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Samenvatting

Na het ontstaan in 2015 en de toekenning van financiële 
steun in 2016, draaide CVVE in 2017 haar eerste, volle-
dige projectjaar. Door financiële steun van zowel de 
gemeente Ede als het Oranje Fonds kon het team van 
CVVE groeien en het werk zich verder uitbreiden. 

Het aantal aanmeldingen voor het maatjesproject bleef 
na de start in 2016 toenemen. Zowel nieuwe Edenaren 
als potentiële maatjes vonden hun weg naar CVVE, 
waardoor het aantal trajecten steeg. Om het project 
door te kunnen ontwikkelen en de groei aan te kun-
nen, is in maart 2017 een coördinator voor het maatjes
project aangenomen die zich volledig kon richten 
op het verbinden van mensen uit een vluchtsituatie met 
Edenaren. In 2017 zijn er maar liefst 92 nieuwe trajecten 
gestart, het dubbele aantal van het beoogde resultaat.

Vanuit de contacten in het maatjesproject en die met 
andere vrijwilligers en organisaties ontstaan nieuwe 
vragen en ideeën die leiden tot nieuwe samenwerking
en en initiatieven. Vanuit deze signalen was er dit jaar 
speciale aandacht voor een groep Eritrese vrouwen en 
zijn er verschillende eetgroepen en ondersteunings
momenten opgezet om hen te ondersteunen en hun 
netwerk te verstevigen. Ook werd het project ‘Gastvrij 
Studentenhuis’ gestart.

In samenwerking met verschillende organisaties startte 
en leidde CVVE in 2017 het project ‘(Vrijwilligers)werk 
door statushouders’. Het bleek lastiger dan verwacht 
om mensen naar (vrijwilligers)werk te leiden, maar toch 
kijkt CVVE tevreden terug omdat er veel verbindingen 
zijn gelegd met bedrijven en organisaties. CVVE ver-
wacht dat het aangaan van deze contacten ook in de 
komende jaren nog effect zal hebben. 

CVVE is dit jaar veel nieuwe samenwerkingen en contact en 
aangegaan. Door veranderingen in het (werk)veld maakte 
CVVE kennis met veel nieuwe organisaties en instan-
ties. Daarnaast kan CVVE nog steeds rekenen op een 
groot netwerk. Met dit netwerk deelt CVVE hulpvragen 
voor goederen en vrijwilligers voor veel verschillende 
organisaties en voor mensen uit het eigen netwerk. 

CVVE kan niet bestaan zonder de inzet van zoveel  
or ganisaties en particulieren die zich in willen zetten 
voor vluchtelingen in Ede. Iets wat steeds weer verwon-
dering geeft en CVVE steeds opnieuw enthousiast maakt 
om te blijven werken aan haar missie: ‘Mensen vanuit 
een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar verbinden. In 
samenwerking met inwoners en organisaties wordt bij-
gedragen aan een volledige en volwaardige integratie 
van nieuwe Edenaren.’ Daar staat CVVE voor en daar is 
ze trots op! Trots omdat ze weet dat wat Ede nu doet, 
van betekenis is voor mensen uit een vluchtsituatie. 
Voor nu en misschien wel voor de rest van hun leven. 
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Tijdens onze periode van terugkijken, duiken we ook 
in de cijfers. In 2017 zijn er 92 nieuwe maatjestrajecten 
gestart! Een overweldigend aantal dat onze plannen 
en dromen ver overtreft. Dat betekent dat er op 92 
plekken in Ede een nieuwe verbinding is ontstaan waar 
bloei en groei plaatsvindt. Van een netwerk, van een 
gevoel van gekend zijn en van thuis zijn. Of zoals een 
Syrische statushouder tijdens een evaluatiegesprek zei: 
‘Ik wist dat ik veilig was in Nederland, maar nu ik mijn 
maatje ken, voel ik me ook van binnen veilig. Mijn ziel 
heeft rust gevonden.’

Na een periode waarin we terug mochten blik-
ken en deze verhalen op ons in mochten laten 
werken, gaan we met nieuwe energie 2018 in. 
In samenwerking met al die Edenaren en Edese 
organisaties mogen we ook komend jaar meewerken 
aan een Edese samenleving waarin mensen elkaar ken-
nen en naar elkaar omzien!

Esther Blokker
Initiatiefnemer/Projectleider

1. Voorwoord
Stilstaan zit niet in de aard van CVVE. We zijn graag in be-
weging en ontwikkeling. Steeds op zoek naar waar we 
kunnen toevoegen en verbinden. Maar wat is het goed 
om het af en toe wel te doen en even terug te kijk en 
naar wat heeft plaatsgevonden en is ontstaan. Het einde 
van het jaar is daar een goed moment voor. We ronden 
onze werkzaamheden zoveel mogelijk af om rustig de 
feestdagen in te gaan. 

