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CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie
en Edenaren met elkaar
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1. Inleiding
Ik had net wat spullen voor het thuiswerken afgegeven bij mijn collega en reed naar huis, toen ik ze
zag zitten. Allebei aan een uiteinde van de evenwichtsbalk in het speeltuintje voor haar flat. Keurig
op 1,5 meter afstand van elkaar en in de buitenlucht. Twee Edese vrouwen van middelbare leeftijd, de
één Syrisch, de ander Nederlands, oud-maatjes van CVVE. In maart 2018 stelde ik ze aan elkaar voor.
Leren fietsen daar ging het om. Maar al snel werd het meer dan dat: Nederlands praten, gezelligheid,
vrouwen onder elkaar, even er tussenuit. Er ontstond een band die er twee jaar later en middenin de
coronacrisis nog steeds is. En terwijl ik stilstond voor het stoplicht voelde ik me warm worden
vanbinnen. Ik realiseerde me: “Dit is waar we het voor doen!”
In 2020 gingen geplande examens niet door, vielen vakantieplannen in het water en zelfs
trouwplannen moesten worden uitgesteld. Ook CVVE moest geplande activiteiten annuleren,
bijvoorbeeld rond Wereldvluchtelingendag op 20 juni. En fysieke bezoeken konden een tijdlang
niet plaatsvinden. Veel is nog onzeker: hoelang moeten we 1,5 meter afstand blijven houden van
elkaar? En terwijl we dit plan voor 2021 schrijven, horen we in het nieuws dat het aantal
besmettingen met Covid-19 weer toe neemt. Dus plannen maken voor volgend jaar… is dat niet
wat voorbarig?
Maar toch, plannen hoeven niet in beton gegoten te worden. Als we iets hebben geleerd tijdens
de coronacrisis, dan is het wel hoe belangrijk het is om flexibel en wendbaar te blijven. Om mee te
kunnen bewegen met de situatie van het moment en in te spelen op de actualiteit. Maatregelen
kunnen per week veranderen en daarmee verandert ook het werk. Juist dan is het belangrijk om
ons doel voor ogen te houden. Te weten waar we voor staan, wat onze visie en missie is. Namelijk
een Edese samenleving waarin Edenaren en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken
en onderdeel zijn van elkaars leven. CVVE draagt daaraan bij door te verbinden. Dat is waar we
voor staan en dat is wat we ook in 2021 zullen blijven doen, ongeacht de omstandigheden.
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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. 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.

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
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jongeren vrijwilligersnetwerk 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.
De medewerkers van CVVE 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 2021 werkt CVVE met vier vrijwillige maatjescoaches. In het
jongerenmaatjesproject wordt gewerkt met studentenbegeleiders die groepsgewijze begeleiding
geven aan CHE-studenten die maatje worden. In het schooljaar 2020-2021 zijn er drie vrijwillige
studentenbegeleiders betrokken. 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 Ede en andere maatschappelijke
organisaties in Ede.

Binnen de organisatie
CVVE wisselt informatie en expertise over de werving en begeleiding van maatjes uit met andere
maatjesprojecten zoals Mentorproject Laten we Welzijn en Maatjes: meer dan huiswerk.
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.

Wijk- en buurtniveau
CVVE legt verbinding met wijk- en buurtinitiatieven zoals Thuis in Zuid, Flower Power en KenHem
Community. Dit kan zijn voor het samen organiseren van ontmoetingsactiviteiten of het verwijzen
van vrijwilligers en statushouders om het sociale netwerk uit te breiden.

Plaatselijk
Lokale organisaties waarmee intensief contact wordt onderhouden zijn onder andere
Vluchtelingenwerk, Lindenhout, 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 Maatschappelijk Netwerk Ede. Ook
participeert ze in de grote overleggen die door de gemeente georganiseerd worden.

Regionaal en landelijk
CVVE wisselt informatie uit met andere gelijksoortige organisaties zoals Arnhem voor
Vluchtelingen, Welkom in Wageningen en Buddy to Buddy. Ook schakelt CVVE hulp in van
landelijke organisaties met bepaalde professies zoals Pharos en Nieuwlander en fondsen zoals het
Oranje Fonds en het VSBfonds.
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3. Opzet
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar. Dat doet zij op diverse
manieren: door middel van een maatjesproject voor volwassenen en voor jongeren, door het
organiseren van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten, het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod en het beantwoorden van vragen van Edenaren omtrent mensen uit een vluchtsituatie.
Online communicatie op social media, via nieuwsbrieven en op de website van CVVE is een
belangrijk hulpmiddel om inwoners van Ede te bereiken.

