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"We gaan samen het
bos in, vinden we
beiden leuk en
ondertussen kan ik
luisteren en zo nodig
tips geven.
Hij is al erg
gegroeid in
het halen
van zijn
doelen!"

1

Inleiding
Met mentorproject
Laten we Welzijn gaan we in
2022 een groeien aantal jongeren
aan elkaar verbinden om zo
ondersteuning te bieden.
Verbinding.. In het afgelopen jaar lijkt de betekenis
van dit woord wel vergroot te zijn. Daar waar
maatregelen m.b.t. corona verbindingen beperkte,
werd ook de noodzaak van verbindingen extra
kenbaar.
Als je jongeren zou vragen wat het woord
verbinding voor betekenis heeft, heb je grote kans
een gesprek te krijgen over internet. Regelmatig
krijgen we voordat we kunnen starten met een
kennismaking de vraag of we WiFi hebben en wat
het wachtwoord is. De verbinding met internet is
belangrijk voor hen. Contact met hun netwerk,
soms met hun social media. Tijdens periodes van
beperkende maatregelen m.b.t. fysiek contact, is
internet voor ons allemaal onmisbaar gebleken en
essentieel om in contact te blijven met elkaar.
Tijdens het kennismakingsgesprek komt een andere
verbinding ter sprake:
In hoeverre zijn er mensen die aan je verbonden
zijn, die je van steun kunnen voorzien? Regelmatig
krijgen we dan te horen dat de WiFi verbinding de
enige verbinding is waarin contact mogelijk is.

"Ik had al twee weken
niemand gezien of
gesproken, wat tof dat
jullie nu een mentor voor
me gevonden hebben!"
Mentorproject Laten we Welzijn legt verbinding
tussen jongeren die verder gaan dan likes. Ze laten
jongeren aan elkaar beleven dat ze gezien worden,
er meegedacht wordt en dat er iemand is die mee
wil lopen in hun leven om zo te kunnen groeien. Het
geeft betekenis aan het leven en zorgt voor groei.
Voor die verbinding is geen WiFi nodig. Voor die
verbinding heb je het belangrijkste al in huis. Je
hart!
Want dat is hoe we vorm geven aan ons
project, waar de verbinding vandaan en terecht
komt, en van waaruit er groei mogelijk is.

We zien er naar uit om ook in 2022 weer
verbinding te leggen met jongeren en hen in
verbinding te brengen met jongeren om voor elkaar
tot steun te zijn.
Ik wens je veel leesplezier!
Marieke van der Heide
Projectleider Laten we Welzijn

De verbinding en relaties met anderen ontbreekt er
helaas vaak aan. We zien een groeiend aantal
jongeren die zich om die reden aanmelden bij ons
project. Om tegen eenzaamheid in actie te komen,
weer in verbinding te staan met anderen, om zo
steun te ontvangen en te kunnen groeien.
Een echt contact tussen mensen, waarin je wordt
gezien om wie je bent. Dat je er mag zijn om wie je
bent.
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Aanleiding
Aanleiding
We zien in de gemeente Ede
veel jonge mensen die leven in
eenzaamheid, teleurgesteld
zijn, opgroeien in gebroken
gezinnen of om andere redenen
in een kwetsbare situatie
zitten. In de afgelopen jaren
zien we dat de zorgen rondom
jongeren in Ede zijn gegroeid
ten gevolge van de komst van
corona en de omstandigheden
die dat met zich meebrengt.
We zien dat een groeiend
aantal jongeren kampen met
gevoelens van eenzaamheid,
wat negatieve gevolgen heeft
voor hun ontwikkeling. Ook
voelen jongeren zich somber of
de jongeren hebben verminderd
toekomstperspectief.
Het zijn jongeren die in hun
eigen sociale netwerk geen of
onvoldoende steun ontvangen
om tot ontwikkeling te kunnen
komen. Wij zien ook dat deze
jongeren steun ervaren en
groeien door de inzet van een
vrijwillige mentor.
In het kader van de transitie
Jeugdzorg en Wmo 2015 is
Netwerk Dien je Stad in
samenwerking met Stichting
Arta en Stichting Breder eind
2012 een pilot gestart. In 2015
werd het officieel een project
en kreeg het de naam Laten we
Welzijn. Naast financiële
ondersteuning door de
gemeente Ede, heeft het
Oranje Fonds de afgelopen vijf
bijgedragen om het
mentorproject te ontwikkelen.

