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Mentorproject Laten we Welzijn 

1. Introductie 

 

1.1.  Inleiding 
 
“Een jongen van 14 jaar heeft meerdere keren per week last van woedeaanvallen en driftbuien. In 
zo’n aanval wordt deze jongen vernielzuchtig en fysiek agressief richting zijn moeder en twee oudere 
zussen. Vader is niet meer bij het gezin betrokken. De gezinsbegeleider die betrokken is bij dit gezin 
kwam op het punt om de jongen tijdelijk uit huis te laten plaatsen. Toen zij weet kreeg van de pilot 
Laten we Welzijn, heeft zij gevraagd om een mannelijke vrijwilliger voor deze jongen. Door maatwerk 
kwamen we uit bij een vrijwilliger van 25 jaar die wekelijks met deze jongen ging optrekken. Samen 
gamen, boksen en op den duur over meisjes en andere dingen praten. Sinds de vrijwilliger betrokken 
is zijn de escalaties gedurende het jaar op een hand te tellen. De jongen heeft een identificatiefiguur 
en leert anders te handelen in situaties waarin voor hem de emoties oplopen. Die inzet van een 
vrijwilliger i.c.m. hulpverlening pakte voor deze jongen en zijn gezin fantastisch uit.“ 
 
In de samenwerking met meerdere jeugdaanbieders hebben we de afgelopen jaren geconstateerd 
dat er veel kinderen en jongeren zijn die behoeften hebben aan de inzet van een vrijwillige mentor. 
Zoals ook de jongen in de casus. Soms in plaats van en soms naast de inzet van een professional met 
als doel om kinderen en jongeren in hun ontwikkeling te versterken. Het zijn kinderen en jongeren 
die door psychische en sociale problemen moeite ervaren in hun dagelijks functioneren en hierbij 
weinig of geen ondersteuning (kunnen) ontvangen vanuit hun directe sociale omgeving. Er is 
regelmatig sprake van ontwrichte of overbelaste gezinssituaties, waardoor zij aangewezen zijn op 
ondersteuning die buiten deze eerste kring vandaan komt.  
 
Deze kinderen en jongeren dreigen in de hulpverlening terecht te komen of worden reeds door een 
professional begeleid. In samenwerking met jeugdzorgaanbieders is het Mentorproject ontstaan om 
preventief ondersteuning te bieden aan deze kwetsbare doelgroep. 
 

1.2.  Achtergrond 
In het kader van de transitie Jeugdzorg en WMO heeft Netwerk Dien je Stad in samenwerking met 
Stichting Arta en Stichting Breder eind 2012 een pilot gestart genaamd Laten we Welzijn. Jongeren 
die zich inzetten voor psychisch kwetsbare leeftijdsgenoten. 
 
In de beginperiode heeft het vergroten van het netwerk middels de inzet van een vrijwilliger ‘mentor’ 
centraal gestaan. Dit vanuit de ervaring dat het persoonlijke netwerk van psychisch kwetsbare 
jongeren vaak klein of geheel weggevallen is. 
 
Doel van de pilot was om meer welzijn en minder zorg te bieden aan psychisch kwetsbare jongeren, 
de jongere als vertrekpunt te nemen,  het vergroten van de maatschappelijke participatie, zelfregie 
en zelfredzaamheid, het beschermen en versterken van de draagkracht, de omgeving van de 
jongeren onderdeel maken van de ondersteuning en de formele en informele zorg met elkaar te 
verbinden. 
 
Aangezien in de pilotfase de waarde voor jongeren en kinderen zich bewezen heeft en de 
onderzoeksresultaten, gedaan door de Christelijke Hogeschool Ede, positief zijn, heeft Netwerk Dien 
je Stad in samenwerking met gemeente Ede, Stichting Arta en Stichting Breder de pilotfase medio 
2015 ontwikkeld naar een projectfase. Hierbij wil Netwerk Dien je Stad naast lokale partners, 
gemeente Ede, ook het Oranje Fonds betrekken om hierin samen te werken. 
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In de aanloop naar samenwerking met gemeente Ede heeft Netwerk Dien je Stad begin 2015 een 
bijeenkomst Mentoring bijgewoond bij het Oranje Fonds en sindsdien contact gehad met 
Projectadviseur dhr. Niels van Zeben van het Oranje Fonds, het project Humanitas Match en 
Kans050. 
 
