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Inleiding
Stap verder.
Als een kind zijn eerste stapjes zet in zijn leven, juichen we
het toe. Het is erg bijzonder als ouders meemaken dat het
hun kind lukt om te gaan lopen. De eerste stapjes die mijn
kinderen hebben gezet zijn vastgelegd, de hemel in geprezen
en filmpjes daarvan werden vol trots gedeeld.
Wanneer lopen vanzelfsprekend is geworden, wordt er
niet zozeer meer geapplaudisseerd of gejoeld. Toch
heb ik wel de neiging om dat te gaan doen als ik kijk
naar de stappen die vele jongeren van Laten we
Welzijn hebben gezet. Deze stappen zijn veelal niet
vanzelfsprekend. Het zijn essentiële momenten in die
wandeling, in de reis van hun leven.
In 2021 zijn sommige jongeren gevallen en moesten zich bij
elkaar rapen om weer een stap te kunnen zetten. Of was de
stap om zich aan te melden een overwinning op zich. Een
stap vol moed en dapperheid om te kiezen voor je eigen
toekomst en voor een nieuwe kans. Om gezelschap te
zoeken, om er weer op uit te gaan en om actief te strijden
tegen eenzaamheid.
De situatie rondom de coronapandemie in de samenleving is
niet ten goede gekomen aan de meeste jongeren. Zorgen en
eenzaamheid nemen in 2021 toe. Het maken van stappen is
daardoor moeilijker, maar ook waardevoller dan ooit.

Bij Laten we Welzijn mocht ik meer dan vijf jaar met vele
jongeren mee lopen in de stappen die ze in hun leven
zetten. Na al deze gezamenlijke stappen, zet ik na 2021
een stap opzij, en geef ik het stokje van projectleider
door. Ik kijk ontzettend dankbaar terug op de afgelopen
jaren waarin ik samen met mijn collega’s ontmoetingen
mocht aangaan met vele jongeren en het project mocht
vormgeven en er leiding aan mocht geven.
En laten we welzijn, deze stappen zijn niet alleen
belangrijk voor de jongeren en hun toekomst, maar zijn
ook leerzame persoonlijke stappen voor mij. Dank dat
zoveel jongeren mij de les van het leven mochten laten
zien. Mij elke keer opnieuw laten inzien hoe belangrijk het
is dat je laat merken dat een ieder er toe doet. Een ieder
anders is en goed is op zijn of haar manier. En dat ik,
samen met vele jongeren, de urgentie mocht leren van
hoe belangrijk de kleine stapjes zijn, hoe essentieel
ontmoeting is en dat het genoeg is om er te ZIJN.
Dit laten we je in dit verslag graag zien. We wandelen
graag stap voor stap het jaar 2021 in dit jaarverslag met je
door. Ik nodig je uit om je veters te strikken en mee te
lopen. Stap voor stap.
Goede reis!

Marieke
van der Heide
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Toelichting
Aanleiding
We zien in de gemeente Ede veel jonge
mensen die leven in eenzaamheid,
teleurgesteld zijn, opgroeien in gebroken
gezinnen of om andere redenen in een
kwetsbare situatie zitten. Het zijn jongeren
die in hun eigen sociale netwerk geen of
onvoldoende steun ontvangen om tot
ontwikkeling te kunnen komen. Wij zien ook
dat deze jongeren steun ervaren en groeien
door de inzet van een vrijwillige mentor.
In het kader van de transitie Jeugdzorg en
Wmo 2015 is Edese jongeren
vrijwilligersnetwerk Netwerk Dien je Stad in
samenwerking met Stichting Arta en Stichting
Breder eind 2012 een pilot gestart. In 2015
werd deze pilot officieel een project en kreeg
het de naam Laten we Welzijn.
Start van Laten we Welzijn
Mentorproject Laten we Welzijn biedt 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 de jongere voelt
zich gesteund en gezien. Hierdoor neemt de
kwetsbare situatie af of is niet meer
aanwezig. Het streven van Laten we Welzijn
is dat elk kind of elke jongere zelf genoeg
kracht en vaardigheden heeft om weer
onderdeel te zijn van de Edese samenleving.

De afgelopen jaren zijn de zorgen
rondom jongeren alleen maar
toegenomen. Door de gevolgen
van het wereldwijde virus zijn er
vele jongeren die eenzaamheid
kennen of waarbij sprake is van
weinig toekomstperspectief.