Zo spreken we in deze periode Donné. Donné trekt samen 
met haar gezin al ruim een half jaar op met Mona en Fer-
ras en hun twee kinderen. In het begin was dat best even 
zoeken hoe je dat doet: contact hebben, terwijl je elkaar 
nauwelijks verstaat. Er was echter direct een klik. Nu, een 
half jaar later, zijn de gezinnen echt onderdeel geworden 
van elkaars leven. Ze eten samen en ontdekken elkaars 
cultuur. Donné geeft aan dat dat prima in hun drukke ge-
zinsleven past, omdat ze hun Syrische vrienden gewoon 
uitnodigt bij de dingen die ze toch al doen. En daar be-
trekt ze ook haar vrienden bij, die aanschuiven bij een 
gezamenlijke maaltijd én praktisch ondersteunen bij het 
verzamelen van kleding voor de kinderen. 

Bij het horen van dit verhaal worden we stil, dankbaar én 
blij. Want we geloven dat mensen tot bloei komen als ze 
in verbinding zijn met elkaar! De manier waarop deze ge-
zinnen daar vorm aan geven is inspirerend en dat verhaal  
delen we graag. Want dat wat we door mogen geven, 
geeft hoop en anderen motivatie en inspiratie om zich 
ook in te zetten.
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2. CVVE
Aanleiding
Sinds de vluchtelingenstroom die in 2015 Nederland 
en daarmee Ede binnenkwam,  heeft een groot aantal 
vluchtelingen in de gemeente Ede een status ontvang en 
en een woning in Ede toegewezen gekregen. Deze sta-
tushouders hebben behoefte aan de opbouw van een 
sociaal netwerk en ondersteuning bij het vinden van 
een weg in de Edese samenleving. Daarvoor is nodig dat 
mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren elkaar 
gaan vinden om zo een volledige en volwaardige inte-
gratie mogelijk te maken voor deze nieuwe Edenaren. 

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. CVVE legt 
verbinding tussen hulpvragen en aangeboden kwali-
teiten, diensten en goederen op het gebied van sociale 
contact en, werk en buurt. CVVE maakt daarin gebruik 
van de kracht van de Edese samenleving, haar organi-
saties en inwoners.
 
Om dit te realiseren worden er binnen het project ‘Maat je 
voor een vluchteling’ mensen vanuit een vluchtsituatie 
en Edenaren aan elkaar verbonden. Daarnaast worden 
er andere grote en kleine projecten uitgevoerd met als 
gemeenschappelijk doel: samen met inwoners en orga-
nisaties de integratie van statushouders bevorderen.
 
Organisatie

Missie
CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en 
Edenaren met elkaar. In samenwerking met inwoners 
en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en 
volwaardige integratie van nieuwe Edenaren.

Visie
CVVE zet zich in voor een samenleving waarin Edenaren 
en mensen vanuit een vluchtsituatie samen optrekken 
en onderdeel zijn van elkaars leven. Mensen uit de Edese 
samenleving zetten zich graag in om nieuwe Edenaren 
op weg te helpen en een thuis te bieden. 

Doelstelling
CVVE maakt de verbinding tussen mensen vanuit een 
vluchtsituatie en Edenaren. Samen met inwoners en or-
ganisaties wordt de integratie van nieuwe statushou-
ders bevorderd. 

Subdoelen
 Mensen vanuit een vluchtsituatie leren Edenaren 
  kennen en bouwen zo aan hun netwerk.
 Mensen vanuit een vluchtsituatie oefenen de Neder 
  landse taal in een laagdrempelige sociale situatie. 

 Mensen vanuit een vluchtsituatie leren hun weg 
  in de gemeente Ede kennen.
 Mensen vanuit een vluchtsituatie groeien in hun 
 zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving.

Werkwijze 
CVVE legt verbinding tussen hulpvragen en aangebo-
den 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. 

3. Achtergrond
CVVE heeft zich sinds de oprichting in oktober 2015 
ingezet om vraag en aanbod omtrent vluchtelingen in 
Ede bij elkaar te brengen. Na dit elf maanden vrijwillig 
te hebben gedaan, ontvangt CVVE vanaf september 
2016 financiële ondersteuning van de gemeente Ede. 

In overleg met de gemeente Ede is gezocht naar een 
bestaande organisatie waar CVVE onderdeel van zou 
kunnen worden. Zo kan de jonge organisatie begeleid 
worden door mensen met meer ervaring om zo haar 
professionaliteit en continuïteit te waarborgen en te 
vergroten. Sinds september 2016 is CVVE onderdeel 
van Netwerk Dien je Stad. CVVE maakt gebruik van de 
expertise, begeleiding, ondersteuning en kantoorfacili
teiten van Netwerk Dien je Stad. Ze  is onderdeel van 
haar medewerkersteam, maar opereert daarbinnen als 
zelfstandig project.
 