In juni 2015 heeft de gemeente Ede vanuit Jeugdzorg en WMO een subsidie toegekend voor het 
projectjaar 2015 om 20 - 25 trajecten te begeleiden. Vanaf de subsidietoekenning heeft het project 
de volgende stappen doorgemaakt: 

- Lopende trajecten gecontinueerd 
- Meerdere trajecten positief afgerond. 
- Geïnvesteerd in nieuwe trajecten (werving en matching) 
- Start gemaakt met ontwikkeling communicatie producten 
- Samenwerking met jeugdzorgaanbieders 
- Opstarten van cursusaanbod  
- Opstarten van intervisie 
- Gewerkt aan samenwerking met Oranje Fonds om doorontwikkeling mogelijk te maken 

 
Aangezien het projectjaar 2015 bij toekenning subsidie gemeente Ede voor een groot deel verstreken 
is, hebben we in overleg met projectadviseur dhr. Niels van Zeben van het Oranje Fonds besloten de 
aanvraag te richten voor 2016. De focus ligt in het door ontwikkelen van het Mentorproject wat 
verderop in het projectplan nader beschreven wordt. 
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2. Opzet 
 

2.1.  Omschrijving 
Laten we Welzijn is een Mentorproject voor Edese (kwetsbare) kinderen en jongeren van 8 tot en 
met 30 jaar die steun in hun ontwikkeling nodig hebben. Kinderen en jongeren worden gekoppeld 
aan een vrijwilliger die hen als mentor een jaar lang begeleidt en ondersteunt op het gebied van 
school, werk, vrije tijd of persoonlijke ontwikkeling en andere zaken die het dagelijks functioneren 
van een kind/jongere belemmeren.  
 
Het betreffen kwetsbare kinderen en jongeren die de steun van een mentor goed kunnen gebruiken. 
De mentor helpt het kind/jongere om zijn of haar vaardigheden te versterken, te ondersteunen bij 
(het behouden van) school, stage en/of werk, te praten over zaken waar het kind/jongere mee zit en 
hun netwerk te vergroten. 
 
Het Mentorproject werkt preventief om te voorkomen dat jongeren in de hulpverlening terecht 
komen en kostenbesparend door samenwerking met professionele hulpverlening. Taken worden 
door de vrijwilliger/mentor overgenomen van de hulpverlener waardoor indicaties lager ingeschaald 
of teruggeschroefd kunnen worden tot dat de professionele hulpverlening zelfs kan stoppen. Zo 
wordt er rondom kinderen en jongeren actief samengewerkt tussen de formele en informele zorg. 
 
Netwerk Dien je Stad voert het Mentorproject Laten we Welzijn in partnerschap met Stichting Arta 
en Stichting Breder en in samenwerking met verschillende jeugdzorginstellingen en 
welzijnsorganisaties in Ede uit. 
 
Met deze fondsaanvraag bij het Oranje Fonds kunnen we in 2016 onder andere een groei doormaken 
met 15 trajecten, aangevuld met 25 trajecten gefinancierd door de gemeente Ede. 

 

2.2. Doel 
Jongeren en jong volwassenen bieden kinderen en jongeren ondersteuning welke gericht is op 
ontwikkeling van vaardigheden, vergroten van zelfvertrouwen, vergroten van sociale vaardigheden, 
het vergroten van het netwerk en het toekomstperspectief. 
 