Waarom
Ontbreken van steun en netwerk, eenzaamheid,
teleurstellingen, beperkingen en gebrokenheid in gezinnen
kunnen ervoor zorgen dat een kind of jongere zich in een
kwetsbare situatie bevindt. En ook omstandigheden in de
samenleving hebben invloed op het welbevinden van
jongeren. Ondanks de motivatie om wat aan deze situatie
te veranderen, zorgt gebrek aan netwerk en steun dat het
niet lukt om te kunnen werken aan wensen en doelen.
Wij bieden een vrijwillige mentor die op een
laagdrempelige manier aansluit bij deze kinderen en
jongeren. Met de (twee)wekelijkse contactmomenten
wordt eenzaamheid actief tegengegaan. Een mentor biedt
structureel steun en helpt om persoonlijke doelen te
kunnen halen. Het kind of jongere voelt zich gesteund en
gezien.
Hierdoor neemt de kwetsbare situatie af of is niet meer
aanwezig. Het kind of de jongere heeft zelf genoeg kracht
en vaardigheden om weer onderdeel te zijn van de Edese
samenleving.
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Achtergrond
Bron

Visie

Missie

Onze inspiratiebron is Jezus
Christus die op aarde kwam en
zelf het voorbeeld van
mentorschap tot uiting bracht.
Hij besteedde Zijn tijd met
mensen die veelal in een
kwetsbare situatie zaten. Zij
mochten hierdoor steun en groei
ervaren waardoor ze doorgaans
(weer opnieuw) onderdeel
uitmaakten van de samenleving.

Elk kind of jongere in Ede is onderdeel
van de samenleving en verdient de
kans om zich te ontwikkelen en te
groeien.
Wij zien de kracht van een vrijwillige
mentor die door een mentortraject
steun biedt aan een kind of jongere in
zijn of haar kwetsbare situatie. Wij
zetten hen in zodat steeds meer Edese
kinderen en jongeren onderdeel zijn
van de Edese samenleving.

Wij koppelen een vrijwillige
mentor aan kinderen en jongeren
die ondersteuning in hun
kwetsbare situatie hard nodig
hebben. Ze ervaren door de
langdurige mentorrelatie
veiligheid, vertrouwen en steun
om te groeien in hun
persoonlijke doelen. Zo worden
deze jongeren weer (meer)
onderdeel van de samenleving.

Doel

Subdoelen

Mentorproject Laten we Welzijn
verbindt vrijwillige mentoren aan
kinderen en jongeren uit een
kwetsbare situatie die een
hulpvraag hebben en
gemotiveerd zijn om hier samen
met hun mentor aan te gaan
werken. Samen met ouders,
formele- en informele zorg en
onderwijs worden jongeren
begeleid en gecoacht om te
groeien in hun ontwikkeling en
doelen te realiseren.

Positief betrekken van jongeren in een kwetsbare situatie bij de
samenleving.
Het hebben van een preventieve werking op de (kwetsbare) situatie van
het kind of jongere. Ter voorkoming of vermindering van de inzet van
professionele zorg.
Versterken van samenwerking tussen de vrijwillige zorg en professionele
zorg rondom jongeren in een kwetsbare situatie.
Inwoners van de gemeente Ede gaan zich voor elkaar inzetten. Jongeren
leren op jonge leeftijd al om van betekenis te zijn voor leeftijdsgenoten.
Ze oefenen met coaching vaardigheden en doen ervaring op door een
jaar lang een jongere te
begeleiden.

Sleutels tot succes

Passende match,
aansluiten en
laagdrempelig

Betekenisvol
vanuit het
hart

Begeleiding
training

Samenwerking
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Doelgroep
Kinderen / jongeren

zijn tussen de
11 - 30 jaar en bevinden zich in een
kwetsbare situatie. Er is sprake van één
of meer van onderstaande indicatoren:
ze hebben last van gevoelens van
eenzaamheid
er is geen sprake van een positief
toekomstperspectief
ze hebben een sociale achterstand
ze missen een positief rolmodel in hun
omgeving
ze ervaren identiteitsproblemen
er is sprake van psychosociale
problemen
ze zijn zorg mijdend
Daarbij is het belangrijk dat de kinderen/
jongeren gemotiveerd zijn en in staat zijn
om hun eigen doelen te stellen.