3.1 Maatjesproject
CVVE verbindt binnen het maatjesproject volwassen 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. 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 medewerkers van CVVE.
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. 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.
3. 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 andere vrijwilliger of
zelfstandig).
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. De maatjescoach zorgt dat het maatje en de maatschappelijk begeleider elkaars gegevens
ontvangen.
8. 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.
9. 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.
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.
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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. Klanttevredenheidsonderzoek wordt toegestuurd en ingevuld.
Innovatie
In het afgelopen jaar zag CVVE een duidelijke toename in het aantal aanmeldingen van
statushouders met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsgevoeligheid.
Het proces van werving en selectie van geschikte vrijwilligers is daardoor langduriger en de
begeleiding van het maatjeskoppel intensiever, dan we gewend zijn. CVVE zoekt hierin de
expertise van en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en hulpverleners en
draagt zorg voor afstemming. CVVE streeft ernaar om in deze context zo goed mogelijk
maatwerk te leveren.

3.2 Jongerenmaatjesproject
Binnen het jongerenmaatjesproject worden jonge statushouders (veelal leerlingen van de
Internationale Schakelklas en/of AMV’ers) gekoppeld aan een Edese jongeren (veelal studenten
van de CHE) voor de periode van een schooljaar. Het jongerenmaatjesproject staat in het teken
van het leren kennen van elkaars cultuur, Nederlands praten en sociaal contact. Het gebeurt vaak
dat er ook hulp gevraagd wordt bij het maken van huiswerk. In de meeste gevallen kan dit prima
gecombineerd worden.
Jonge statushouders worden bereikt op een plek die voor hen vertrouwd is, zoals op school of de
groep waar ze wonen. Voor de matching wordt samengewerkt met de mentor of begeleider van
de jongeren. Diezelfde begeleider speelt ook een rol in de eerste fase van het maatjescontact. Zo
kan de jongere vanuit een veilige bestaande relatie, kennis maken met een nieuw persoon.
De matching vindt zoveel mogelijk groepsgewijs plaats, hierbij worden de richtlijnen van het RIVM
in acht genomen. De jongeren zien van elkaar dat er meer mensen zijn die een maatje hebben en
kunnen zich hierin aan elkaar optrekken en spiegelen.
Ook het eerste contact met de vrijwilligers vindt plaats op een plek die voor hen vertrouwd is.
CVVE houdt presentaties en pitches op de hogeschool en bij studentenverenigingen, waarna
jongeren zich meteen kunnen aanmelden als maatje. De begeleiding van de jonge maatjes vindt
net als de matching groepsgewijs plaats. Door de gezamenlijke benadering voelen maatjes zich
veilig en leren ze van elkaar. Elk groepje heeft een vaste begeleider. Het accent van de
begeleiding ligt op het begin van het maatjestraject. Gedurende het traject wordt de tijd tussen
de bijeenkomsten steeds langer. Naast de fysieke contactmomenten zitten de maatjes in what’s
appgroepen waardoor ze makkelijk en snel hun vragen kunnen stellen en informatie uit kunnen
wisselen. Voor het begeleiden van de intervisiebijeenkomsten zetten we volwassen vrijwilligers in
die affiniteit hebben met jongeren en ervaring hebben met het contact met mensen uit een
vluchtsituatie, dit kunnen bijvoorbeeld oud-maatjes uit het reguliere maatjesproject zijn. Maatjes
en intervisiebegeleiders worden ondersteund, aangestuurd en begeleid door de medewerkers
van CVVE.
Het verloop van het jongerenmaatjestraject is als volgt:
1. Presentaties op ISK en CHE en andere plekken waar jongeren komen. Jonge
statushouders en vrijwilligers melden zich ter plekke aan. CVVE bespreekt de
aanmeldingen met de docent van het ISK.
2. Kennismakingsgesprek met coördinator op een voor de jongere vertrouwde plek.
3. CVVE verwerkt de informatie uit het kennismakingsgesprek en maakt matches.
4. Groepsgewijze matchingsbijeenkomst. Maatjeskoppels maken kennis met elkaar, wisselen
contactgegevens uit en maken vervolgafspraak.
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5. Appcontact met vrijwilligers en statushouders (en/of hun begeleiders).
6. Startfeest in samenwerking met andere Edese jongereninitiatieven.
7. Intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligers na 1 maand, 2 maanden, 4 maanden en 7
maanden.
8. In de 5e maand een (groeps)gesprek met de statushouders en/of begeleiders om het
maatjescontact te evalueren.
9. In de 9e of 10e een maand een eindgesprek met het maatjeskoppel (statushouder en
vrijwilliger samen) in een informele setting, bijvoorbeeld terwijl er een ijsje wordt gegeten
in het centrum, of terwijl er een spelletje wordt gespeeld bij één van de jongeren thuis.
10. Eindfeest georganiseerd met de jongeren zelf.
Consolidatie
Omdat 2020 het eerste jaar is dat het jongerenmaatjesproject draait én dit een bijzonder jaar is
vanwege de coronacrisis, het is belangrijk om in 2021 het jongerenmaatjesproject te verstevigen
en verduurzamen. Er zal blijvend geïnvesteerd worden in de relatie met samenwerkingspartners,
extra aandacht zijn voor de evaluatie met statushouders en mentoren en aanvullend
informatiemateriaal worden ontwikkeld.