Sinds mei 2017 wordt het maatjesproject van CVVE  
financieel ondersteund door het Oranje Fonds. Door 
deze financiële ondersteuning kon het project verder 
uitgebouwd en gestabiliseerd worden.

Netwerk Dien je Stad
Jongeren vrijwilligersnetwerk Dien je Stad investeert 
in een Edese samenleving waarin mensen naar elkaar 
omzien. Jaarlijks zetten honderden jongeren en 
volwassen en zich via Netwerk Dien je Stad in voor 
mens en die zelf niet (meer) in staat zijn om zelfstandig 
voor zichzelf en hun omgeving te zorgen en bieden zij 
netwerk aan mensen die zelf weinig of geen netwerk 
hebben. Netwerk Dien je Stad is onderdeel van Stichting 
TijdVoorActie. 
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4. Ontwikkeling
Na de start in 2016, draaide CVVE in 2017 haar eerste volle-
dige projectjaar. In dit jaar ontwikkelde CVVE zich verder 
en groeide de organisatie. Het maatjesproject bleef na 
de start in 2016 groeien. Om dat project verder door te 
kunnen ontwikkelen en de groei aan te kunnen, is er in 
maart 2017 een coördinator voor het maatjes project 
aangenomen. Door de steun van het Oranje Fonds  
konden de uren voor deze coördinator in mei 2017 zelfs 
uitgebreid worden. 

Het maatjesproject is uitgegroeid tot de kern van het 
werk van CVVE. CVVE verbindt mensen uit een vlucht
situatie en Edenaren met elkaar en vanuit die contacten 
ontstaan nieuwe vragen en ideeën die leiden tot nieuwe 
samenwerkingen. De organisatie blijft steeds in be-
weging. De behoeftes en vragen binnen de doelgroep 
veranderen en daarmee ook de werkwijze en de  
samenwerkingspartners van CVVE. Ze zet zich in om 
flexibel mee te bewegen met het werkveld en de be-
hoeftes die daar zijn. 

Begin 2017 is het project ‘(Vrijwilligers)werk door sta-
tushouders’ van start gegaan in samenwerking met 
Vluchtelingenwerk Ede, Malkander en de gemeente 
Ede. Door ontwikkelingen binnen het werkveld en 
CVVE, is het aandeel van CVVE in dit project eind 2017 
afgerond.

 

5. Resultaat
Maatjesproject
In oktober 2016 lanceerde CVVE het maatjesproject. 
Doel van dit project is om statushouders te verbinden 
aan een Nederlands maatje. Dit gelijkwaardige contact 
breidt het sociale netwerk van de statushouder uit. Het 
maatje kan ondersteunen bij de integratie. 

In 2017 is het maatjesproject verder gegroeid en door-
ontwikkeld. De werkwijze is in de loop van het jaar 
steeds beter afgestemd op de praktijk. Er is geïnves-
teerd in een vast team vrijwilligers en er is een grote 
groep maatjes geworven en begeleid. 

118
trajecten

meegenomen uit 2016

gestart in 2017

gestart

26

92

vroegtijdig beëindigd 

afgerond
11

17

volgens planning

107

104 7

maatjes

statushouders

maatjescoaches

Het vroegtijdig beëindigen van trajecten had verschillende 
oorzaken waarbij de persoonlijke omstandigheden van 
de statushouder of het maatje vaak een grote rol speelden. 

Informatieavonden
Om de maand vindt er een informatieavond voor  
potentiële maatjes plaats. Tijdens deze bijeenkomsten  
krijgen mensen informatie over de inhoud van het  
project, maar ook over het proces dat statushouders 
doorlopen vanaf het moment dat ze in Nederland aan-
komen. Deze avonden worden als een waardevolle  
basis ervaren. 

In samenwerking met Malkander is er een informatie-
avond georganiseerd over Syrië en Eritrea. Hier kwamen 
maatjes, maar ook andere vrijwilligers en geïnteres-
seerden op af. Door deze avond kregen bezoekers meer 
achtergrondinformatie over het land van herkomst van  
de aan hun gekoppelde statushouder. 

Werving
CVVE ziet dat het aantal aanmeldingen voor de informatie 
 avonden terugloopt. Ook het aantal aanmeldingen van 
maatjes is minder dan bij de start van het project. 
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CVVE heeft op verschillende manieren geïnvesteerd in 
het zoek en van nieuwe maatjes. Onder andere door 
berichten op Facebook, de website, de digitale nieuws-
brief en kerkblaadjes. Maar ook door specifiek mensen 
te  benaderen uit het netwerk en vanuit de vrijwilligers 
die betrokken waren bij de noodopvang. Daarnaast 
hebben vanuit een samenwerking met de sociale stu-
dies van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) 11 nieuwe 
maatjes zich aangemeld. 