Mentoren zijn jongeren van 17 jaar of
ouder die gemotiveerd zijn om een jaar
lang op te trekken met een kind/ jongere
en zich daaraan willen committeren.
Tijdens de kennismaking met de mentor
wordt ingeschat in hoeverre deze
vrijwilliger past binnen een
mentortraject. Daarnaast wordt ingeschat
welke (beginnende) coaching
vaardigheden aanwezig zijn, en welk kind
of jongere de mentor zou kunnen
begeleiden. Mentoren zijn vrijwilligers en
géén professionals. Een aantal mentoren
vervult ook vrijwilligers taken binnen het
mentorproject naast hun mentorschap.
Bijvoorbeeld in de organisatie van
activiteiten.

Doelen gaan over:
sociale vaardigheden,
vriendschappen sluiten,
bespreken van je
zorgen, zelfvertrouwen
ontwikkelen, vinden van
vrijetijdsbesteding of het
plannen en organiseren
van het schoolwerk.
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Werkwijze
Hieronder wordt inzichtelijk hoe de werkwijze van Mentorproject Laten we Welzijn eruit ziet.

opgenomen. Er wordt geïnformeerd naar de motivatie en een kennismaking
wordt ingepland. Dit biedt de mogelijkheid om een inschatting te maken van
de persoon en op basis daarvan een passende match te kunnen maken.

KENNISMAKING Bij het kind of de jongere die zich aanmeldt wordt gekeken naar wensen,

motivatie en doelen. Ouders, onderwijs of professionele zorg wordt zo nodig
hierbij betrokken.

Intervisie

kennismakingsfase

AANMELDING Zodra een aanmelding bij Laten we Welzijn binnen komt wordt er contact

BASISCURSUS De mentor wordt aan de start van het mentortraject getraind. Een
basiscursus geeft handvatten over zijn of haar taak als mentor.

MATCH

Tijdens het matchgesprek maken mentor en jongere kennis met elkaar. Bij een
positief verloop en instemming van beide wordt het mentortraject gestart.

START MENTORTRAJECT
START INTERVISIE Mentoren hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan intervisie welke
aangeboden wordt tijdens het mentortraject.

afsluitingsfase

trajectfase

Vanuit het team van Laten we Welzijn wordt het maken van de eerste
afspraak begeleid. De mentor ontvangt gedurende zijn of haar traject
persoonlijke ondersteuning.

EVALUATIE Drie keer per jaar vindt een evaluatiemoment plaats met de betrokkenen

van het mentortraject.
1. Na twee maanden: Evaluatie op de match en klik, bespreken van doelen.
2. Na zes maanden: Voortgang doelen bespreken.
3. Na tien maanden: Afronding traject.

AFRONDING De afronding is gericht op het behoud en voortzetten van geleerde

vaardigheden en ervaringen op het moment dat een mentor niet meer in
beeld is.
In veel trajecten zien we dat het contact blijft, vaak op een andere
frequentie. Zowel mentor als jongere vullen een tevredenheidsmeting in.

IMPACTMETING Korte termijn impact: Mentor en jongeren vullen direct na afloop van het
Intervisie
mentortraject een tevredenheidsmeting in.

Lange termijn impact: Tot drie jaar na afloop van het mentortraject wordt
er jaarlijks een impactmeting gedaan. Zo volgen we de lange termijn
impact van de inzet van een mentor op het leven van een jongere.