3.3 Ontmoetingsactiviteiten
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 tweeledig.
Enerzijds kunnen maatjeskoppels deelnemen aan de activiteiten en zo ervaren dat ze deel zijn van
een groter geheel. Maatjes ontmoeten elkaar en kunnen op een laagdrempelige manier
ervaringen uitwisselen en statushouders zien van elkaar dat anderen ook een maatje hebben.
Veelal worden deze activiteiten georganiseerd op plekken zoals buurthuizen, waardoor
statushouders ook kunnen kennismaken met wat Ede te bieden heeft en hierin kunnen
participeren. Zo gebeurde het bij een multiculturele maaltijd in inloopcentrum Meet-Inn dat een
statushouder zich aanmeldde als kookvrijwilliger daar.
Anderzijds worden de ontmoetingsactiviteiten ook georganiseerd om Edenaren en mensen uit
een vluchtsituatie voor het eerst met elkaar in contact te brengen. Deze laagdrempelige
ontmoeting kan aanleiding vormen tot langduriger en intensiever contact. 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.
Belangrijke ingrediënten voor ontmoetingsactiviteiten 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 op te doen. Statushouders
leveren zelf ook een bijdrage aan deze activiteiten, bijvoorbeeld door het maken van hapjes of het
geven van een workshop.
Innovatie
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. In 2021 zal worden gezocht naar mogelijkheden om
ontmoetingsactiviteiten te organiseren binnen de geldende coronamaatregelen. Te denken valt
aan bijeenkomsten voor een beperkt aantal personen en/of in de buitenlucht, zodat 1,5 meter
afstand van elkaar in acht kan worden genomen.
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3.4 Vraag en aanbod 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 verheldert en concretiseert deze hulpvraag. 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, stimuleert zij dat de
aanbieder de gevraagde goederen zelf bij de statushouder brengt. 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 die de Edese welzijnsorganisatie Malkander organiseert in de Open Hof (een
lokaal kerkgebouw), voor Vluchtelingenwerk, het Leger des Heils, enzovoorts. Iedereen dient
immers hetzelfde doel: de integratie van mensen uit een vluchtsituatie in Ede bevorderen.

(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. Dit gebeurt door ervaringsverhalen en videoportretten van
maatjeskoppels en foto’s van ontmoetingsactiviteiten.

3.5 Beoogd resultaat in 2021
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Maatjesproject
-

-

De reeds gestarte trajecten vanuit 2020 worden ondersteund, begeleid en op gezette tijden
geëvalueerd. In 2021 worden er 50 nieuwe maatjestrajecten gestart, begeleid en geëvalueerd
na één maand, na drie maanden, na zes maanden en na 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 informatiebijeenkomsten en trainingen aangeboden aan vrijwilligers over thema’s
die nuttig zijn in hun contact met vluchtelingen.
Twee tot drie keer per jaar vindt er een ontmoeting plaats met de maatjescoaches.
Er worden nieuwe maatjes geworven waarbij speciale aandacht is voor specifieke
doelgroepen zoals bijvoorbeeld mannen en mensen met een psychische kwetsbaarheid.
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.