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

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

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

Mentorproject Laten we Welzijn behoort bij Stichting Netwerk Dien je Stad. Binnen
deze organisatie functioneert Laten we Welzijn als zelfstandig project. Bij Stichting
Netwerk Dien je Stad behoren nog vier projecten waarmee samengewerkt wordt en die
de gemeenschappelijke missie hebben om jongeren te motiveren en faciliteren om
ontmoetingen aan te gaan met medebewoners en zo ondersteuning en netwerk te
bieden. Daarmee zijn jongeren van grote betekenis voor hun medebewoners én geeft
het zingeving en betekenis aan hun eigen leven.
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Doelen
Doelen zijn laagdrempelig en kunnen gaan over:
het omgaan met moeilijke omstandigheden
thuis of gezien de situatie in de samenleving
uitbreiden van sociale vaardigheden
netwerkversterking
omgaan met eenzaamheid
zelfstandigheid vergroten
plannen en organiseren
omgaan met thuisonderwijs
vinden van werk of dagbesteding (ook
ondanks beperkende omstandigheden)
emotieregulering, bespreekbaar maken van
zorgen en (negatieve) gevoelens

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

www.latenwewelzijn-ede.nl

Doelgroep
Mentoren
Jongeren uit Ede van 18 jaar en ouder die tijd en
aandacht willen geven aan een ander. Ze committeren
zich, om een jaar lang, (twee)wekelijks met een jongere
op te trekken en met een positieve insteek deze jongere
in een kwetsbare situatie te ondersteunen bij zijn
doelen.
Deelnemers
Kinderen en jongeren uit Ede tussen de 11 en 30 jaar
die eenzaam zijn, in een kwetsbare situatie zitten of
door andere redenen ondersteuning nodig hebben bij
het vormgeven van hun leven en participeren in de
Edese samenleving.
Ze zijn gemotiveerd om samen met een vrijwillige
mentor aan de slag te gaan met persoonlijke, door
henzelf geformuleerde doelen.
Aanmeldingen van deelnemers komen bij
Mentorproject Laten we Welzijn binnen via ouders,
samenwerkingspartners uit het sociaal domein,
aanwezige hulpverlening, scholen en deelnemers zelf.
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Werkwijze

START

Mentorproject Laten we Welzijn verbindt kwetsbare
jongeren aan een vrijwillige mentor die hen helpt om tot
ontwikkeling te komen. Om dit te realiseren wordt er actief
samengewerkt met diverse organisaties in de formele en
informele zorg die werken of te maken hebben met
(kwetsbare) jongeren. Ook ouders, netwerk, professionele
hulpverlening en onderwijs worden waar nodig betrokken.
Van vrijwillige mentoren vragen we commitment om zich
een jaar lang in te zetten voor een jongere. Samen wordt
gewerkt aan de persoonlijke doelen van de jongere. Bij de
start van een traject tekenen zij een
vrijwilligersovereenkomst waarin dit wordt benadrukt.
Vrijwillige mentoren worden ondersteund vanuit het
project in de vorm van evaluaties, intervisies en trainingen.
Aan ieder traject wordt maatwerk geleverd om het contact
tussen de mentor en de jongeren te bevorderen. In het
contact is aandacht voor hun inzet en is er waardering
voor de tijd en aandacht die ze geven. Hierdoor stimuleert
Laten we Welzijn deze vrijwillige mentoren ook om zelf in
te zien dat ze van betekenis zijn voor degene die ze
begeleiden.
De jongere is gemotiveerd om een jaar lang met zijn of
haar mentor op te trekken en formuleert bij de start een
persoonlijk doel waar aan gewerkt wordt. Een aansluiting
bij interesses, belevingswereld, persoonlijkheid en
aansluiting bij het persoonlijke doel is de basis van een
succesvolle match.

Aanmelding
Intake
Zoekperiode
Kennismaking
Verbinding

evaluatie 1
Onderzoeken klikfactor
Voortgang bespreken
Doelen helder

evaluatie 2
Voortgang bespreken
Bijsturen op doelen

Doelen scoren
Traject evalueren
Toewerken naar afronden

evaluatie 3

AFRONDEN

"Ik ben sinds dit jaar eerstejaarsstudent Social Work op de CHE.
Via een project op school ben ik in contact gekomen met Dien je
Stad- Laten we Welzijn in Ede. Zij hebben mij in contact gebracht
met mijn maatje. Nu willen wij jullie graag vertellen hoe dat
proces is gegaan en wat wij nu samen doen!
Als eerst hebben wij ons eerste contact gehad via videobellen
(Zoom). Wij hebben elkaar vragen gesteld over wie wij zijn. Dit
contact klikte goed. Nu zijn wij al een paar maanden maatjes van
elkaar. Waar wij samen aan werken is vooral zelfstandigheid en
het goed leren om gaan met elkaar."
Lees het volledige verhaal hier.

