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Voorwoord
Deze zomer lees ik het boek Holland van Rodaan
Al Galidi. Een boek dat verhaalt over Semmier, een
Irakese statushouder. Je leest over zijn eerste wankele
passen buiten het AZC en over zijn ervaringen met de
Nederlandse cultuur. Al Galidi baseert zich hierbij op
zijn eigen ervaringen. Hij kwam in de jaren negentig
als asielzoeker in Nederland terecht. We zien in dit
boek Nederland door de ogen van een nieuwkomer.
Ik citeer een stukje waarin Calvin, een meer ‘ervaren’
statushouder, aan Semmier uitlegt hoe Hollanders
contact maken:
Die eerste dag dat ik naast Calvin van de bushalte naar
zijn huis fietste, zag ik buiten alleen een postbode en
vanachter grote, schone ramen een paar oude gezichten
naar ons kijken. Ik zwaaide groetend naar een grijze man
die ons vanachter zijn raam nakeek, waarop Calvin siste:
‘Niet doen, man.’ Hij had ervaring met dat Nederlandse
dorp.
‘Waarom niet, heb je ruzie met hem?’
‘Natuurlijk niet, maar de Hollanders houden niet van
iemand die ziet dat ze in hun huizen zitten, terwijl jij bij ze
naar binnen kijkt.’
‘Waarom niet? Misschien zoeken ze juist contact met
anderen.’
‘Ach Semmier, je bent minder slim dan ik dacht.
Hollanders zoeken contact als ze je buitenshuis zien en ze
je recht aankijken. Dan kan je groeten, maar wel meteen
verdergaan, zodat hij denkt dat je druk bent. Dan vindt
hij je interessant. Groet iemand haastig en ga verder, dan
wordt hij nieuwsgierig, niet naar jou, maar naar jouw
drukte.’
We fietsten even zwijgend verder, maar ik wilde meer van
Calvin over de Nederlanders horen.
‘En dan?’ vroeg ik.
‘Soms na een paar maanden of een paar jaar, als die
Hollander dan iets meer zegt dan ‘hoi’, kun je even blijven

staan en babbelen. Als het tenminste niet regent. Maar
sowieso niet te lang. En laat hem niet weten dat je hem
ook in de gaten hebt gehouden, want dan zal hij zich
schamen dat jij weet dat hij nieuwsgierig is naar wat je
doet en waarom je zo druk bent.’
‘Je kon hier wel geboren zijn,’ zei ik.
‘Man, man, gelukkig niet,’ lachte Calvin. ‘In dit dorp zijn
genoeg psychische problemen voor heel Afrika. Man,
man.’
Dit raakt aan mijn ervaringen bij CVVE. Veel mensen
Vanuit CVVE helpen we graag een handje om dat contact
tussen mensen uit een vluchtsituatie en Edenaren te
stimuleren. We leggen verbindingen tussen mensen en
stimuleren duurzame relaties. Want die zijn zó nodig
om Nederlands te spreken, de Nederlandse cultuur
te leren kennen en succesvol te integreren. Maar ook
voor Edenaren is het contact verrijkend. Iemand uit een
andere cultuur houdt je een spiegel voor, waardoor je
wordt uitgedaagd je eigen opvattingen en gewoontes
tegen het licht te houden. Steeds vaker krijgen we
dat ook terug van vrijwilligers. We zijn druk, maar
waarmee eigenlijk? Hebben we nog tijd en prioriteit
voor wat echt belangrijk is, de mensen met wie we
samenleven? En als we echt verbonden zijn met elkaar,
in plaats van ons druk te maken om van alles en nog
wat, zouden we dan niet veel gelukkiger zijn en minder
psychische problemen ervaren? In 2022 wil CVVE blijven
bijdragen aan verbinding in Ede, tussen nieuwkomers
en oudgedienden. We geloven dat dit voor allebei
verrijkend en betekenisvol is.
Harma Jansma-Bosman
Projectleider
Juli 2021
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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. Verdere
professionalisering in de afgelopen vijf jaar heeft
ertoe geleid dat CVVE bekend is binnen het sociaal
domein en dat we een sterk netwerk vormen met vele
samenwerkingspartners. Zowel inwoners van Ede
als organisaties weten CVVE gemakkelijk te vinden,
waardoor verbindingen snel gelegd worden en er
optimaal samengewerkt kan worden.

mensen wel altijd mee bij welke organisatie of initiatief
ze terecht kunnen met hun vraag.

2.3 Visie, missie en werkwijze
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.
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.
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.