Maatjescoaches
Maatjes worden begeleid door vrijwillige maatjescoach es. 
Deze maatjescoaches voeren de kennismakings en 
evaluatiegesprekken en zijn het eerste aanspreekpunt 
voor de maatjes. De maatjescoaches hebben nauw 
contact met de coördinator van het maatjesproject. 
Eens in de twee maanden vindt een ontmoeting plaats 
tussen de coördinator en de maatjescoaches. Tijdens 
deze contacten worden ervaringen uitgewisseld en de 
betrokkenheid tussen maatjescoaches onderling en 
met CVVE vergroot. Daarmaast worden knel en ver-
beterpunten besproken en wordt er samen vooruit 
gekeken. CVVE vindt het belangrijk dat vrijwilligers 
zich onderdeel weten van het team en ook op die 
manier meedenken. De maatjescoach es ervaren het 
als zeer prettig om op deze manier betrokken te zijn. 
 
Ontmoeting
In samenwerking met het plaatselijk inloopcentrum 
MeetInn is er in de Week tegen Eenzaamheid een multi
culturele maaltijd georganiseerd waar 40 personen, 
zowel Nederlanders als mensen uit een vluchtsituatie, 
samen hebben gegeten. Tijdens deze avond werden 
bestaande verbindingen verstevigd en nieuwe verbin-
dingen gelegd. Maatjes ontmoetten andere maatjes en  
mensen uit allerlei culturen ontmoetten elkaar. Er was 
ruimte voor waardering van vrijwilligers en er meldden 
zich zelfs nieuwe vrijwilligers aan. Als gevolg van deze 
bijeenkomst is er zelfs een statushouder als vrijwilliger 
bij het inloopcentrum aan de slag gegaan. 

12 december vond het Ontmoetingsfeest van Netwerk 
Dien je Stad plaats. Een feest waar zo’n 400 gasten, uit alle 
lagen van de maatschappij, als een soort minisamenleving, 
elkaar ontmoeten. CVVE had haar vrijwillig ers en de bij 
haar bekende statushouders uitgenodigd voor het feest 
en mocht een heel aantal mensen daar verwelkomen. 
 
Signaleren en samenwerken
Doordat maatjes bij mensen achter de voordeur  
komen, zien ze veel. Hierdoor hebben zij in sommi-
ge gevallen in een vroeg stadium signalen op kunnen 
pakken en is in samenwerking met de coördinator en 
Vluchteling enwerk de juiste hulp ingeschakeld. Door 
deze ontwikkeling zijn de relaties van CVVE met onder an-
dere het Sociaal Team tot stand gekomen en verstevigd. 

Ali (29) en Jonatan (28) kennen elkaar van het maatjespro-
ject van CVVE. In mei vertelde Jonatan ons hierover:
 
‘In mijn straat werd recent herdacht dat er hier bommen 
vielen. Dat gebeurde 73 jaar terug in Ede-Zuid. Een overle-
vende vertelde met tranen in haar ogen over de goedheid 
van mensen in die periode. Op sommige plekken in de we-
reld is dat de realiteit van vandaag.

Wat doe ik? Ik kijk voetbal, ik praat over lekker eten, 
ik maak een wandeling door een leuke stad. Vaak met  
Nederlandse vrienden, soms met Ali. Ali is net zo oud als 
ik ben en heeft ongeveer dezelfde opleiding. Alleen voor 
hem is de oorlog actueel. In de straat waar hij woonde, is 
het overal zichtbaar. Daarom woont hij nu ook hier. We 
praten er zelden over. Wel discussiëren we over wie de 
beste voetballer ter wereld is. Hij zegt Messi, ik Ronaldo. 
Hij studeert ontzettend hard op z’n Nederlands. Schrijf-
blokken vol. Soms is het hilarisch. Hij spreekt soms de 
“uu” uit als “oe”. 

Het is moeilijk voor Ali om Nederlanders te leren ken-
nen. Hij zit op Nederlandse les met andere vluchtelingen. 
Werk en kan hij nog niet, hij moet eerst Nederlands leren. 
Hij doet wel vrijwilligerswerk. Voor hem is het cruciaal 
om meer met Nederlanders Nederlands te praten. Daar-
om betekent het contact voor hem veel. CVVE heeft ons 
in contact gebracht. Anders waren we elkaar waarschijn-
lijk niet tegengekomen, terwijl hij twee straten verderop 
woont. Ik doe niets groots, ik doe wat ik met andere 
vrienden ook doe. Het betekent alleen meer.’

foto: Arjan van Bruggen  
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Netwerkverbreding Eritrese vrouwen
Bij het sluiten van de noodopvang werd vanuit de begeleid
ing speciale aandacht gevraagd voor een groep Eritrese 
vrouwen die zich in Ede zou gaan vestigen. Vanuit die 
vraag heeft CVVE  hier binnen het maatjesproject spe-
ciale aandacht aan besteed door een veldwerker in te 
zetten onder deze vrouwen. Vanuit deze contacten 
groeide ook het contact met mannen en kinderen uit de 
Eritrese gemeenschap. Deze veldwerker heeft contact 
gehad met 51 verschillende personen. Het doel van dit 
contact was hun netwerk te verstevigen en behoeftes 
op te halen en van daaruit nieuwe verbindingen te leg-
gen en eventueel aanbod te generen. 