Mandy

mentor van Jannie

www.latenwewelzijn-ede.nl
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Resultaten
Impact
De impact van een mentor in het leven van een kind / jongere is groot. Om hier inzicht in te krijgen, hoef je maar een
aantal mentoren, jongeren, kinderen of betrokkenen van het mentorproject te spreken om te horen welke effecten
merkbaar zijn. Op de site van Laten we Welzijn lees je dit onder andere terug in de ervaringsverhalen . Na elk traject
wordt er een effectmeting afgenomen. Vanuit regelmatige contactmomenten en de effectmeting is er inzicht in de
bevindingen van jongeren en het behalen van de doelen.
Jongeren

Mentoren
Volledig jaar begeleiding
70% van de trajecten maakt het
volledige begeleidingsjaar af. Om
diverse redenen lukt het voor 30% niet
om het jaar af te maken.
Doel behaald
90 % geven aan doelen behaald
hebben waarvan;
55% doelen gehaald en meer dan de
gestelde doelen gehaald te hebben
35% doelen gedeeltelijk gehaald
10% van de jongeren geven aan
doelen niet gehaald te hebben

8,4

Score
Hoe tevreden ben je over de hulp die
je ontvangen hebt van de vrijwilliger?

Persoonlijke contact

Doordat ik mijn doelen heb gehaald

www.latenwewelzijn-ede.nl

55

24%

18%
21%
18%

Score
Hoe tevreden ben je over de
ondersteuning van het team bij
jouw vrijwilligerstaken?

70%

Hoe ik geholpen ben
2,5

Op de vraag of je
als mentor
voldoende steun
hebt ervaren
vanuit het
mentorproject
antwoord 100% ja.

8,4

Door de mentor

0

12% Buiten mijn comfortzone gaan
24% Coachingvaardigheden
18% Inlevingsvermogen
21% Mensenkennis
18% Voldoening
12%
6 % Zelfkennis
6%

Op de vraag wat heb je
gemist of wat is je niet goed
bevallen aan het mentorproject is het antwoord:
"Dat door corona afspraken niet door gingen en ik
daardoor geen training en intervisie heb gehad."

Score
Hoe tevreden ben je over het
algemeen over Laten we Welzijn?
Dit komt door:

9,3

Mentoren geven aan zelf veel van het traject
geleerd te hebben. De volgende gebieden
worden voornamelijk genoemd:

7,5
7,5

10
10

van de mentoren gaven aan nogmaals een
mentortraject te willen doen in de toekomst
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Resultaten
Cijfers

49

nieuw gestarte
trajecten in 2021

trajecten totaal
in 2021

31

trajecten
meegenomen uit
2020

Toelichting
In 2021 zijn er in totaal 80 mentortrajecten
begeleidt, conform doelstelling voor 2021. In
het begin van 2021 liepen er vanuit 2020 nog
31 trajecten.
Van januari 2021 tot eind december 2021 zijn
er 49 nieuwe trajecten gestart. In de
afgelopen 5 jaar lag dit aantal nieuw gestarte
trajecten tussen de 30 en 40 trajecten, dit jaar
zijn het er aanzienlijk meer.
Uitleg mentoren
In 2021 zijn er 58 nieuwe mentoren aangemeld.
Twaalf mentoren zijn later door verschillende
redenen weer afgemeld. Dit had te maken met het
weer opengaan van de samenleving na een
langdurige lockdown, maar ook met het feit dat
sommige mentoren zelf last hebben gehad van de
pandemie en erachter kwamen niet de zorg te
kunnen bieden die nodig was. Vier mentoren
hebben een tweede traject gestart in 2021. In
totaal heeft er zich één mentor minder aangemeld
dan het aantal jongeren.

jongeren hebben zich in
2021 aangemeld, 1
minder dan in 2020

Vrijwilligersuren

mentoren hebben zich in
2021 aangemeld, 12 meer
dan het jaar ervoor

Totaal aantal trajecten
2015
2016
2017

21
38
65

2018
2019
2020
2021

77
75
72
80

0
20
40
60
80
Uitleg
jongeren
Er zijn in 2021 totaal 59 jongeren aangemeld.
Hiervan zijn er twaalf jongeren die zich ook weer
afgemeld hebben, evenveel als het aantal
afgemelde mentoren. Redenen van afmelding van
jongeren was de hevigheid van de problematiek.
66% van deze jongeren is gestopt met het
mentortraject omdat het nodig was om
professionele hulp in te schakelen.
Verder zagen we terugkerende afmeldingen zoals
ook de jaren ervoor door bijvoorbeeld
verhuizingen.