Sinds september 2016 is CVVE onderdeel van Netwerk
Dien je Stad. We leren van elkaar door het contact met
de andere projecten en staan samen sterk als het gaat
om de bestuurlijke kant, financiële ontwikkelingen en
facilitaire zaken. Netwerk Dien je Stad is een lokaal
jongeren vrijwilligersnetwerk in Ede. CVVE opereert als
zelfstandig project met eigen doelgroep en doelstelling
binnen de organisatie.

2.2 Doelgroep
CVVE richt zich op mensen vanuit een vluchtsituatie.
We kiezen bewust voor deze term omdat mens-zijn
hierin voorop staat. Vluchtelingen kunnen gemakkelijk
als groep weggezet worden, maar als mens ben je één
van ons. Daarnaast biedt het ruimte voor CVVE om ons
zowel in te zetten voor asielzoekers zoals destijds in
de noodopvang, als voor statushouders die zich nu in
Ede vestigen. Op dit moment zijn de meeste mensen
vanuit een vluchtsituatie afkomstig uit Syrië en Eritrea.
Daarnaast ontmoeten we mensen uit Jemen, Libanon,
Irak, Iran, Afghanistan en Somalië. Het is een diverse
groep qua geslacht, leeftijd, religie, opleidingsniveau en
werkervaring. Mensen die om een andere reden nieuw
in Ede zijn vallen buiten de doelgroep, bijvoorbeeld
arbeidsmigranten of mensen die voor de liefde naar
Nederland gemigreerd zijn. We denken met deze
4

2.4 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.
oefenen de Nederlandse taal in een laagdrempelige sociale situatie.
leren hun weg in de gemeente Ede kennen.
groeien in hun zelfstandigheid in de Nederlandse
samenleving.

2.5 Team
Het team van CVVE bestaat uit drie coördinatoren,
die betaald worden conform de CAO Sociaal Werk.
Een projectleider en coördinator maatjesproject
voor 26 uur per week, een projectcoördinator
jongerenmaatjesproject voor 16 uur per week en een
projectcoördinator ontmoetingsactiviteiten voor 16 uur
per week. Ieder heeft zo een eigen aandachtsgebied,
maar we verdelen de taken in onderling overleg en
aansluitend op de actualiteit.

2.6 Samenwerking in de sociale basis
CVVE werkt nauw samen met verschillende
organisaties in het werkveld. Na vijf jaar bestaat er een
sterke band met samenwerkingspartners, maar we zijn
altijd pro actief met het versterken en onderhouden
van deze band, als ook het aantrekken van nieuwe
samenwerkingspartners. CVVE zoekt de verbinding
met andere partijen zodat optimaal gebruik gemaakt
kan worden van elkaars kennis, ervaringen en middelen.
We vinden het belangrijk om elkaar te versterken
en aan te vullen. 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. CVVE legt verbinding met wijk- en
buurtinitiatieven zoals Thuis in Zuid, Doe- en leerplaats,
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. Lokale organisaties
waarmee intensief contact wordt onderhouden zijn
onder andere Vluchtelingenwerk, Yoin Lindenhout,
Malkander, Connect Us, The Girl Movement, Youth
for Christ, Cultura en GastenContact. CVVE zoekt
steeds naar mogelijkheden om samenwerkingen te
verdiepen en uit te breiden. 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. Als onderdeel van Netwerk Dien je Stad, is
CVVE verbonden aan het landelijke inspiratienetwerk
TijdVoorActie.
Een praktijkvoorbeeld
CVVE organiseert een thema-avond over Syrië en de
Syrische cultuur. Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd
uit het scholingsfonds. We stellen de avond open voor
vrijwilligers van CVVE én andere organisaties. Malkander
plaatst de uitnodiging op hun website en wij op de onze.
De stagiaire van Homestart meld zich aan. We bespreken
of er binnen Homestart ook Syriërs of andere mensen uit
een vluchtsituatie deelnemen en ik maak een afspraak met
de coördinator om verder door te praten. Eerst wisselen
we ervaringen uit over het leggen van verbindingen
in coronatijd. Gaandeweg komt naar voren dat er bij
CVVE een aantal jonge Edese moeders zich hebben
aangemeld als vrijwilliger, maar dat we geen matches
kunnen maken, omdat de aangemelde statushouders
allemaal mannen betreffen. Homestart heeft echter nog
hulpvragen openstaan van jonge moeders. We bespreken
waar uitwisseling mogelijk is en welke vrijwilligers of
hulpvragers we naar elkaar kunnen verwijzen. We regelen
een warme overdracht: Homestart en CVVE gaan samen
op bezoek bij de betreffende moeder. Zo wordt vrijwillige
energie behouden (niets is immers zo demotiverend als
lang op de wachtlijst staan) en krijgen inwoners sneller
de gevraagde ondersteuning. Dit sluit aan bij actielijn
1 ‘Vrijwilligers’ uit het actieprogramma sociale basis.
We kennen elkaar als organisaties en behouden samen
vrijwilligers, ondersteunen vrijwilligers met scholing
en maken daarbij gebruik van het scholingsfonds. Ook
sluit dit aan bij actielijn 3 ‘Vraag en aanbod’ op elkaar
afstemmen en actielijn 4 ‘Samenwerking in de sociale
basis’.
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3 | Opzet