Vanuit deze contacten zijn verbindingen gelegd tussen 
Eritrese mensen en buurtcommunities, kerken, sleutel
figuren, buren, welzijnsorganisaties, scholen, sport-
clubs en hulpverleningsinstanties. Veel mensen zijn  
attent gemaakt op het maatjesproject en verbonden 
aan een maatje. In al deze contacten werden veel signa-
len opgevangen van waaruit actie is ondernomen. Dat 
gaat van het niet weten hoe men zijn tanden moet poet-
sen tot een gezin waarin huiselijk geweld plaatsvond. 
 
Daarnaast is er geïnvesteerd in het opzetten van twee 
activiteiten:
 
 Netwerkeetgroepen. Eens per maand komen 
 eetgroepen bij elkaar om samen te eten. Deze 
 groepen bestaan uit ongeveer 4 Eritrese gezinnen, 
  4 maatjes en hun gezin en soms nog mensen uit 
 de wijk. De gezinnen leren op deze manier meer 
  Nederlanders kennen en bouwen daar laagdrem 
 pelig een relatie mee op. 
 Ondersteuningsmomenten. Tweemaal per maand 
  worden Eritrese vrouwen uitgenodigd voor een 
 ondersteuningsmoment. Het doel is enerzijds de 
  vrouwen te helpen bij het leren van de taal. Dit ge 
 beurt door aan te sluiten bij het huiswerk dat 
 vrouwen moeten maken (of de website: taalklas.nl) 
  en door thema’s vanuit Kennis Nederlandse Maat 
 schappij met hen te bespreken. Thema’s worden 
  uitgelegd door het uit te tekenen of uit te leggen  
 via foto’s van internet. Bij deze besprekingen 
  staat het leren spreken van de taal centraal.

 Daarnaast wordt er een thema van de facebook 
 pagina van Pharos ,Eritreeërs gezond,  besproken. 
  Op deze manier worden gezondheid en opvoed 
 kwesties onder de aandacht gebracht. Wanneer 
  gesignaleerd wordt dat gezinnen iets nog niet  
 weten, wordt dit ook besproken. 

In een Edese buurtcommunity wordt maandelijks samen 
gegeten bij een van de communityleden thuis. Door de 
veldwerker zijn er vier Eritrese gezinnen verbonden aan 
deze community. Na een aantal keer als bezoeker aanwe-
zig geweest te zijn, nodigt een van de Eritrese gezinnen de 
groep bij hen thuis uit.
 
Het gezin heeft de hele dag in de keuken gestaan en veel 
gerechten klaargemaakt (terwijl het een American Party 
zou zijn)! Terwijl de Eritrese gezinnen vaak na het eten al 
vertrekken (vanuit het huis waar deze activiteit gewoonlijk 
plaatsvindt) om elders Eritrese koffie te drinken, bleven 
nu alle gezinnen zitten om samen met de Nederlanders 
koffie te drinken. Nederlanders keken hun ogen uit hoe de 
groene bonen in een koekenpan bruin werden gebrand, 
zagen hoe de rook het huis vulde, roken de vers gemaak-
te koffie en proefden het uit de kleine typische Eritrese 
kopjes. Er werd veel gelachen en besloten om deze acti-
viteiten zeker vaker bij de Eritrese gezinnen thuis te laten 
plaatsvinden!

Gastvrij studentenhuis
In september 2017 is gestart met het project ‘Gastvrij 
studentenhuis’. Binnen dit project worden jonge status-
houders verbonden aan studentenhuizen (of vrienden-
groepen, kringen etc.). De insteek is dat de statushouder 
regelmatig bij de bewoners van het studentenhuis aan-
schuift tijdens de maaltijd. Eten is een laagdrempelige 
manier van contact, met een relatief kleine tijdsinveste-
ring omdat er toch gegeten dient te worden. Door zich 
als groep aan te melden,  wordt studenten een flexibele 
en laagdrempelige manier aangeboden om zich in te 
zetten voor een statushouder. De statushouder leert 
direct meerdere Edese leeftijdsgenoten kennen.

