleegd op 17 juli 2019 via
https://ede.incijfers.nl//jive?cat_open=maatschappelijke%20participatie
6
Vos, C. (2019, 19 februari). Recordaantal migranten: Griekenland bezwijkt opnieuw onder grote toestroom.
De Volkskrant. Geraadpleegd op 17 juli 2019 via https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/recordaantalmigranten-griekenland-bezwijkt-opnieuw-onder-grote-toestroom~bd92bd41/

11

4. Begroting
Inkomsten
Gemeente Ede
Oranje Fonds
Fondsen
Overige inkomsten

Kosten
Personeel*
Communicatie & PR
Kantoorkosten
Vrijwilligersbudget
Inspiratiebijeenkomsten
Opbouw continuïteitsreserve

€ 80.000
€ 10.000
€ 12.500
€ 5.000

€ 94.199
€ 3.500
€ 4.500
€ 2.750
€
500
€ 2.000

Totaal inkomsten

€ 107.500

Totaal kosten

€ 107.449

Resultaat

€

* 1,7 FTE

51

4.1 Dekkingsplan
Gemeente Ede
CVVE ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage vanuit de gemeente Ede.
Oranje Fonds
Vanuit de ondersteuning van het Oranje Fonds in de afgelopen drie jaar is een aanvraag op basis
van cofinanciering mogelijk voor een bijdrage aan het jongerenmaatjesproject.
Fondsen
Naast lokale financiering vanuit de Edese overheid worden er aanvullende fondsen
aangeschreven voor een bijdrage. Met het VSBfonds is gesproken en hier wordt een aanvraag
ingediend.
Overige inkomsten
Dit zijn lokale bijdragen vanuit giften, scholen, serviceclubs, kerken en ondernemers.
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5. Contactgegevens
Esther Blokker (projectleider)
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Telefoonnummer: 06-51567994
E-mailadres: esther@cvvede.nl
Website: www.cvvede.nl
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