3.1 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 vrijwillige maatjescoach vanuit CVVE. Maatjes en maatjescoaches worden
ondersteund en aangestuurd door de vaste medewerkers. CVVE werkt nauw samen met Vluchtelingenwerk
en andere verbonden 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.

CVVE verbindt binnen het maatjesproject volwassen

Globaal ziet het proces er als volgt uit:

CVVE bestaat uit verschillende onderdelen: het maa
tjesproject, het jongerenmaatjesproject en ontmoetingsactiviteiten. Daarnaast delen we hulpvragen en
ervaringsverhalen op social media. Deze projecten vormen de basis van CVVE en coördineren we al meerdere
jaren om bij te dragen aan verbinding tussen Edenaren
en mensen vanuit een vluchtsituatie. Binnen deze gebieden verbeteren en vernieuwen we voortdurend. We
blijven onderzoeken en aftasten of dit aanbod voldoende aansluit op de vraag en behoeften of dat er andere
ondersteuning en activiteiten nodig zijn en ontwikkeld
kunnen worden.

1

Een potentieel maatje schrijft zich in.

2

Maatjescoach voert kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilliger. 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 schrijft een statushouder zich in. Dit gebeurt vaak samen met een begeleider van Vluchtelingenwerk, de gemeente of via een andere weg (bijvoorbeeld met een statushouder die al langer in Ede
verblijft, 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 matchafspraak. De maatjescoach begeleid de kennismaking tussen maatje en statushouder en
draagt zorg voor het afstemmen van verwachtingen.

6

De maatjescoach heeft op regelmatige basis (na één, drie, zes en twaalf maanden) contact met het maatje
en de statushouder om te evalueren en waar nodig mee te denken en bij te sturen. De maatjescoach doet
hiervan verslag in het rapportagesysteem van CVVE.

7

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.

8

Na twaalf maanden wordt de begeleiding van CVVE afgerond. In een afsluitend gesprek wordt afgestemd
hoe 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.

9

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.

10

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt toegestuurd en ingevuld en er wordt een bedankje overhandigd
aan de deelnemers.

6

Verwijzing
Voor financiële, administratieve of juridische vragen
verwijzen we naar de maatschappelijke en juridische
begeleiders van Vluchtelingenwerk. Ook als het gaat
om taalvragen ter ondersteuning van de inburgering,
verwijzen we naar taalcoaching van Vluchtelingenwerk.
Nederlands praten is altijd onderdeel van het maatjescontact, maar het uitleggen van spelling- en grammaticaregels vraagt om andere expertise. Dit heeft ook te
maken met actielijn 4 uit het actieprogramma sociale
basis van de Gemeente Ede. Elkaar niet beconcurreren,
maar elkaars krachten benutten en elkaar aanvullen.
Innovatie
De beperkende coronamaatregelen waren reden waardoor er minder fysiek afgesproken kon worden in 2020
en 2021. Hiermee is de drempel tussen CVVE, Edenaren
en mensen vanuit een vluchtsituatie ongewild vergroot. In 2022 zal CVVE daarom extra insteken op werving van nieuwe vrijwilligers en het bereiken van statushouders. Oud-vrijwilligers die in het verleden maatje
zijn geweest, zullen worden benaderd met de vraag of
ze opnieuw een maatje voor iemand willen zijn. Er zullen posters worden gemaakt om op te hangen op plekken waar veel statushouders komen (te denken valt aan
taalscholen en de wachtruimte bij Vluchtelingenwerk),
waarin mensen in hun eigen taal worden aangesproken. En er zullen naast informatiebijeenkomsten voor
vrijwilligers, ook bijeenkomsten worden georganiseerd
voor mensen vanuit een vluchtsituatie, met statushouders die al langer in Ede wonen en een brugfunctie kunnen vervullen. Daardoor hopen we meer rechtstreekse aanmeldingen van statushouders zelf te krijgen én
krijgen statushouders die hier al langer zijn de kans om
zich vrijwillig in te zetten.