Ter promotie zijn er posters en flyers gedrukt,  is er een praa
tje gehouden bij verschillende studentenverenigingen 
en is er content geplaatst in hun nieuwsbrief. 
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37
aanmeldingen

geplaatst

op wachtlijst

15

16

doorstroom naar 
werk of opleiding

afgerond

6

3

vroegtijdig beëindigd

gestart

organisaties benaderd m.b.t. plaatsen statushouder34

Er zijn daarnaast oproepjes op Facebook gezet, er heeft 
een  gesprek plaatsgevonden met iemand over de mo-
gelijkheid dat kringhuizen (kleine groepen binnen een 
studentenvereniging) dit zouden kunnen omarmen. 
Tot slot is er contact gelegd met reintegratieconsulent
en over welke statushouders mee zouden willen doen. 

In 2017 zijn er 3 statushouders gekoppeld aan een stu-
dentenhuis. 

(Vrijwilligers)werk door statushouders
Eind 2016 werd zichtbaar dat veel statushouders  
behoefte hebben aan een zinvolle dagbesteding waar-
door de integratie bevorderd wordt. Tegelijk werd 
zichtbaar dat de gemeente, die de taak had om te zoek
en naar deze plekken, een grote caseload had. CVVE 
heeft vanuit deze signalen in januari 2017  het project 
‘(Vrijwilligers)werk door statushouders’ opgestart in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk, Malkander 
en de gemeente Ede. In dit project werd gezocht naar 
plekken waar statushouders aan de slag konden om 
zo werkervaring op te doen, de taal te oefenen en een 
zinvolle tijdsbesteding te hebben. Door een intensieve 
samenwerking met deze partijen was er voor de  
statushouders een aanspreekpunt en konden de  
verschillende partijen werken vanuit hun eigen expertise. 
Hierdoor werd er optimaal gebruik gemaakt van een 
groot netwerk. Bijkomend voordeel was dat de mede-

werkers van de gemeente ontlast werden.

Gedurende het jaar bleek dat het lastiger was om ge-
schikte plekken te vinden dan voorheen was voorzien. 
Hiervoor zijn drie redenen:

 De begeleiding van de statushouders kostte meer 
  tijd dan van tevoren ingeschat. Matching bleek 
  effectiever als er iemand meeging naar het kennis 
 makingsgesprek. Daarnaast was er een aantal sta
 tushouders met specifieke wensen waardoor er 
  niet altijd een juiste match gemaakt kon worden.
 Voor veel werkplekken was een bepaald taal 
 niveau vereist, wat statushouders nog niet bleken 
  te hebben.
 Binnen bedrijven en organisaties was vaak veel  
 intern overleg nodig voor er duidelijk was of er  
 iemand geplaatst kon worden. Vervolgens bleek 
  dat veel organisaties onvoldoende begeleiding 
  konden bieden om een statushouder te plaatsen. 

Eind 2017 werd duidelijk dat het project, ondanks dat het 
aantal trajecten minder was dan beoogd, goed liep. De 
samenwerkingen en werkwijze waren helder. Tijdens 
een evaluatiebijeenkomst werd echter duidelijk dat ge-
durende het jaar de capaciteit bij de gemeente vergroot 
was en er meer ruimte was binnen Vluchtelingenwerk 
om mee te zoeken naar vrijwilligerswerk. Toen de  
coördinator van CVVE van dit project aangaf afscheid te 
willen nemen, is gezocht naar de beste manier om dit 
project voort te laten bestaan. Er is toen besloten dat 
de coördinerende rol voor dit project bij Vluchtelingen-
werk zou komen te liggen. Hiermee is de rol van CVVE 
in dit project overgedragen en afgerond. 

Een jonge statushouder heeft in Syrië een koksopleiding 
gedaan en houdt erg van koken en bakken. Na lang zoek-
en vinden we bij ‘Bij Boshardt’ een plek waar deze jong-
en aan de slag zou kunnen. Samen met een medewerker 
 van CVVE gaat de jongen op kennismakingsgesprek. Door 
het gebrekkige Nederlands van de jongen verliep het ge-
sprek vrij stroef. De medewerker van CVVE begon zich al 
zorgen te maken dat dit op niks zou uitlopen of dat de  
gemaakte afspraken niet nagekomen zouden worden 
omdat de statushouder die niet begreep en wel ja zei. 