Impactmeting

Het meten van impact is helpend om de uitvoer en werkwijze van Laten we Welzijn elke keer weer
aan te scherpen en te verbeteren. Naast de korte termijn impactmeting zijn we begin 2019 gestart
met het meten van de lange termijn impact. Dit is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente
Ede. In 2020 heeft de impactmeting i.v.m corona tijdelijk stilgestaan. Vanaf 2021 is daar weer
nieuwe impuls aan gegeven. Zo volgen we de impact van een mentor op het leven van een kind of
jongere op langere termijn. In 2022 zal dit uitgebreid en doorontwikkeld worden.
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Ontwikkeling
Groei
Door de invloed van corona zijn de zorgen en
problematieken bij de doelgroep jongeren in Ede
toegenomen. Bij Laten we Welzijn merken we dat
ook. Het aantal aanmeldingen is in 2021 gestegen.
Ook worden signalen gezien van angst-, depressie
en andere stoornissen, die passen bij de berichten
uit het nieuws. In 2022 gaan we mede daarop de
stap maken tot groei. Andere redenen zijn:
In spelen op het aantal toegenomen
aanmeldingen, mede ten gevolge van corona.
Mede oplossing bieden in gestegen zorgen
rondom jongeren in Ede.
Omdat een mentor een preventieve werking
heeft op verergering van problematieken.
Ter overbrugging van periodes waarin
wachtlijsten het ontvangen van formele zorg
vertragen en verlichting kan brengen. In de
tussentijd biedt de mentor ondersteuning door
aan laagdrempelige doelen te werken, waarbij
de nabijheid van een mentor een preventief
karakter heeft.
Een mentor biedt 1 op 1 ondersteuning voor
jongeren die dat nodig hebben en maken het
mogelijk om door te werken aan doelen te
herstellen van de negatieve gevolgen van
corona.
Aanvullen van formele zorg: Daar waar formele
zorg aanwezig is heeft Laten we Welzijn ook
een versterkende kant op herstel. In eerdere
jaren is gebleken dat het hebben van een
mentor gelegenheid bied om in het dagelijks
leven geleerde vaardigheden vanuit formele
zorg ook te kunnen oefenen op een veilige plek,
wat ten gunste komt aan het herstel en formele
zorg in sommige gevallen ook kan doen
verminderen.
Met bovenstaande wordt ook bijgedragen aan de
herstelagenda corona van de gemeente Ede uit juni
2021.
In 2022 laten we het aantal trajecten groeien van
75 naar totaal 90 trajecten. In het eerste half jaar
groeien we met 5 extra trajecten. In het najaar
worden er nog eens 10 extra trajecten opgestart.
Om zo de groei goed te kunnen reguleren.

Sociale basis
Binnen de gemeente Ede wordt er
sinds 2019 gewerkt aan de
versterking van de sociale basis
m.b.v. het actieprogramma, waar
Stichting Netwerk Dien je Stad een
betrokken bijdrage heeft.
Mentorproject Laten we Welzijn is
onderdeel van de sociale basis en
werkt mee aan de versteviging
hiervan door hun inzet wat
betrekking heeft op actielijn
Vrijwillige inzet, Vraag en aanbod,
Samenwerking in de sociale basis,
Samenwerking met toegang tot
formele zorg en actielijn meten en
weten. Hoe dit wordt vormgegeven
lees je in dit projectplan

Actielijn 1
& Laten we Welzijn:
binnen het project is er
sprake van de directe inzet
van vrijwilligers. Daarnaast
ook het inspireren en
stimuleren van vrijwillige
inzet bij (jonge) bewoners
van Ede. Daarbij wordt niet
alleen nu een bijdrage
geleverd aan de sociale
basis maar wordt ook de
vrijwillige inzet voor de
toekomst gestimuleerd.
Dat op jonge leeftijd wordt
ervaren dat je er als
samenleving en sociale
basis er bent voor elkaar
Doordat jongeren nu
ervaren van welke grote
betekenis ze mogen zijn
voor een ander en voor
zichzelf, is de kans op
herhaling of integratie in
hun leven groot.
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Beoogde resultaten

Doelstelling 2022

90

trajecten

4

intervisie
momenten

basistraining
beschikbaar
voor elke
mentor

4

ontmoetings
momenten

7,5

als cijfer
voor klanttevredenheid

er is groei
zichtbaar in
het behalen
van
doelstelling
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Kernwaarden Laten we Welzijn
"Juist het
persoonlijke
contact maakte
dat toen het
even niet goed
ging ik weer
opnieuw verder
kon gaan".