2.3. Doelgroep 
Kinderen en jongeren van 8-30 jaar in gemeente Ede die te maken hebben met: 

- een sociale achterstand 
- een gebrek aan een rolmodel 
- identiteitsproblemen 
- psychosociale problemen 
- zorgmijdend zijn 

 

2.4. Ondersteuning 
Ondersteuning is gericht op 

- ontwikkeling van vaardigheden; 
- vergroten van zelfvertrouwen; 
- vergroten van sociale vaardigheden; 
- het vergroten van het netwerk; 
- en vergroten van het toekomstperspectief. 
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3. Werkwijze 
 
Een traject bestaat uit een aantal fasen welke hieronder staan beschreven. 
 
Opstartfase traject 

1. Informatieve kennismaking 
2. Intake 
3. Aanvragen VOG 
4. Kennismaking met het kind of de jongere 
5. Bedenktijd 
6. Start match 

 
Trajectfase 

1. Start en kennismaking 
2. Ontwikkelingsfase 

(Maatwerk en leren) 
3. Afscheid en herdefiniëringsfase 

(afbouwen, herdefiniëren, persoon in eigen omgeving die het overneemt)  
 

4. Samenwerking 
Er wordt actief samengewerkt met lokale jeugdzorgaanbieders en welzijnsorganisaties.  
Binnen het project zijn Stichting Arta en Stichting Breder partner en wordt er samengewerkt met 
diverse jeugdzorgorganisaties, Centrum voor Jeugd en Gezin en sociale teams. 
 
Taakverdeling: 
 

 Netwerk Dien je Stad 
o Projectleider 
o Intake met aanvragers 
o Werving vrijwilligers 
o Matching 
o Trajectbegeleiding 
o Mentorbegeleiding 
o Doorontwikkeling project 

 

 Stichting Arta 
o Verzorgt 3 basistrainingen (2016) 
o Verzorgt 2 verdiepingstrainingen (2016) 
o Bijdragen in de doorontwikkeling van het project 
 

 Stichting Breder 
o Verzorgt 6 intervisiebijeenkomsten (2016) 
o Biedt coaching op afroep aan  
o Bijdragen in de doorontwikkeling van het project 

 

 Jeugdzorgorganisaties 
o Ondersteuning van hun cliënt en op afroep educatie aan mentor (bij aanwezigheid 

indicatie) 
o Inzage tot en doorrekening van besparen zorgkosten 
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5. Mentoren 
 

5.1. Inleiding 
Mentoren zijn vrijwilligers en géén professionals. Een mentor heeft gemiddeld wekelijks contact met 
het kind of de jongere. Zij praten met elkaar en werken aan de doelen die het kind of de jongere 
belangrijk vindt. De mentor steunt het kind of de jongere bij het bereiken van die doelen.  
 
Het mentoraat duurt ongeveer een jaar en de mentor en het kind of de jongere spreken elkaar 
gemiddeld 1 keer per week. Het traject is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Dat geldt voor zowel 
de jongere als voor de mentor. Bij de start van het traject wordt er een trajectplan opgesteld waarin 
de doelen beschreven staan. Daar wordt ook de intentie verwoord om het traject te laten slagen.  
 
Tijdens het matchgesprek (eerste kennismaking) tussen mentor, jongere, hulpverlener en 
mentorbegeleider, worden deze doelen met elkaar besproken. Tussentijds worden de doelen 
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Aan het eind van het mentoraat wordt samen bekeken of de 
beoogde doelen zijn behaald. Dat kan verbetering van schoolprestaties zijn, dat een jongere 
zelfstandig iets kan bestellen in een restaurant, het vinden van een (bij)baan, maar ook een betere 
relatie met ouders of ervoor zorgen dat de jongere niet terugvalt in de hulpverlening. 
 

5.2. Ondersteuning mentoren 

 De mentoren worden begeleid door de mentorbegeleider vanuit Netwerk Dien je Stad. Bij 
aanwezigheid van een indicatie voor het kind of de jongere wordt daarin samengewerkt met 
de betrokken hulpverlener. Dit kunnen gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, coaches 
of jeugdzorgmedewerkers zijn.  
 
De mentorbegeleider onderhoudt tussentijds contact met de mentor en het 
kind/gezin/jongere. Na twee maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats. Daarna worden 
evaluaties op maat aangeboden, tenminste 1 keer per 6 maanden, afhankelijk van hoe het 
traject loopt. 
 