Na het gesprek kreeg de jongen een rondleiding. Toen hij 
de keuken zag, kwam hij helemaal los. Daar voelde hij zich 
helemaal thuis. Hij controleerde meteen van alles om te 
zien of het naar zijn wens was. Hij is hier voor een aantal 
maanden aan de slag gegaan en gaf aan dat hij op deze 
plek gelukkig was. Daarna heeft hij een baan aangeboden 
gekregen als kok in een nieuw, buitenlands restaurant 
en heeft hij afscheid genomen. Een medewerker van Bij 
Boshardt: ‘We hebben een leuke tijd met hem gehad, hij 
kookte fantastisch lekker en nam altijd vrienden mee, 
heel gezellig’.
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Hulpvragen uitzetten, oplossen, verbinden
CVVE heeft in haar bestaansperiode een grote achterban 
gekregen die zich betrokken voelt bij de vluchtelingen 
in Ede. Op Facebook volgen ruim 1900 mensen CVVE. 
Bijna 300 mensen ontvangen twee keer per maand de 
nieuwsbrief. Verschillende partijen weten CVVE te vind
en voor het uitzetten van hulpvragen in dat netwerk. In 
2017 zijn er 40 hulpvragen gedeeld door vrijwilligers van 
CVVE en daarnaast voor goederen en vrijwilligers voor 
Stichting Timon, Yoin Lindenhout, Vluchtelingenwerk, 
de gemeente Ede en individuele aanvragers die een 
oproep deden voor een statushouder waar ze contact 
mee hebben. Door het delen van deze oproepen zijn er 
verschillende vrijwilligers aan de slag gegaan en zijn er 
meerdere goederen gedoneerd. 

Samenwerking, expertise delen en uitbreiding netwerk 
CVVE investeert in lokale, landelijke en internationale 
samenwerking. Lokaal is er samengewerkt met Vlucht
elingenwerk, de gemeente Ede, Stichting Timon, Yoin 
Lindenhout, Malkander, Connect Us, de CHE, Netwerk 
Dien je Stad, Laten we Welzijn, de Sociale Teams, diverse 
buurtverengingen en nog vele andere organisaties en 
vrijwilligers. CVVE zoekt daarin steeds naar de verbin-
ding, het delen van kennis en het gebruik maken van 
elkaars kwaliteiten. Op deze manier wordt er lokaal  
optimaal samengewerkt en op die manier het beste ge-
boden voor de doelgroep. 

In november 2017 speelde in Cultura de voorstelling 
‘Nieuwe Familie’. CVVE heeft in samenwerking met 
De Ploech loopbaancoaching & arbeidsparticipatie en  
Fotostudio Arjan van Bruggen een fototentoonstelling 
ontwikkeld waarin nieuwe en oude Edenaren centraal 
stonden. Op deze manier werd het verhaal van de voor-

stelling relevant gemaakt voor de bezoekers en de brug 
geslagen van het podium naar de maatschappij.

Landelijk heef  er informatieuitwisseling plaatsgevonden 
met o.a. de initiatieven Arnhem voor Vluchtelingen, 
Gastgezin voor een vluchteling Veenendaal en de vrij-
willigerscentrale in Nijmegen. 

Internationaal is CVVE betrokken bij de verschillende 
Euregiooverleggen die er geweest zijn rondom vlucht
elingen met zowel Nederlandse als Duitse partners.  
Vanuit die overleggen is een INTERREGsubsidie ver-
kregen, waardoor er verschillende informatieuitwisse-
lingsbijeenkomsten gepland kunnen worden. CVVE was 
medeorganisator van de eerste bijeenkomst in januari 
2017 en van de bijeenkomst in juli. Deze laatste werd 
door een gebrek aan deelnemers helaas afgeblazen.

Informatievoorziening, advies en verbinden
CVVE is voor veel mensen het aanspreekpunt als het 
gaat om vragen rondom vrijwillige inzet voor vluchte-
lingen in Ede. CVVE ontvangt wekelijks diverse mailtjes 
en telefoontjes met vragen van Edenaren. Deze vragen 
worden beantwoord en mensen worden, waar moge-
lijk, verbonden aan elkaar of aan een organisatie die 
past bij wat ze zoeken of willen doen. 

Om het netwerk beter van informatie te kunnen 
voorzien, is in de zomer van 2017 een nieuwe website  
ontwikkeld. Op deze website is te vinden wat CVVE 
doet en op welke manier Edenaren een bijdrage  
kunnen leveren. Daarnaast is er een kennisbank ontwik-
keld met een groot aantal artikelen dat vrijwilligers kan  
ondersteunen bij het werken met mensen uit een 
vluchtsituatie.
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6. Leerpunten, belemmeringen 
en ontwikkelingen

CVVE heeft zowel de doelgroep als het werkveld in 2017 
steeds beter leren kennen. Vanuit deze ervaringen, 
kwamen de volgende leerpunten en daaropvolgende 
ontwikkelingen:

 Statushouders zijn onderdeel van de Edese  
 samenleving. Ze maken gebruik van het reguliere 
  aanbod van activiteiten en hulpverlening. Hierdoor 
  maakte CVVE een beweging mee van overwegend 
  contact met Vluchtelingenwerk naar contacten 
  met onder andere het Sociaal Team, CJG etc. Deze 
  beweging duurt nog voort en er wordt blijvend 
  gezocht naar de juiste route als het gaat om het 
  doorgeven van signalen en inschakelen van de 
  juiste professionals. Daarnaast wordt steeds meer 
  duidelijk dat het ook hier gaat om het bieden van 
 maatwerk en fijngevoelig afstemmen op dat wat 
  nodig is. 
 CVVE ontvangt  veel signalen op en beweegt zich 
  flexibel in het werkveld. Hierdoor sluit CVVE zich 
   eenvoudig aan op de behoefte. Tegelijk is er soms 
  zo’n veelheid aan signalen dat gekozen moet 
  worden tussen wat wel en niet opgepakt wordt. 
  CVVE heeft  geleerd om per situatie eerst uit te 
  zoomen, te kijken welke andere partijen iets kunnen 
  betekenen en de vraag naast de missie te blijven 
  leggen, zodat er een duidelijke focus in het werk 
  gehouden wordt. 
 Zoals eerder beschreven is de rol van CVVE in het 
  project ‘(Vrijwilligers)werk door statushouders’ af  
 gerond. De betrokkenheid en leiding van CVVE over 
  het project was goed in de opstartfase. Echter, 
 toen het na een jaar goed draaide en er bij andere 
 organisaties genoeg capaciteit bleek te zijn, was het 
  meest passende om de rol van CVVE over te dragen.

7. Ontwikkelingen in het werkveld
In 2016 en 2017 heeft een grote groep statushouders 
zich gevestigd in Ede. In de begintijd lag de focus voor-
al op huisvesting en vervolgens op de start van de  
inburgering. Naarmate het jaar vorderde, kwam er 
meer rust en daarmee ruimte voor andere ontwikke-
lingen. Dat was enerzijds behoefte aan uitbreiding van 

het netwerk, het doen van activiteiten en behoefte aan 
taalondersteuning. Anderzijds kwamen ook trauma’s 
en problemen meer aan de oppervlakte. Dit vroeg en 
vraagt nog steeds om een brede afstemming met veel 
verschillende partijen waarbij zowel vrijwilligers als wel-
zijns – en hulpverleningsorganisaties betrokken zijn. 
 

8. Ontwikkelingen in het werk
CVVE is  in 2017 flink gegroeid. Er kwamen meer uren 
beschikbaar, waardoor het team sterk uitgebreid kon 
worden. Het samenwerken met meer collega’s zorgde 
ervoor dat er in het team nieuwe structuren ingebed 
moesten worden. Dat, in combinatie met de continue 
ontwikkelingen in het werkveld, heeft geleid tot struc-
tureel, verbeterde interne afstemming.

Het aantal maatjestrajecten is in 2017 veel sterker  
gestegen dan van tevoren was bedacht. Dit zorgde er-
voor dat het maatjesproject steeds meer het centrale 
en verbindende project van CVVE werd. Dit werd ver-
sterkt door de signalen en samenwerkingen die uit het 
maatjes project voortkwamen.

foto: Arjan van Bruggen  
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9. Vooruitblik 2018
In 2018 wordt de focus op het maatjesproject en de 
daaruit voortvloeiende werkzaamheden verder ver-
groot. Het maatjesproject wordt het centrale project 
van CVVE. De verwachting is dat het aantal lopende  
trajecten wat zal teruglopen. De minimale doelstelling 
is dat er 55 nieuwe trajecten gestart worden. Er zal  
creatief en innovatief gezocht moeten worden naar 
nieuwe vrijwilligers, zodat ook in het nieuwe jaar Edena-
ren en mensen uit een vluchtsituatie aan elkaar kunnen 
worden verbonden. Daarnaast wil CVVE vanuit de sig-
nalen die voortkomen uit het maatjesproject blijven 
kijken welke verbindingen er gelegd kunnen worden 
of welke initiatieven ondersteund kunnen worden. Alle 
initiatieven die voortvloeien uit het maatjesproject zijn 
er op gericht om de integratie van mensen vanuit een 
vluchtsituatie te vergroten. Dit kan zijn door eigen pro-
jecten of het ondersteunen van bestaande initiatieven.

10. Financieel resultaat 

Inkomsten Kosten

Gemeente Ede € 57.605 Personeelskosten € 53.596
Fondsen € 10.000 Kantoorkosten € 5.409

€ 1.200 Communicatie & PR € 4.277

Vrijwilligersbudget € 2.106

Inspiratiebijeen-
komsten € 896

Overig € 211

Totaal inkomsten € 68.805 Totaal kosten € 66.495

Eindresultaat € 2.310
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11. Contactgegevens
Esther Blokker, initiatiefnemer/projectleider
Adres: Stationsweg 109, 6711 PN, Ede
Telefoonnummer: 0623111562
Emailadres: esther@cvvede.nl
Website: www.cvvede.nl

CVVE is onderdeel van Netwerk Dien je Stad (Stichting 
TijdVoorActie, Ede).
Voor meer informatie: Eelke Dekens, 
directeurbestuurder Stichting TijdVoorActie.