3.2 Jongerenmaatjesproject
Binnen het jongerenmaatjesproject worden jonge statushouders (veelal leerlingen van de ISK) 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 het begin als het contact
nog moet groeien, is dit vaak een veilige activiteit om
samen te doen. Gaandeweg leren de jongeren elkaar
persoonlijker kennen en raken zij ook in sociaal-emotioneel opzicht betrokken op elkaars leven.
De begeleiding van de jonge maatjes vindt groepsgewijs plaats. In deze groepjes wordt ondersteuning geboden bij het invullen van de maatjesrelatie: hoe bouw

je het contact op, welke activiteiten kun je doen om de
zelfstandigheid van de persoon uit een vluchtsituatie te
bevorderen, hoe ga je om met cultuurverschillen, enzovoorts. Door de gezamenlijke benadering wordt het
gevoel van veiligheid vergroot 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.
Het verloop van het jongerenmaatjestraject is als volgt:
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1

Presentaties op ISK en CHE en andere plekken waar jongeren komen om hen te enthousiasmeren en informeren zodat ze zich kunnen aanmelden. Jonge statushouders en vrijwilligers melden zich aan via school.
CVVE bespreekt de aanmeldingen met de docent van het ISK.

2

Kennismakingsgesprek met coördinator of vrijwillig begeleider.

3

CVVE verwerkt de informatie uit het kennismakingsgesprek en maakt matches.

4

(Groepsgewijze) matching. Maatjeskoppels maken kennis met elkaar, wisselen contactgegevens uit en maken vervolgafspraak.

5

Appcontact met vrijwilligers en statushouders (en/of hun mentoren).

6

Trainingsavond of webinar over interculturele communicatie. Startfeest in samenwerking met andere Edese jongereninitiatieven, om zo het netwerk uit te breiden en te ervaren dat je deel bent van een groter
geheel.

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 hun mentoren 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.

10

Eindfeest georganiseerd met de jongeren zelf. Invullen impactvragenlijst en klanttevredenheidsonderzoek. Bedankjes uitreiken.

Innovatie
Binnen het jongerenmaatjesproject gaat CVVE in 2022
gerichter aan de slag met het werken aan doelen die
de persoon uit een vluchtsituatie heeft, vaak op het
gebied van taal en cultuur, maar soms ook op het gebied van een bijbaantje zoeken of een opleiding kiezen.
Deze doelen worden niet uitgevraagd bij het kennismakingsgesprek, maar komen gaandeweg boven naarmate de vertrouwensrelatie groeit. In de bijeenkomsten
voor vrijwilligers wordt aandacht gegeven aan: 1) kennismaken en relatie opbouwen, 2) doelen verhelderen
en passende activiteiten ondernemen, 3) verankeren
van het geleerde en verzelfstandigen, 4) afronden en
afscheid nemen. Voorheen werd in deze bijeenkomsten
ook aandacht gegeven aan interculturele communicatie, dat gaat nu een plek krijgen in een trainingsavond
of webinar (afhankelijk van de coronamaatregelen) aan
het begin van het traject in samenwerking met het project ‘Maatjes: Meer dan Huiswerk’.

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 ac-

tiviteiten en zo ervaren dat ze deel zijn van een groter
geheel. Maatjeskoppels ontmoeten elkaar en kunnen
op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen.
Veelal worden deze activiteiten georganiseerd op plekken zoals buurthuizen, waardoor statushouders ook
kunnen kennismaken met wat Ede te bieden heeft en
hierin kunnen participeren.
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 migranten beïnvloed.
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. Mensen uit een vluchtsituatie leveren zelf ook
een bijdrage aan deze activiteiten, bijvoorbeeld door
het maken van hapjes of het geven van een workshop.
Dit zorgt voor gelijkwaardigheid en mensen uit een
vluchtsituatie krijgen de kans om hun talenten in te zetten.
Innovatie
Ook als er ten gevolge van het coronavirus beperkende
maatregelen blijven, blijft CVVE inzetten op de moge8

lijkheden tot verbinding. Opgedane ervaringen uit 2020
en 2021 worden daarbij ingezet. Zoals een ‘doorstroom’
event, ontmoetingen in kleine groepjes en sportactiviteiten in de buitenlucht. In 2022 zullen we blijven afstemmen op de geldende maatregelen en zowel creatief als verantwoord de ruimte te benutten die er is.