Verbinding

Beschikbaar

Groei

We geloven dat we in verbinding met
elkaar leven. Dat is ook waarom we
jongeren aan elkaar verbinden. Daarnaast
willen we ook in verbinding met elkaar
samenwerken. Dat uit zich onder andere
in het leggen van persoonlijke contacten
met samenwerkingspartners, vrijwilligers,
mentoren en andere betrokkenen. De
gelegde relatie is een krachtige
voorwaarde om de samenwerking
succesvol te laten verlopen. Daarbij zijn
we beschikbaar en bereikbaar,
Bijvoorbeeld voor vragen, overleg of voor
steun. Juist datgene was ook in coronatijd
een belangrijke voorwaarde voor een
succesvolle samenwerking en vergrote de
kans op slagen van een mentortraject. We
zijn gericht op groei, kijken daarbij naar
mogelijkheden, richten ons op versterking
van krachten, zetten in op motiveren en
waarderen van vrijwilligers (en jongeren)
en geven aandacht en waardering aan
stapjes die zijn gezet, hoe klein dan ook.

Samenwerken
Laten we Welzijn zoekt pro actief samenwerking tussen informele- en formele partners uit
het sociaal domein. We zoeken daarbij naar de versterking van elkaars manier van werken
en verbreding van het aanbod in ondersteuning dat wordt geboden. In 2022 gaan we deze
samenwerking actief zoeken en waar mogelijk uitbreiden. Begin 2022 zullen we ook
besluiten of een netwerkbijeenkomst voor belangstellenden, betrokkenen en
samenwerkingspartners tot de mogelijkheden zal behoren en of we dit zullen ut gaan
voeren in 2022. Dit is in eerdere jaren een succes gebleken maar heeft door de gevolgen
van corona in 2020 en 2021 geen voortgang kunnen vinden.

9

Activiteiten
Training

Starttraining
Aan de start van een traject wordt training aangeboden
om handvatten te geven aan de uitvoer van het vrijwillig
mentorschap. Dit voert ‘De lerende praktijk’ uit, in
samenwerking met Laten we Welzijn. Onderwerpen
worden besproken zoals: gespreksvaardigheden, omgaan
met grenzen, motivatie versterken en netwerk vergroten.
Voorafgaand aan de training wordt een informatiebrochure
verstuurd. Hierin staat informatie die ook in de training
behandeld wordt. Daarnaast zijn er verdiepende
opdrachten, uitleg en tips te vinden, zodat dit als
naslagwerk gebruikt kan worden gedurende het
mentorschap.
Outdoor training
In de samenwerking met IdentityCraft delen we de passie
om jonge mensen te ondersteunen en de gedrevenheid
om dat op een passende en uitdagende manier te doen. In
2022 geven we daar samen vorm aan door een outdoor
event voor mentoren en jongeren te organiseren. Doel
daarbij is dat we zowel jongeren als mentoren inzicht
geven over de interactie en samenwerking in hun traject
en wat helpend is in het vormgeven van het
mentortraject. Daarnaast ook om een leerervaring op te
doen voor zowel mentor als jongere m.b.t. persoonlijke
ontwikkeling, om een boost te geven aan het behalen van
de doelen en nog meer betekenis te
geven aan de stappen die worden
gezet als vrijwilliger of juist
door hulp te vragen.

Intervisie
Alle mentoren hebben de
mogelijkheid om intervisie te
volgen. Medewerkers van Laten
we Welzijn begeleiden om de 6
weken deze
intervisiebijeenkomst waar
mentoren de gelegenheid hebben
om van- en met elkaar te leren.
Tijdens deze intervisie wordt
zoveel mogelijk in dezelfde
samenstelling van 5 tot 6
vrijwilligers bevindingen gedeeld
die goed gaan, maar ook de
ervaringen van dingen die minder
goed gaan. Er is gelegenheid om
casuïstiek in te brengen en daar
met elkaar op in te gaan. Tips,
adviezen, aanmoediging en
persoonlijke aandacht helpen
hen om de taak van mentor vorm
te geven. Ook voelen zij zich
gesteund in deze taak die zij
vervullen. Wenselijk is om deze
bijeenkomst live te houden. Waar
nodig of wenselijk wordt
overgegaan op een digitale vorm
van intervisie.