Sinds maart 2021 is er op de website van Laten we Welzijn een pagina met ervaringsverhalen. Hierdoor wordt in
tekst en beeld een gedeelte van de impact van een mentortraject zichtbaar. Deze kun je HIER vinden.
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Samenwerking
Binnen Mentorproject Laten we Welzijn wordt actief samengewerkt met organisaties uit de vrijwillige- en de professionele
zorg die werken of te maken hebben met (kwetsbare) jongeren. Ook ouders, netwerk, professionele hulpverlening en
onderwijs worden waar nodig betrokken.
Huidige samenwerkingspartners: MEE / Gemeente Ede / Lindenhout / Opella/ Netwerk Dien je Stad / Van Lodenstein
College / Malkander / CVVE / Vester College / CJG Ede / Eleos / Vluchtelingenwerk Nederland / Karakter / Stichting Breder
/ st. Rooz / ARTA / Humanitas / Kamers met Kansen Ede / CHE / Youth for Christ / Leger Des Heils / Timon /
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei / Sportservice Ede / Dulon College / Pro Persona / Groenhorst Ede /Oranje
Fonds / Studentenvereniging Ichtus / ‘s Heeren Loo / Kinder Company /Bureau Autiek / Het Streek / Iris Zorg / Stimenz /
Handhaving Ede Jeugd BOA’s /Praktijk Uniek / Netwerk voor Jou / GGZ Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderlandmidden / RIBW / Het Streek / Kinder- en Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom Ede / De Coöperatieve Mediators / Opella /
Navigators Studentenvereniging Ede / ImBeeld / Samendrie / moven.do / Stichting Tot Uw Dienst / Remedia / Yes we can
Clinics / Albert Heijn Ede Stadspoort /Printservice / Alfa Accountants / De Ronde tafel 78 / Stichting OranjeBal 2019
/YourCube / Huiswerkproject: ‘Maatjes meer dan Huiswerk’ / BamBook / Stichting Philadelphia Zorg / Koninklijke Kentalis
Dr.P.C.F.Bosschool / Pallas Athene College / Flowmotive / Eleos- Juventum /Maatschappelijk Netwerk Ede /Marnix College
/ IdentityCraft / Steunkracht / Jongeren Compagnie / Lodenstijn College / WMO loket / Toegangsteam Jeugd /Gewoon Jij /
Werkman en de Jong / Restore / MDT Perspectief voor de jeugd / Spectrum / Ede viert / Astrant / zwembad De Peppel /

"Ik besloot om mij naast mijn studie in te zetten als vrijwilliger. Waar precies wist ik nog niet. Tijdens het oriënteren
stuitte ik op het mentorproject laten we welzijn. Dit leek me wel wat. Na het aanmelden werd ik al snel benaderd door
Annemarie, een medewerkster bij deze organisatie. Ik was positief verrast door de energie die in mij werd gestopt als
potentiële mentor. Oprechte interesse en hun enthousiasme maakten dat ik mij graag wilde inzetten in dit specifieke
project. Nu was het wachten geblazen op een match.".

maatje van Deveny-Lynn,

Romy

Lees het volledige verhaal van Deveny-Lynn en Romy hier.

"Op een dag besloot ik om me aan te melden voor het mentorproject dat ik
tegenkwam via Facebook. Dit omdat ik me best eenzaam en geïsoleerd voelde
door corona, en daar was ik klaar mee. Ik moet zeggen dat het wel als een flinke
stap voelde. Ik ben 23 jaar, en heb een vrijwilliger nodig hebben om dingen mee te
ondernemen, dat voelt best kwetsbaar. Toch is het een goede keuze geweest. Ik
voel mij gelijkwaardig en het is achteraf gezien helemaal niet zwak om hulp te
vragen. Ook als dat soms wel zo voelt. Na mijn aanmelding werd ik al snel gebeld
door Martijn voor een intake. Het gesprek verliep vlot, was gezellig en het voelde
laagdrempelig. Na één dag werd ik gebeld met het bericht dat er een match was
gevonden."

Deveny-Lynn,

maatje van Romy
Page 27
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Ontwikkelingen
Situatie samenleving
In de samenleving hebben we te maken met het
coronavirus en bijbehorende maatregelen. De
gevolgen hiervan zijn voor kinderen en jongeren die
binnen onze doelgroep vallen merkbaar en hebben
direct invloed op hun ontwikkeling en welbevinden.
In de eerste maanden van 2021 zei 47 procent van
de jongeren tussen 12 en 25 jaar dat de coronacrisis
hun leven in het algemeen negatief heeft beïnvloed.
Dat geeft het CBS aan.
Deze ontwikkeling is ook te merken binnen ons
project. Er is een toenemend aantal aanmeldingen
van kinderen en jongeren die vastlopen, waarbij er
een verband is met de aanwezigheid van het virus en
de beperkende maatregelen. Zeker de helft van hen
kent gevoelens van eenzaamheid, onder andere als
gevolg van thuisonderwijs en beperkende
maatregelen op fysiek contact.
Reden van aanmelding bij Laten we Welzijn
Antwoorden van jongeren vanuit de effectmeting bij
afronding van een traject:

Tegen eenzaamheid/
Vergroten netwerk 51%
Toekomstperspectief 17%
Invulling van vrije tijd 17%
Waarvan graag alternatief
zoeken voor gamen 16%

Het gaat niet goed met het welzijn van
jongeren, dat blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De meerderheid van de jongeren geeft
aan vooral sociaal contact te missen,
zoals een bezoekje aan de bioscoop, uit
eten gaan of thuis mensen ontvangen.
Ook ervaren zij door de coronacrisis
Bron: CBS
meer stress tijdens studie of werk.
Zichtbaar verzwaring problematiek
De reden van aanmelding van kinderen en jongeren
in 2021 lijkt in vergelijking met eerdere jaren
zwaarder te zijn. Binnen Laten we Welzijn zien we
meer vragen omtrent sombere gevoelens en uitval
van jongeren die professionele hulp nodig hebben.
We zien bij Laten we Welzijn dat het hebben van een
mentor een steunende factor is in deze uitdagende
tijd.
Bijvoorbeeld:
de mentor die (live of digitaal) helpt bij het maken
van huiswerk en biedt hulp bij thuisonderwijs.
Voor de jongere is het een uitdaging om motivatie
te vinden bij dit afstandsonderwijs. De mentor is
de stok achter de deur om dit wel op te pakken.
de mentor die ook aanzet tot het aangaan van
sociaal contact. Samen gaan ze wandelen, er op
uit of naar de Hang-Out van Laten we Welzijn,
waar nieuwe contacten op worden gedaan.
de mentor is degene waarbij de zorgen van thuis
gedeeld kunnen worden. Thuiswerken en
thuisonderwijs heeft in sommige gevallen een
druk gelegd op het gezin en daarmee op het kind/
de jongere. Een verlichting wordt ervaren nu er
over gepraat kan worden en aanmoediging van de
mentor helpt om hier mee om te gaan.

"Tijdens de kennismaking
vertelde dit meisje dat ze met
deze kennismaking voor het
eerst in twee weken weer
iemand rechtstreeks sprak. Haar
eenzaamheidgevoelens kan ik
goed begrijpen!"

Martijn

coördinator
Laten we Welzijn

www.latenwewelzijn-ede.nl
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Activiteiten
Binnen onze doelgroep wordt ondersteuning binnen
de trajecten veelal gericht op netwerkvergroting van
de jongeren. De behoefte om in verbinding te komen
en te zijn met anderen is groot. De gelegenheid om
anderen te ontmoeten is, zeker met de beperkende
maatregelen, gering. Niet alleen de kinderen/
jongeren hebben deze behoefte, ook mentoren
hebben behoefte aan (meer) ontmoetingen. Vanuit
deze ontwikkeling zijn we in samenwerking met MDT
YourCube in Ede gestart met Hang-Outs.

Hang-Out:
Avonden waarin mentoren en jongeren elkaar
kunnen ontmoeten. Zowel mentorkoppels als
wachtende jongeren en mentoren zijn welkom op
deze avond waarin laagdrempelige activiteiten als
basis worden ingezet om elkaar te kunnen
ontmoeten. De avonden zijn verdeeld onder
verschillende thema’s; spelletjes, sport, bakken,
training, enzovoort. De eerste avonden in 2021 zijn
een groot succes gebleken.

Wat er tijdens deze avond gebeurd:
-Sociale vaardigheden worden ingezet en geoefend.
-Mentoren ervaren steun bij elkaar, geven aan het fijn
te vinden elkaar te ontmoeten.
-Netwerk wordt versterkt: ook buiten de Hang Out
avonden wordt contact gezocht met elkaar.
-De avond is een sociale boost.
-Gedachten worden uitgewisseld.

Tijdens de lockdown in de periode februari - april
2021 zijn in samenwerking met IdentityCraft Boostsessions ontwikkeld om jongeren middels een aantal
activiteiten en werkvormen te helpen om even een
mentale boost te ervaren en vooruit te kunnen.
Een stevige basis van identiteit is essentieel om te
weten hoe je omgaat met tegenslag maar ook als je
wind mee hebt.
Deze bestonden uit:
Boost!wandelingen
Deze BuitenBoost! is een impactwandeling waarbij je
samen met een buddy intensieve verdieping en
inspiratie ervaart en ook samen een prachtige tijd
beleeft in de buitenlucht en mooie natuur. Hier vind je
meer info.
Online kampvuur
Een informele wekelijkse ontmoetingsplek rondom een
virtueel kampvuur voor jongeren van 18 t/m 24 jaar die
in de bijzondere periode van beperkende maatregelen
wel een boost kunnen gebruiken.
Een Boost! kampvuursessie duurde een uur en
bestond uit ontmoeting, leuke energizers, digitale
klaagmuur, interactieve games, inspiratie en
challenges. Zo konden jongeren even bijkomen en een
hoop lol en positiviteit met elkaar beleven.
Lees hier in de EdeStad welke impact deze omline
kampvuursessies hebben gehad voor onze doelgroep.