3.4 Ontmoetingsactiviteiten
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. Voor
hulpvragen die gaan over verhuizingen of klussen in en
om het huis verwijzen we naar Netwerk Dien je Stad,
Stichting Present of Tot uw dienst.
(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”. Mede hierdoor is CVVE een eerste aanspreekpunt voor inwoners.
Daarnaast heeft CVVE een groep van ruim 1800 volgers
op Facebook en bijna 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 mede-Edenaren aan te gaan. Dit gebeurt door ervaringsverhalen
en videoportretten van maatjeskoppels en foto’s van
ontmoetingsactiviteiten. We zien dit niet alleen als
een manier om vrijwilligers te werven, maar ook om
de beeldvorming rond mensen uit een vluchtsituatie te
beïnvloeden én te laten zien hoe andere Edenaren zich
inzetten. Dit alles om verbindingen tussen mensen uit
een vluchtsituatie en Edenaren te bevorderen en integratie te ondersteunen.

3.5 Nieuwe mogelijkheden
Een tweede familie voor AMV’s
Sinds januari 2021 krijgen 18+ jongeren die kamersgewijs wonen, niet meer standaard ambulante woonbegeleiding. Vluchtelingenwerk helpt deze jongeren
gedurende 18 maanden met maatschappelijke begeleiding. Maar er is meer nodig. Er zijn situaties waarin
behoefte is aan begeleiding bij alledaagse zaken, zoals
het uitvoeren van kleine reparaties in huis, gezond eten
koken, onderwijsdeelname stimuleren, openen van de
post, et cetera. Het sociale netwerk van deze jongeren
is veelal beperkt. Ook mentoren op de woongroep van
Yoin Lindenhout zien de noodzaak om te werken aan
netwerkverbreding bij de jongeren en hebben dit benoemd als één van de speerpunten voor de komende
tijd. De gemeente Ede heeft in het voorjaar aan CVVE
gevraagd welke mogelijkheden er zijn om de steun te

9

bieden die deze jongeren nodig hebben, zodat zij kunnen landen in de Edese samenleving, tot leren kunnen
komen en hun netwerk en sociale contacten kunnen
uitbreiden.
CVVE is gestart met een verkenning met diverse partijen om te onderzoeken wat deze groep precies nodig
heeft. Er is gesproken met Vluchtelingenwerk, Yoin Lindenhout en Youth for Christ.
Daarnaast is CVVE gaan onderzoeken welk aanbod er
in andere plaatsen al is voor deze doelgroep. Al snel
kwamen we op het spoor van Mijn Tweede Familie. Mijn
Tweede Familie is een reeds bestaand project waarbij
een gezin wordt gekoppeld aan een jonge vluchteling.
De tweede familie ondersteunt de jongere bij het participeren in de Nederlandse samenleving en het groeien
in zelfstandigheid. En familie blijf je. De naam zegt iets
over de duurzaamheid van de relatie.
Het project Mijn Tweede Familie is ontwikkeld door
SOVEE in Amersfoort, in samenwerking met het landelijk expertisecentrum Pharos. Een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van Mijn Tweede Familie is
beschikbaar op de website van Pharos: https://www.
pharos.nl/kennisbank/een-tweede-familie-voor-amvs/
CVVE is enthousiast over de gedegen werkwijze en
goede beschrijving van Mijn Tweede Familie. Gezien
de kennis en ervaring die CVVE heeft in het werken
met mensen uit een vluchtsituatie en Edese vrijwilligers, sluit dit project goed aan bij het aanbod van
CVVE. Ook SOVEE is positief over een samenwerking met CVVE, zodat Mijn Tweede Familie in Ede
van de grond kan komen en Edese (ex-)AMV’s de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. In overleg
met Wietske Oegema en Rob Albersnagel van de gemeente Ede, wordt hiervoor een aparte subsidieaanvraag ingediend met als streven dat er in 2022 tien
jongeren aan een tweede familie gekoppeld worden.
AZC Kop van Deelen
Op dit moment van schrijven loopt er een aanvraag om
op het terrein Kop van Deelen arbeidsmigranten en asielzoekers te huisvesten. Het college van burgemeester
en wethouders zal daar naar verwachting op 24 augustus een besluit over nemen. Indien dit AZC er daadwerkelijk komt, levert CVVE graag een bijdrage aan verbinding tussen mensen uit een vluchtsituatie en Edenaren.
CVVE gelooft in de kracht van de Edese samenleving.
In de tijd van de noodopvang in 2015 zagen we dat vanuit burgers en organisaties volop werd georganiseerd
en gegeven. CVVE ontstond vanuit het verlangen om
deze hulp zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen en aan te laten sluiten bij de behoefte. Het doel
van CVVE was om vraag en aanbod voor vluchtelingen
in Ede zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Het uitgangspunt was: we organiseren zelf niet, maar
coördineren slechts wat er aangeboden wordt. CVVE
vervulde in deze periode een brugfunctie tussen de sa-