In 2016 wordt er een start gemaakt met het inzetten van een HBO stagiaire en vrijwilliger in 
de begeleiding van de mentoren.  

 

 Zes keer per jaar organiseert Stichting Breder een intervisiebijeenkomst voor de mentoren. 
Mentoren kunnen zich verder ontwikkelen, krijgen inzicht in eigen handelen en gedrag, 
bespreken concrete situaties en leren van andere mentoren. 
 

 Stichting Breder biedt coaching op afroepbasis aan mentoren wat naast de 
mentorbegeleiding extra ingezet kan worden. Binnen de begroting is ruimte voor 6 x 2 uur 
interventie. 

 

 Vijf keer per jaar organiseert Stichting Arta vanuit de Arta Academy een training op maat 
voor de mentoren. Er worden drie basiscursussen met certificaat verzorgt en daarnaast twee 
verdiepingscursussen waarbij thema’s en problematieken waar de mentoren meer over 
willen leren worden behandeld. 
 

Het intervisie en cursusaanbod zal bij de groei van het aantal trajecten mee ontwikkelen en is binnen 
de projectfinanciering ook mee begroot. 
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6. Financiering  

 

6.1. Gemeente Ede 

 
De gemeente Ede is partner in het Mentorproject en de intentie is om de subsidie jaarlijks te 
verhogen met het oplopen van het aantal trajecten. De financiering komt vanuit budget Jeugdzorg en 
WMO aangezien het doel van het project een preventieve werking heeft en het kosten verminderend 
werkt rond het afgeven en verlagen van indicaties van deelnemers die ook een traject volgen binnen 
de professionele hulpverlening.  
 
De financiering is nu voor 1 jaar vastgesteld, het projectjaar 2016. Medio 2015 is een subsidie 
verleent om het project op te starten. De intentie is om de subsidie na 2016 stapsgewijs op te voeren 
en uiteindelijk over te nemen. 
 
In de doorontwikkeling van het Mentorproject zal continu een afstemming en evaluatie plaatsvinden 
met de gemeente Ede over de financiering voor de jaren die volgen en onderzocht worden hoe 
andere lokale partijen zorg kunnen dragen voor financiering van de trajecten, zodat waar en wanneer 
nodig het project na 2018 gecontinueerd kan worden. 
 

6.2. Doorontwikkeling 
 
Om een doorontwikkeling te kunnen maken met het Mentorproject werken we graag samen met het 
Oranje Fonds. De ondersteuning vanuit het Oranje Fonds zal voor het volgende worden ingezet: 
 

- Toename van het aantal te begeleiden trajecten. Van twintig-vijfentwintig trajecten 
gefinancierd door de gemeente Ede, naar veertig trajecten in 2016. Vervolgens jaarlijkse 
groei van tien trajecten. 

- Inzet op werving vrijwilligers. 
- Uitbreiden en verduurzamen van samenwerkingsrelaties. 
- Ontwikkelen van twee verdiepingscursussen. 
- Het door ontwikkelen van de basiscursus en intervisie aanbod, kwaliteit verbetering en 

meegroei mogelijkheid met aantal trajecten. 
- Het ontwikkelen van een breed draagvlak aan lokale partnerschappen. 
- Vinden en binden van ambassadeurs. 
- Onderzoeken van andere financieringsvormen in het kader van continuering op de langere 

termijn. 
- Verdere ontwikkeling van communicatie producten, PR. 
- Vrijwilligersbudget, positieve stimulans aan de trajecten (onkosten die gemaakt worden om 

trajectdoelen te bereiken). 
- Begeleiding en coaching van stagiaire en vrijwilliger in de matching van mentoren, zodat 

naast een gezonde basis betaalde coördinatie de capaciteit verbreed wordt. 
- Methodiek verder door ontwikkelen in samenwerking met het Oranje Fonds en andere 

mentoringsprojecten. 
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6.3. Meerjarenbegroting 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