“We hebben elkaar nodig om de
maatschappij overeind te houden”.
Arne Popma, kinder- en jeugdpsychiater, bron: nu.nl

Aangepaste activiteiten
Tijdens de lockdown, in de periode januari- april 2021,
Ervaring
vonden
de contacten tussen mentor en maatje waar
nodig op aangepaste wijze plaats. Vanuit het project is
aan mentorkoppels advies gegeven hoe met de
beperkende maatregelen m.b.t. contact toch
verbinding te kunnen houden. Jongeren gingen
bijvoorbeeld wandelen of onderhielden digitaal
contact. Een moment van ontmoeting door middel van
een BBQ kon door de maatregelen niet doorgaan,
maar in de plaats daarvan is een ander viermoment
georganiseerd. Mentoren en jongeren werden in kleine
groepjes uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Vanuit
Laten we Welzijn was er taart geregeld en werd dit
ontmoetingsmoment feestelijk aangekleed.

www.latenwewelzijn-ede.nl

Tijdens een van de online kamvuuravonden sloot
Wethouder Leon Meijer aan om met jongeren in
gesprek te zijn over wat hen beweegt. Hij was
geïnteresseerd in de beleving van jongeren in
omstandigheden van corona. Jongeren hebben
hierover gedeeld en gaven aan het te waarderen
dat hij mee deed, ze vonden het interessant om
hun vragen aan hem te kunnen stellen.
Zo is Leon bijvoorbeeld op de vraag ingegaan hoe
het in zijn werk gaat met portefeuilles die hij als
wethouder heeft en hoe belangrijk hij het vindt om
aan te sluiten bij jongeren.
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"Mijn naam is Thijn, 23 jaar
en in maart 2021 ben ik mijn
tweede maatjesproject
gestart bij Laten we Welzijn.
De eerste ontmoeting met
mijn maatje was online.
Ondanks dat wij elkaar via
een scherm spraken,
merkten wij allebei dat er
meerdere interesses waren
die we deelden. Ook kreeg ik
de indruk dat wij op het
gebied van humor op
hetzelfde level zaten. Na
deze digitale ontmoeting zijn
we wekelijks fysiek gaan
afspreken. Wij maakten
vooral veel wandelingen
buiten en bij slecht weer
gingen we binnen
bordspelletjes spelen.
Tijdens de binnen en de
buitenactiviteiten leerden wij
elkaar steeds beter kennen.
Ik kreeg steeds meer een
beeld van hoe mijn maatje in
elkaar zat en waar zijn
interesses wel en niet lagen."
De foto van Thijn staat op de
voorkant van dit jaarverslag.
Lees zijn volledige verhaal
hier.

Thijn

mentor van Jan

Intervisie
Er zijn in 2021 drie intervisie momenten geweest die digitaal voortgang
hebben gekregen. Er is in 2021 een online registratiesysteem op de
website ontwikkeld, met de bedoeling om het inschrijven en ook het
bezoeken van de intervisiemomenten wat laagdrempeliger te laten zijn. Dit
bleek niet de toename in het aantal aanmeldingen op te leveren. Wanneer
mentoren aangeven dat hun traject verder goed loopt, hebben ze ook
weinig interesse in intervisie. Van de acht ingeplande intervisiemomenten
zijn er drie doorgegaan. Hierin zijn de volgende thema's besproken:
Wat doe ik tijdens een afspraak met degene die in begeleidt?
Grenzen stellen
Betrokkenheid & vriendschap
Basiscursus
Om mentoren in het begin van hun mentortraject ondersteuning te
bieden in hun taak als mentor wordt de basiscursus aangeboden. In 2021
zijn we overgestapt naar een cursus van "De lerende praktijk", welke ook
digitale manier van samenkomen aanbiedt. In samenwerking met hen is
een aansluitende cursus ontwikkelend met ook een bijpassend
informatieboekje. Zo is informatie ook buiten de basiscursus om te
raadplegen en lezen mentoren handige tips. Uit eerdere evaluatie was
vernomen dat hier behoefte aan is. Het informatieboekje bevat praktische
tips over bijvoorbeeld:
Het in kaart brengen van het netwerk en netwerkversterking
Het formuleren van doelen
Gesprekstechniek
Omgaan met lastige situaties
Er hebben twee basistrainingen digitaal doorgang gekregen.
Leerwinst voor 2022
Mentoren hebben niet altijd motivatie om naar de cursus of intervisie te
gaan. Dit is niet verplicht maar de ervaring leert dat als mentoren eenmaal
aanwezig zijn, ze het moment van cursus of intervisie wel erg waarderen
en de meerwaarde ervan inzien. Het blijkt voor mentoren laagdrempeliger
te zijn als ze de andere mentoren kennen. Daarom gaan we in 2022 de
basiscursus en intervisie aan elkaar koppelen. Bij de start en de
basiscursus wordt er gelijk een vervolg gepland met dezelfde groep. Dit
heeft de insteek dat er van en met elkaar geleerd wordt. Het persoonlijke
contact tussen mentoren wordt mede door de Hang-Out geïntensiveerd.
De verwachting is dat dit ook bij gaat dragen in motivatie om van en met
elkaar te gaan leren.