Jongerenmaatjesproject
-

-

Per schooljaar worden er 25 maatjestrajecten gestart, begeleid en geëvalueerd, 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.
Daarnaast 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. Afhankelijk van de geldende RIVM richtlijnen kunnen deze
bijeenkomsten fysiek of digitaal plaatsvinden.
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.)
Jonge maatjes ontvangen tips en inspiratie via een maatjesappgroep en kunnen deelnemen
aan trainingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten die voor alle maatjes georganiseerd
worden.

Ontmoetingsactiviteiten
-

Er worden naast bovengenoemde multiculturele feesten voor jongeren nog 5 activiteiten
georganiseerd voor volwassenen en/of gezinnen, gericht op laagdrempelige ontmoeting.
De activiteiten zijn divers en vinden plaats in verschillende delen van Ede.
Er wordt ingespeeld op de behoeften en gebruik gemaakt van de talenten van Edenaren en
mensen uit een vluchtsituatie.
CVVE werkt samen met buurtinitiatieven en maatschappelijke en culturele organisaties.
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-

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.

Vraag en aanbod 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.
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.

Kansen en bedreigingen
Tijdens de coronacrisis zagen we dat de impact op het werk van CVVE groot was. Intakes en
evaluaties met statushouders op afstand houden, lukte alleen als de statushouder al aardig
Nederlands kon of goed Engels sprak. En dat geldt ook voor digitale matching. Een band
opbouwen met iemand die je nog nooit in het echt gezien hebt, is lastig. Daarnaast was de
beschikbaarheid van vrijwilligers minder. Veel volwassenen moesten thuiswerken combineren
met het geven van thuisonderwijs aan kinderen, waardoor er weinig ruimte overbleef voor
vrijwilligerswerk. Vanwege de geldende maatregelen kon ook een groot deel van de
ontmoetingsactiviteiten niet doorgaan. Een nieuwe lockdown zal dan ook gevolgen hebben voor
het behalen van bovengenoemd resultaat in 2021. Tegelijk biedt een dergelijke periode wel
gelegenheid om extra te werken aan pr-materiaal, digitale nieuwsbrieven en het schrijven en
delen van ervaringsverhalen. CVVE zal naast het projectplan 2021 actief bezig zijn met back-up
scenario’s en alternatieve uitvoering van haar werkzaamheden met het oog op een eventuele
verdere uitbraak van het virus en beperkende maatregelen.
Voor het jongerenmaatjesproject liggen er andere kansen en bedreigingen. Jongeren hadden juist
meer tijd toen de scholen dicht gingen en zijn doorgaans digitaal vaardiger. Studenten kunnen
een rol spelen en het op afstand ondersteunen van ISK-leerlingen bij hun thuisonderwijs. Wel
houden we er rekening mee dat er minder studenten zich aanmelden om vrijwillig maatje te worden.
Er komen signalen binnen dat er minder nieuwe studenten aangemeld zijn voor het nieuwe
studiejaar en we horen ook van studenten dat zij niet in Ede op kamers komen wonen, omdat het
onderwijs op afstand gegeven wordt. Tegelijk zullen er dan ook jongeren in Ede blijven die naar
anders naar elders uitgevlogen waren en potentiële vrijwilligers voor CVVE zijn. Daarnaast liggen
er nog mogelijkheden in het inzetten van jonge vrijwilligers die een maatschappelijke diensttijd
(MDT) doen.
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4. Begroting 2021

Dekkingsplan
Gemeente Ede
CVVE ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage vanuit de gemeente Ede.
Oranje Fonds
Het Oranje Fonds heeft een toezegging gedaan voor een jaarlijkse bijdrage aan het
jongerenmaatjesproject op basis van cofinanciering, gedurende drie jaar en beginnend in 2020.
Fondsen
Naast lokale financiering vanuit de Edese overheid en co-financiering van het Oranje Fonds, heeft
ook het VSBfonds een meerjarige bijdrage toegezegd voor het jongerenmaatjesproject voor de
periode 2020-2022. Ook worden kleine fondsen aangeschreven voor eenmalige bijdragen om
activiteiten te financieren, te denken valt aan wijndoenmee.nu.
Overige inkomsten
Dit zijn lokale bijdragen vanuit giften, scholen, serviceclubs, kerken en ondernemers.
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5. Contactgegevens
Harma Jansma (projectleider)
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Telefoonnummer: 06-41039563
E-mailadres: harma@cvvede.nl
Website: www.cvvede.nl

CVVE is onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad.

CVVE wordt gesteund door de gemeente Ede, het Oranje Fonds en het VSBfonds.
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