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Voorwoord
Karin (21) vertelt: “Ik heb een groot sociaal netwerk. Ik heb tijd voor vrienden
en vriendinnen, maar kies er voor om tijd te reserveren voor Thijs, die ik begeleid.” Ze is mentor van Thijs (22) en samen spreken ze wekelijks met elkaar
af. Thijs deelt zijn kwetsbaarheid: “Ik ben eenzaam en durf de straat niet meer
op. Ik heb iemand nodig die me helpt.”
Nadat hun traject een paar maanden bezig is, vindt een evaluatie plaats.
Karin: “Ik wist niet dat het zo leuk zou zijn! En ik leer er ook nog heel veel van!”
Thijs: “Ik ga weer zelf mijn huis uit en kom weer onder de mensen. Karin neemt
me mee op pad. We hebben samen opgeschreven welke dingen ik zou kunnen gaan ondernemen. Zo heb ik besloten me aan te melden als vrijwilliger
om oudere mensen te helpen met ICT vragen.”
Als je iets deelt, kan het betekenen dat iets vermindert. Het verhaal van Thijs
is een voorbeeld dat juist laat zien dat delen binnen mentorproject Laten we
Welzijn vermeerdering betekent. Delen van tijd en aandacht betekent toename
in Thijs’ vaardigheden, zelfverzekerdheid en participatie in onze samenleving.
Doelen worden gehaald en ontwikkeling komt op gang. Hoe geniaal is het dat
dit door de inzet van een persoonlijke mentor tot stand komt!
Het jaar 2017 stond in het teken van delen. Het delen van onze visie en passie, waardoor jongeren vanuit eenzaamheid weer deel zijn geworden van de
samenleving. Maar ook het delen van tijd en aandacht. Zoals vrijwillige mentor
Karin hierboven vertelt.
Ik ben trots op de 123 jongeren die het afgelopen jaar tijd en aandacht zijn
gaan delen en onderdeel uit zijn gaan maken van mentorproject Laten we
Welzijn. Mede door begeleiding en ondersteuning vanuit Laten we Welzijn zijn
zij het die het mogelijk maken dat kwetsbare jongeren weer onderdeel worden
van de Edese samenleving.
Ik ben dankbaar dat we dit werk mogen doen en ons blijven ontwikkelen om
passende ondersteuning en begeleiding te bieden aan deze jongeren. In dit
jaarverslag deel ik graag hoe we hier het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.
Naast de resultaten in cijfers en verhalen over 2017, neem ik je ook graag mee
in het vooruitzicht naar 2018.

Marieke van der Heide
Projectleider mentorproject Laten we Welzijn
Contactgegevens
Organisatie: Mentorproject Laten we Welzijn (Stichting TijdVoorActie)
Contactpersonen: Marieke van der Heide / Maries van der Hek
E-mail: marieke@latenwewelzijn-ede.nl
Website: www.latenwewelzijn-ede.nl
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1. Achtergrond
In het kader van de transitie Jeugdzorg en WMO is Netwerk
Dien je Stad (het Edese jongerenvrijwilligers netwerk) in
samenwerking met Stichting Arta en Stichting Breder
eind 2012 een pilot gestart onder de projectnaam Laten
we Welzijn. Jongeren zijn zich sindsdien vrijwillig gaan
inzetten als persoonlijke mentor voor leeftijdsgenoten die
psychisch kwetsbaar zijn.
In de beginperiode heeft het vergroten van het netwerk
middels de inzet van een vrijwillige ‘mentor’ centraal
gestaan. Dit vanuit de ervaring dat het persoonlijke
netwerk van psychisch kwetsbare jong
eren vaak klein
of geheel weggevallen is. In 2015 heeft Netwerk Dien je
Stad in samenwerking met Stichting Arta en stichting
Breder de pilot doorontwikkeld naar een projectfase. Hierbij heeft Netwerk Dien je Stad, naast haar lokale partner
de gemeente Ede, ook het Oranje Fonds betrokken om
hierin de komende jaren samen te werken.