"Shoppen is
altijd leuk. Nu
gaan we samen,
een kleine
moeite!".
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Vrijwilligerswaardering
Uit het afstudeeronderzoek van Social Work studenten van de CHE (Onderzoek: "Lessen uit
coronatijd m.b.t. werven, motiveren en binden van vrijwilligers") blijkt dat de vrijwilligers van Dien
je Stad positief staan tegenover de vrijwilligerswaardering vanuit Laten we Welzijn. Dat doen we
onder andere in de vorm van een vrijwilligersbudget: een declarabel bedrag wat per traject
beschikbaar is waardoor mentoren meer mogelijkheden hebben om activiteiten te ondernemen of
waardoor het mogelijk is om voorwaarden die geld kosten vergoed te krijgen.
Daarnaast wordt er twee keer per jaar een kleine attentie uitgedeeld als waardering naar
vrijwilligers. Ook wordt er een feest georganiseerd om, naast ontmoeting, te vieren en waarderen
wat de vrijwilligers en jongeren doen en betekenen in hun mentortraject. Ook de Hang-outs hebben
als doel om mede de waardering en betekenis te geven aan hetgeen jongeren en vrijwilligers doen.

Hang-out
Een Hang-out is een tweemaandelijks ontmoetingsmoment met een laagdrempelig karakter. Samen
met andere mentoren wordt deze avond georganiseerd en is er gelegenheid voor jongeren en
mentoren om elkaar te ontmoeten. Ze zijn vrij om daaraan te participeren en kunnen zelf
binnenlopen. Mogelijk zullen de momenten een thematisch karakter krijgen en zullen activiteiten
ondernomen kunnen worden. Zo willen we de gelegenheid bieden om:
Netwerk te versterken;
Gelegenheid te geven om in een veilige omgeving vaardigheden te kunnen oefenen;
Ondersteuning te bieden waar nodig;
Positieve momenten te creëren in het contact met mentor en jongere i.c.m. andere
mentortrajecten;
Waardering te kunnen geven voor wat mentor en jongeren voor elkaar betekenen.
Eind 2021 staan de eerste Hang-outs gepland. Deze zullen worden geëvalueerd en begin 2022
worden aangepast aan de hand van deze input.

Vrijwilligers motiveren, werven en binden

Volgens het platform vrijwillige inzet zijn er steeds minder vrijwilligers actief. Ook van
samenwerkingspartners en in het nieuws horen we dat er minder vrijwilligers actief zijn. Bij Laten
we Welzijn is daar in 2021 nog geen sprake van. We merken dat er zelfs een toename is in
aanmeldingen. Jongeren hebben zelf ook het gevoel van eenzaamheid ervaren ten tijde van de
afgelopen lock-down periodes.
Dat maakt dat sommige van hen zich nog beter in kunnen
leven in dat gevoel. Dat leidt tot motivatie om een
ander daarbij te ondersteunen. – LINKDoor vrijwilligers actief te werven,
enthousiast te motiveren en door
persoonlijk betrokken
op hen te zijn,
wordt verwacht
dat aanmeldingen
van vrijwilligers
binnen blijven
komen.
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Begroting
Begroting 2022
Inkomsten

Kosten
€ 95.000

Trajectkosten

€ 104.200

Fondsen

€

Ontwikkeling

€

2.500

Bedrijven

€ 20.000

Vrijwilligersbudget

€

3.500

Overige inkomsten (o.a. giften)

€

Projectkosten

€

1.500

Training en inspiratie

€

6.000

Huisvestingskosten

€

250

Communicatie & PR

€

3.300

Bijdrage landelijk netwerk

€

750

Kantoorkosten

€

4.200

Accountantskosten

€

2.650

Opbouw continuïteitsreserve

€

3.350

Totaal kosten

€ 132.200

Gemeente Ede

15.000
2.250

Totaal inkomsten

€

132.250

Resultaat

€

50
Aantal trajecten

90
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Gegevens

Team

Het team van Laten we Welzijn bestaat uit een
projectleider en coördinator. Vanuit Stichting Netwerk
Dien je Stad is er betrokkenheid vanuit manager en
directeur. Er is een invulling van 1,58 FTE.

Contact

Mentorproject Laten we Welzijn
Stationsweg 109
6711 PN Ede
0318-793006
www.latenwewelzijn-ede.nl
info@latenwewelzijn-ede.nl
Marieke van der Heide - projectleider
marieke@latenwewelzijn-ede.nl
06-58070556
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