menleving en het COA. Vanuit het COA werd aangegeven dat door de inzet van CVVE de inzet van de Edese
samenleving maximaal benut kon worden. We geloven
dat dit opnieuw kan als er een AZC in Ede komt. Op deze
manier wordt er al een start gemaakt me de integratie
van mensen uit een vluchtsituatie: potentiële nieuwe
Edenaren of inwoners van de regio FoodValley. Graag
faciliteren en ondersteunen we dan ook initiatieven van
bewoners uit de omliggende dorpen Hoog Baarlo en
Hoenderloo die deels bij de gemeente Ede horen. Gezien het beperkte inwoneraantal zal er echter ook behoefte zijn aan vrijwilligers uit de grotere kern van Ede.
Eind augustus is er een oriënterend gesprek geweest
met medewerkers van CVVE en Rob Albersnagel en
Wouter Keijzer van de gemeente Ede. Afgesproken
is dat CVVE in de archieven gaat duiken om te onderzoeken wat er in het verleden gedaan is en mogelijk
nieuw leven ingeblazen kan worden. Nadat er een
besluit is genomen door het college kunnen deze
contacten ook aangehaald worden. Eind september is er een vervolgafspraak met CVVE en gemeente Ede (en mogelijk het COA) gepland om samen tot
een verder uitgewerkt voorstel te komen, waarin
duidelijk wordt wat we van elkaar nodig hebben.
Noodopvang Harskamp
Toen dit projectplan al werd opgemaakt, kregen we
het nieuws dat er in Harskamp in de gemeente Ede een
noodopvang open ging voor Afghaanse evacués. CVVE
is snel in actie gekomen, heeft lijnen gelegd met samenwerkingspartners en is vraag en aanbod gaan coördineren. Het hulpaanbod van Edenaren stroomde binnen
en de noodzaak om dit goed af te stemmen op de situatie in de opvang werd in het eerste gesprek met medewerkers van COA meteen duidelijk. Op dit moment
is onbekend hoelang de opvang precies open blijft. Als
medewerkers van CVVE stemmen we onze inzet af op
de actualiteit, trekken we meer vrijwilligers aan (onder
andere voor het beheren van de mailbox en social media kanalen) en gaan we met de gemeente in gesprek
over de benodigde middelen voor deze extra inzet.

3.6 Beoogd resultaat
Maatjesproject
De reeds gestarte trajecten vanuit 2021 worden ondersteund, begeleid en in een vaste cyclus geëvalueerd. In
2022 worden er 50 nieuwe maatjestrajecten gestart,
begeleid en geëvalueerd na één maand, na drie maanden, na zes maanden en na een jaar. Hierbij gaan we er
echter wel vanuit dat de beperkende coronamaatregelen tot het verleden behoren in 2022.
Ondersteuning en waardering van vrijwilligers (actielijn 1)
Er worden informatiebijeenkomsten en trainingen aangeboden aan vrijwilligers over thema’s die nuttig zijn in
hun contact met vluchtelingen, afhankelijk van de coro10