2. Project
Missie

Mentorproject Laten we Welzijn verbindt kwetsbare jong
eren aan een vrijwillige mentor die hen helpt om tot
ontwikkeling te komen.

Visie

Mentorproject Laten we Welzijn zet zich in voor een Edese
samenleving waarin jongeren die ondersteuning nodig
hebben meetellen en mee kunnen doen en daarbij een
positieve bijdrage leveren aan elkaars ontwikkeling.

Doelstellingen

Mentorproject Laten we Welzijn koppelt vrijwillige
mentoren aan (kwetsbare) jongeren die een hulpvraag hebben en gemotiveerd zijn om hier samen met
hun mentor aan te gaan werken. In samenwerking
met ouders, professionele hulpverlening en onderwijs
worden jongeren begeleid en gecoacht om ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Subdoelstellingen

Ondersteunen van jongeren in een vroeg stadium
middels vrijwillige mentoren ter voorkoming van
geïndiceerde zorg.
Positief betrekken van kwetsbare jongeren bij de
samenleving. Zo ontdekken zij dat ze ondanks
hun kwetsbaarheid bij kunnen dragen aan het
samenleven.
Versterken van samenwerking tussen de informele en formele zorg rondom kwetsbare jongeren.
Inwoners in de gemeente Ede zich voor elkaar in
laten zetten. Jongeren leren op jonge leeftijd al
om van betekenis te zijn voor leeftijdsgenoten.
Ze oefenen met coachingsvaardigheden en doen ervaring op door een jaar lang een kwetsbare jongere te
begeleiden.
Jonge vrijwilligers de kans geven om coachingsvaardigheden te kunnen oefenen en in laten zien
hoe waardevol het is om er voor een ander te zijn.
Jongeren een ervaring geven die maakt dat de stap
naar vrijwilligerswerk in de toekomst wordt vergroot.
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Minder boos en meer rust
Luuk van 12 heeft een vorm van autisme en is licht verstandelijk beperkt. Hij is te zien op de cover van dit jaarverslag,
samen met zijn mentor en zijn hond. Hij heeft een Duitse
Herder die veel voor hem betekent. Hij ziet hem als vriend
en steun; iets wat hij bij mensen moeilijk kan vinden. Luuk
wil graag zijn hond trainen en africhten. De hond luistert
soms niet, dat vindt Luuk erg moeilijk. Dit maakt hem boos
en gefrustreerd. Dit heeft vervolgens een negatieve uitwerking op zijn hond en Luuk voelt zich falen. Communicatie en
omgaan met emoties zijn de dingen die Luuk in het contact
met de mensen om hem heen ook moeilijk vindt. Op school
of in andere sociale situaties kan dit hem belemmeren. Hij
is gekoppeld aan een vrijwillige mentor die net zo’n passie voor honden heeft als hij. Samen trainen ze de hond.
Al doende leert Luuk hoe hij duidelijk communiceert met
de hond. Deze vaardigheden leert hij in het trainen met de
hond, maar neemt hij mee in zijn sociale leven. Hij geeft zelf
aan: “Soms luistert Bobby niet, dan gaat hij met zijn staart
tussen de benen in zijn hok en ben ik boos. Maar mijn mentor leerde me dat ik dan niet boos moet gaan schreeuwen
tegen hem maar gewoon even rustig moet wachten. Zo ziet
Bobby dat ik niet boos ben, en komt hij vanzelf weer spelen.
Ik heb geleerd dat ik niet verdrietig hoef te zijn en dat ik het
niet fout doe als hij niet luistert.” En zijn moeder vertelt:
“Hij is een stuk rustiger. Hij is niet meer zo snel boos en hij
kan soms ook wat beter verwoorden wat hij wil. Zowel van
de hond als van ons!”