"Ik vond het een
mooie en leerzame
ervaring. Fijn om er op
een simpele manier
voor iemand te
kunnen zijn en ook
groei te merken bij
mijn maatje!"

Freek

mentor

www.latenwewelzijn-ede.nl
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Leerervaringen
Uitval van trajecten
Om een mentor en jongere zoveel mogelijk
aan te moedigen om het volledige jaar
beschikbaar te zijn, worden er bij de
aanmelding en het kennismakingsgesprek
de doelen scherp gesteld. Eventueel nodige
professionele hulp wordt ook besproken.
Dit geeft aan de start van een traject meer
zicht op de kans van eventueel uitval. Waar
nodig wordt vanuit Laten we Welzijn
meegedacht of bijgedragen aan het vinden
van passende professionele hulp.
Het commitment van een jaar voor zowel
mentor as jongere is een vast te bespreken
punt bij de intake en matchgesprek. Zo zijn
de verwachtingen voor de duur van een jaar
helder.
Doel is om trajecten zoveel mogelijk kans
van slagen te laten hebben en een kind of
jongere de juiste ondersteuning te bieden.
Waarderen vrijwilligers.
Uit onderzoek van derdejaars studenten
Social Work vanuit de CHE over het werven,
motiveren en binden van vrijwilligers tijdens
en na corona, komt naar voren dat waarderen
van vrijwilligers en persoonlijk contact als
waardevol worden ervaren.
Ook komt uit de interviews naar voren dat
vrijwilligers de training en inspiratiemomenten
aanmoedigend en waardevol vinden.
Vrijwilligers geven hierbij ook aan dat ze zich
van betekenis voelen door hun
vrijwilligerswerk en dat dit bijdraagt aan hun
eigen positieve gezondheid.

www.latenwewelzijn-ede.nl
www.latenwewelzijn-ede.nl

Binnen Laten we Welzijn is persoonlijk contact
een van de sleutels van succes en er wordt
hierop ingezet door met regelmaat contact te
zoeken, naast de standaard
contactmomenten van de evaluaties. Ook de
passende basiscursus draagt hieraan bij. In
2021 is ervaren dat het belangrijk is om de
cursus ondanks beperkingen doorgang te
geven, dat wordt als leerervaring
meegenomen naar 2022.
Het waarderen van vrijwilligers had nog geen
structureel karakter binnen de werkwijze. Bij
Laten we Welzijn is begonnen om dit vast te
leggen en meerdere keren per jaar aandacht
te hebben voor waardering in de vorm van
attenties. Bijvoorbeeld bij de start, tijdens de
dag van de vrijwilliger en als afsluiting van een
traject.

"Juist nu, nu mensen in een sociaal
isolement zitten, is het zo belangrijk dat we
elkaar blijven opzoeken. Ik merk dat het mij,
maar ook Tessa goed doet. Ik zie het
daarom ook niet als een verplichting en
wanneer we afspreken vliegt de tijd om. Het
is voor mij een heel waardevolle ervaring om
een vertrouwensband met haar op te
kunnen bouwen, waarin zij zich goed voelt,
haar ei kwijt kan, waarin ik haar kan helpen
met specifieke uitdagingen en waarin ik een
maatje kan zijn waar zij plezier mee heeft.
Deze ervaring als mentor zou ik daarom ook
iedereen aanraden!"