namaatregelen kan dit fysiek of online zijn. Te denken
valt aan een bijeenkomst over de achtergrond en cultuur van een land, zodat de vrijwilliger beter kan aansluiten bij de statushouder en dit het begrip van elkaar
ten goede komt. Daarnaast delen we informatie over
culturele zaken en mogelijke activiteiten in een maandelijkse maatjesnieuwsbrief.
Op regelmatige basis worden er evaluatiegesprekken
gevoerd en vrijwilligers mogen altijd appen, bellen, mailen of langskomen op kantoor met vragen.
Maatjes hebben een vaste maatjescoach die enkele
koppels begeleid en hen hierdoor persoonlijk kent. We
geloven dat het maatje zich hierdoor gezien weet en
dat dit het belangrijkste is om vrijwilligers vast te houden. Daarnaast is het makkelijker om hulp te vragen.
Zowel maatje als statushouder ontvangen aan het eind
van het traject een klein bedankje. En we sturen rond
de zomer, als het contact vaak wat stiller komt te liggen
een kaartje.
Maatjescoaches worden begeleid door de coördinator.
Zij krijgen veel ruimte voor inbreng en krijgen een kijkje
in de keuken van CVVE. Er word een nauwe relatie onderhouden, met veel ruimte voor persoonlijk contact.
Deze vaste vrijwilligers krijgen een cadeau met kerst en
rond de zomer en eventueel een bloemetje bij lief en
leed. Eén keer per jaar gaan we samen uiteten. Daarnaast vindt drie tot vier keer per jaar een ontmoeting
(digitaal of kantoor) plaats om samen af te stemmen,
ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Zo weten maatjescoaches onderling elkaar ook te vinden en
kunnen we hen vanuit CVVE gezamenlijk meenemen in
nieuwe ontwikkelingen.

er doorverwezen naar formele zorg. Indien de statushouder vanuit hulpverlening wordt aangemeld, is er
naast een kennismaking met de statushouder ook een
gesprek met de hulpverlener. Belangrijk is om dan goed
uit te zoeken of de hulpvraag aansluit bij wat een vrijwilliger kan bieden.
Jongerenmaatjesproject
Per schooljaar worden er 25 maatjestrajecten gestart,
begeleid en geëvalueerd, waarbij het maatje, de
statushouder of beide 23 jaar of jonger zijn. 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.
Ondersteuning en waardering van vrijwilligers (actielijn 1)
In het kader van professionalisering worden jonge maa
tjes toegerust door middel van een training interculturele communicatie en 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 inspi-