Doelgroep
Mentor:
Jongeren uit Ede, van 18 jaar en ouder, die tijd en aandacht willen geven aan een ander. Ze committeren zich,
om een jaar lang, wekelijks met een jongere op te trekken
en met een positieve insteek deze kwetsbare jongere te
ondersteunen bij zijn doelen.

om zich een jaar lang in te zetten voor een jongere om
samen te werken aan zijn of haar persoonlijk doel. Vrijwillige mentoren worden ondersteund door begeleiding
vanuit het project in de vorm van evaluaties, inter
visies en trainingen. Aan ieder traject wordt maatwerk
geleverd om het contact tussen de mentor en de jongeren te bevorderen. 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 klik met elkaar hebben en elkaar kunnen begrijpen
is de basis om de gestelde doelen te kunnen realiseren.
De trajecten zijn gericht op preventie (om geïndiceerde
hulp te voorkomen), lopen parallel naast geïndiceerde
hulpverlening (ter ondersteuning van het hulpverleningstraject) of zijn gericht op nazorg (bieden van ondersteuning
bij het afsluiten of bevorderen van geïndiceerde hulp).
Een traject bestaat uit een aantal fasen, welke hieronder staan
beschreven.
Opstartfase traject
1. Informatieve kennismaking
2. Intake
3. Aanvragen van VOG voor de vrijwillige mentor
4. Kennismaking met het kind of de jongere en het
tekenen van een vrijwilligersovereenkomst
5. Bedenktijd
6. Start van een mentortraject
Trajectfase
1. Kennismakingsperiode: ontwikkelen van een ver-
trouwensrelatie die de basis vormt voor het verdere
traject.
2. Ontwikkelingsfase: het werken aan doelen staat
centraal.
3. Afscheid en herdefiniëringsfase: het toewerken
naar afscheid en voortzetten van geleerde vaardigheden
zonder mentor staat centraal.

De jongere die een mentor ontvangt:
Jongeren uit Ede tussen de 8 en 30 jaar die kwetsbaar zijn
en soms moeite hebben om zich te mengen in de Edese
samenleving. Ze zijn gemotiveerd om samen met een
vrijwillige mentor aan de slag te gaan met persoonlijke,
zelf geformuleerde doelen. Dit zijn doelen die laagdrempelig zijn en gaan over het uitbreiden van vaardigheden,
netwerkversterking, zelfstandigheid, emotieregulering,
bespreekbaar maken van zorgen, plannen en organiseren
of vinden van werk of dagbesteding.

Werkwijze

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 formele en informele organisaties die werken of
te maken hebben met (kwetsbare) jongeren. Ook ouders,
netwerk, professionele hulpverlening en onderwijs worden waar nodig betrokken.
Van vrijwillige mentoren wordt commitment gevraagd
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3. Resultaten
Het mentorproject is het jaar ingegaan met 25 lopende
trajecten vanuit 2016. De doelstelling was om in 2017 uit
te breiden naar totaal 50 lopende trajecten. Dit is ruimschoots gehaald. Er zijn 40 nieuwe trajecten gestart,
waarmee het totaal uitkomt op 65 trajecten.

Projectresultaten 2017

Het voortijdig afronden van de trajecten heeft verschillende redenen, zoals verhuizing van mentor of jongere en
langdurige ziekte. Bij één jongere wensten de ouders dat
hij met het mentortraject ging stoppen en hij alle tijd in
school zou investeren. Een ander bleek na de start onvoldoende gemotiveerd en heeft ervoor gekozen om het
traject vroegtijdig te beëindigen. Een jongere kreeg werk
in een andere woonplaats waardoor hij weinig in Ede aanwezig was. Er kon moeilijk gezamenlijke tijd gevonden
worden met zijn mentor.
Als het uitval van de trajecten wordt vergeleken met 2016
is zichtbaar dat dit bijna de helft minder is (2016 waren het
er 7 op 38 trajecten, nu 7 op 65 trajecten). Een mogelijke
verklaring is dat er bij de start van een traject een vrijwilligersovereenkomst wordt getekend door de vrijwillige
mentor. Met een handtekening committeren ze zich een
jaar als mentor.