Mentor
Dounia
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Vrijwilligers bij het project betrekken
In 2021 zijn er meerdere vrijwilligers ingezet voor bredere taken
dan alleen het mentorschap.
Zo had een vrijwilliger haar opleiding als coach afgerond en zich
beschikbaar gesteld om jongeren die op de wachtlijst stonden te
ondersteunen middels een aantal gesprekken om zo alvast hulp te
ontvangen. Jongeren waren zo in de gelegenheid om hun zorgen
bespreekbaar te maken. Daar hebben 4 jongeren gebruik van
gemaakt.
Oud vrijwilligers zijn gebeld met de vraag of ze nogmaals, met de
toenemende zorgen rondom kinderen en jongeren, hun taak als
mentor op willen pakken. Vijf mentoren zijn hierop ingegaan en zijn
opnieuw een traject gestart. Één oud mentor heeft afgelopen jaar
twee trajecten opgepakt.
Eén vrijwilliger heeft haar vrijwilligerswerk bij Laten we Welzijn
gedeeld bij het bedrijf waar zij werkzaam is. Vanuit de werkgever is
een bijdrage voor het project beschikbaar gesteld en ook is de
ontmoetingsruimte vanuit haar werkgever beschikbaar gesteld
voor de Hang-Out. Een prettige samenwerking en sponsoring.
In 2022 gaan we deze vrijwillige energie onderzoeken tijdens de
kennismakingsgesprekken. We zoeken vervolgens samen naar een
manier om deze op een voor de mentor en voor het project
passende manier in te kunnen zetten.
Ook worden mentoren die eerder een traject hebben gedaan en
aangeven vaker van betekenis te willen zijn op die manier, opnieuw
benaderd voor het mentorschap.
Mentor van betekenis
Niet alleen onze doelgroep van (kwetsbare) jongeren ervaart
eenzaamheid en/of de negatieve gevolgen van het virus.
Een aantal jongeren hebben in 2021 aangegeven dat ze hun
vrijwilligerswerk doen omdat ze zelf eenzaamheid ervaren of hebben
ervaren en beter inzien wat de nood is met betrekking tot
eenzaamheid. Ze zijn vanuit die motivatie bereid zich voor de ander in
te zetten en merken bij zichzelf dat het helpt om eigen netwerk op te
bouwen. Ze vinden daarbij het fijn te ervaren dat ze van betekenis zijn.

Eenzaamheid leent zich regelmatig perfect om om
te denken: als je een maatje zoekt, dan kun je ook
een maatje zijn. Of je gaat vrijwilligerswerk doen
om zo je netwerk te vergroten en eenzaamheid te
verminderen of voorkomen. Twee vliegen in één
klap. In 2021 blijkt omdenken succesvol te zijn
geweest. 71% van de personen op zoek naar hulp
geeft aan dat het doen van vrijwilligerswerk (deels)
succesvol is geweest en hun hele hulpvraag heeft
opgelost.
In 2020 was dit nog ‘maar’ 56%. Naast dat het
geweldig is dat zoveel mensen hun eigen hulpvraag
hebben opgelost, levert dit ook meer vrijwillige
inzet op. Win-win!
Bron: NL voor elkaar

www.latenwewelzijn-ede.nl

Daar waar fysieke ontmoeting niet kan,
doen Femke en Jorinde dat online.
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Financieel resultaat
Inkomsten
Gemeente Ede
Fondsen
Bedrijven
Overig

€ 75.000
€ 5.138
€ 1.400
€ 13.822

TOTAAL
RESULTAAT

€95.360

Kosten
Trajectkosten
Huisvesting
Ontwikkeling
Communicatie & PR
Kantoorkosten
Vrijwilligersbudget
Projectkosten
Cursus en intervisie
Bijdrage landelijk netwerk
Continuïteitsreserve

€ 78.719
€ 165
€ 2.200
€ 1.108
€ 7.574
€ 1.162
€ 98
€ 1.109
€ 750
€-

TOTAAL

€ 92.885

€2.475

"Ik had geen idee dat het zo
leuk en ook leerzaam zou zijn!

Bas

Mentor van Kees

www.latenwewelzijn-ede.nl
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Vooruitzicht
We zien 2022 tegemoet
als een jaar waarin we
veerkrachtig zijn om met
beperkende maatregelen
om te gaan, maar ook
waarin zichtbaar is welke
eenzaamheid en andere
zorgen er spelen rondom
jongeren. Het hebben van
vaste
ontmoetingsmomenten
zal een nieuwe en
regelmatige plek in de
jaarplanning krijgen.

2022
We dragen bij aan
de bestrijding van
eenzaamheid
onder kinderen
en jongeren

We leren met
en van elkaar
binnen onze
community

We zijn een aantrekkelijke
organisatie voor
vrijwilligers en werken
samen met anderen die
onze doelstelling
onderschrijven

CONTACTGEGEVENS
Mentorproject Laten we Welzijn
Onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad
Contactpersoon:
Marieke van der Heide / Dirjanne van Drongelen
E-mail: info@latenwewelzijn-ede.nl
Website: www.latenwewelzijn-ede.nl

www.latenwewelzijn-ede.nl
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LATEN WE
WEL

mentorproject
Tijdens een teamsessie is de Unique Selling Point van Laten we
Welzijn scherp gesteld. Het bijzondere van het project is dat
jongeren ervaren dat ze er mogen ZIJN. Dat ze er toe doen en
betekenis geven aan het leven van de ander, zowel als vrijwilliger of
als deelnemer.

www.latenwewelzijn-ede.nl

Blz 15.