Meten en weten (actielijn 6)
We willen graag zien dat de statushouder persoonlijk
groeit en ontwikkelt. 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. Het
ene thema is namelijk relevanter voor de één dan voor
de ander en statushouders komen binnen met verschillende instapniveaus. Aan het eind van het traject vragen we ook aan de deelnemers om het klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. We willen hierop een acht
scoren. Daarnaast leggen we mondelinge informatie
uit de evaluatiegesprekken vast in het rapportagesysteem van CVVE.
Samenwerking met toegang en formele zorg (actielijn 5)
Maatjes kunnen een signalerende functie hebben, omdat zij achter de voordeur komen en een vertrouwensrelatie aangaan. Als een maatje zich zorgen maakt, licht
hij/zij de maatjescoach of coördinator in. De coördinator probeert de vraag te verhelderen door eventueel
zelf op bezoek te gaan of in het netwerk te vragen of
de zorgen breder herkend worden. Indien nodig wordt
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ratie via een maatjesappgroep en kunnen deelnemen
aan trainingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten die voor alle maatjes georganiseerd worden. Maa
tjes krijgen een bon van een lokale ijssalon als bedankje
aan het eind van schooljaar.
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 maatjesproject voor volwassenen
zijn. Maatjes en intervisiebegeleiders worden ondersteund, aangestuurd en begeleid door de coördinator
van het jongerenmaatjesproject. De intervisiebegeleiders krijgen een presentje met kerst en rond de zomer.
Daarnaast zit de waardering het persoonlijke contact.
Meten en weten (actielijn 6)
Enkele weken na de start van het traject en aan het
eind van het traject, vullen de jonge nieuwkomers een
vragenlijst in aan de hand van smileys. Als we die lijsten
met elkaar vergelijken willen vooruitgang zien. Vrijwilligers vullen aan het eind van het maatjestraject ook een
vragenlijst in waarin we enkele stellingen aan hen voorleggen die bevragen of ze vooruitgang op verschillende gebieden hebben gezien bij de nieuwkomer. In deze
vragenlijst is tevens het klanttevredenheidsonderzoek
opgenomen. Hierop willen we gemiddeld een acht scoren.
Samenwerking (actielijnen 4 en 5)
Er wordt samengewerkt met de Christelijke Hogeschool Ede en de Internationale Schakelklas om studenten en scholieren van deze instellingen aan elkaar
te verbinden. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen die om jongeren en jonge statushouders
heen staan: Yoin Lindenhout als het gaat om formele
zorg en Youth for Christ en The Girl Movement in de sociale basis.
Ontmoetingsactiviteiten
Er worden naast bovengenoemde multiculturele feesten voor jongeren nog 5 activiteiten georganiseerd
voor volwassenen en/of gezinnen, gericht op laagdrempelige ontmoeting. Ook hierbij geldt dat één en ander
wel afhankelijk is van de richtlijnen met betrekking tot
corona die gelden bij het organiseren van bijeenkomsten voor groepen.
Vraag en aanbod en samenwerking in de sociale basis (actielijnen 3 en 4)
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, zodat
mensen uit een vluchtsituatie deze organisaties leren
kennen en weten te vinden. 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.
CVVE bespreekt met de gemeente Ede, COA
en maatschappelijke organisaties welke
bijdrage zij kan leveren aan verbinding tussen
mensen uit een vluchtsituatie die verblijven
in AZC Kop van Deelen en de Nederlandse 		
samenleving.
CVVE onderzoekt in samenwerking met de
gemeente Ede de haalbaarheid van Mijn
Tweede Familie in Ede en geeft de
ontwikkeling, implementatie en uitvoer vorm.
Wanneer er een noodopvang in Ede is, schaalt
CVVE op in het bij elkaar brengen van vraag
en aanbod. CVVE doet dit in afstemming met
de gemeente Ede en samenwerkingspartners
en aansluitend op de actualiteit.
Kansen en bedreigingen
De impact van corona op het werk van CVVE is groot
gebleken. Door een tweede en derde golf na de eerste,
daalde het aantal aanmeldingen van zowel Edenaren
als mensen uit een vluchtsituatie sterk. Het leek alsof
mensen het spannend vonden om in deze tijd nieuwe
contacten aan te gaan. Inmiddels gaat de lijn weer
voorzichtig omhoog als we de nieuwe aanmeldingen
en gemaakte matches per kwartaal vergelijken. Enerzijds omdat er steeds minder beperkende maatregelen
gelden, anderzijds omdat we wennen aan de nieuwe
werkelijkheid met corona en ons daarin steeds beter
leren bewegen. Of de lijn omhoog zich doorzet in de
tweede helft van 2021 en in 2022, kunnen we niet voorspellen. In ieder geval zal er extra inzet nodig zijn op het
werven van mensen. De mogelijke komst van een AZC
in Ede biedt aanleiding om exposure te genereren en
de aanwezigheid van mensen uit een vluchtsituatie in
Ede onder de aandacht te brengen. Dit met als doel om
mensen te motiveren verbinding aan te gaan en zich samen thuis te voelen in Ede. Tegelijk is de uitdaging om
voldoende draagkracht te behouden binnen CVVE in de
groei die dit met zich meebrengt. Te denken valt aan
extra vrijwillige inzet, groei in ureninzet van medewerkers en groei in benodigde financiële middelen om deze
inzet te kunnen genereren.
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4 | Begroting
Begroting
Zie hieronder in het overzicht de begroting.
Dekkingsplan
Gemeente Ede
CVVE ontvangt jaarlijks een subsidiebijdrage vanuit de
gemeente Ede.
Fondsen
CVVE ontvangt voor het jongerenmaatjesproject naast
lokale financiering vanuit de Edese overheid, co-financiering van het Oranje Fonds en het VSBfonds. Beide
fondsen hebben een driejarige bijdrage toegezegd

Inkomsten CVVE (NDJS)
Begroot
Gemeente Ede
€ 99.500
Fondsen
€ 28.500
Overige inkomsten (o.a. giften) € 9.000

Totaal inkomsten

€ 137.000

Resultaat

€

voor de periode 2020-2022. Dit betekent dat in 2022 tijdig de mogelijkheden voor verdere financiering in 2023
onderzocht moeten worden.
Daarnaast worden kleine fondsen aangeschreven voor
eenmalige bijdragen om activiteiten te financieren, te
denken valt aan wijdoenmee.nu.
Overige inkomsten
Dit zijn lokale bijdragen vanuit giften, scholen, serviceclubs, kerken en ondernemers.
CVVE wordt gesteund door de gemeente Ede, het Oranje Fonds en het VSBfonds.

Kosten CVVE (NDJS)
Personeel
Vrijwilligersbudget
Training en inspiratie
Huisvestingskosten
Communicatie en PR
Bijdrage landelijk netwerk
Kantoorkosten
Accountantskosten
Opbouw continuïteitsreserve
Totaal kosten

Begroot
€ 107.300
€
3.800
€
2.600
€
300
€
5.700
€
750
€
4.650
€
8.150
€
3.500
€ 136.750

250
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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.
Voor meer informatie: Eelke Dekens, directeur-bestuurder.
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