65
trajecten

vroegtijdig beëindigd

meegenomen uit 2016

7

25

gestart

afgerond

40

22
succesvol

gestart in 2017

mentoren

60
3298

jongeren

63

vrijwilligersuren
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Resultaat in effecten

Lees hieronder een verhaal waarin een persoonlijk resultaat wordt beschreven. In het jaarverslag wordt met
nog twee andere verhalen de resultaten in effecten
zichtbaar gemaakt.

Een ongekende verandering
Bram heeft een poos geïndiceerde begeleiding gehad. Hier
heeft hij veel geleerd over zichzelf en het maken van keuzes. Voorheen stond zijn leven in teken van schoolverzuim,
drugsgebruik en een omgedraaid dag- en nachtritme. Hij
heeft besloten dat hij wil veranderen. Hij wil nu zijn school
afmaken en een baan vinden, zodat hij een eigen leven op kan
bouwen. Zijn hulpverlener wil zijn traject afronden, maar
de jongere geeft aan dat hij geneigd is weer terug te vallen
in oud gedrag. Hij wil hier graag hulp bij, en daarnaast wil
hij graag hulp bij budgetteren. Hij wordt gekoppeld aan een
vrijwillige mentor. Wekelijks spreken ze af en bespreken ze
vragen over budgettering, huiswerk en stage. Het lukt hem
om zich hiervoor te blijven inzetten wat resulteert in het halen van stage, vinden van een baantje en het halen van zijn
rijbewijs. Hij heeft zelfs een eigen autootje kunnen kopen.
Dit geeft de jongen zoveel zelfvertrouwen dat hij niet meer
terugvalt in oud gedrag. Hij vertelt tijdens de afsluitende
evaluatie glunderend dat het erg goed met hem gaat en hij
blij is met de resultaten van afgelopen jaar! Ook zijn moeder
vertelt dat er meer rust en positiviteit is in het gezin.

Resultaat in besparing

Er zijn drie verschillende trajecten uitgewerkt om zichtbaar te maken wat het effect is van een traject en welke
besparing dit met zich meebrengt. Het zijn trajecten
met ieder een eigen vertrekpunt, de één met een zichtbare en de andere met een minder te duiden besparing.
We hebben geprobeerd hierin de diversiteit en tegelijk
ertijd de complexiteit van de besparing te noemen.

Mentorproject zorgt voor rust en stabiliteit
Via Youth for Christ wordt Paul van 24 aangemeld. Hij heeft
een moeilijke jeugd gehad, heeft een strafblad, is regelmatig
behoorlijk agressief en dwaalt veel op straat. Hij heeft verschillende vormen van hulpverlening gehad, maar zegt zelf dat het
hem niet heeft geholpen. Hij is regelmatig driftig, onrustig en
opstandig. Het lukt niet om zich over te geven en aan de slag te
gaan met professionele hulp. Hij wil dit wel veranderen, maar
het lukt hem niet door alle chaos in zijn hoofd. Zijn persoonlijke
doel is om weer orde en regelmaat te krijgen in zijn huishouden. Dit geeft hem naar eigen zeggen de goede basis om rust
te vinden in zijn hoofd. Hij hoopt hierdoor minder opstandig
en driftig te worden en ook weer ruimte te krijgen voor therapie. Hij wil graag EMDR-therapie volgen om de trauma’s uit
zijn jeugd te verwerken. Tot nog toe hebben pogingen tot niks
geleid. Hij geeft ook aan moeite te hebben met relatief kleine
dingen zoals boodschappen doen, mailtjes opstellen, naar
instanties gaan en informatie inwinnen. Hij vindt het fijn als
zijn mentor hem hier ook tips bij kan geven.
Hij wordt gekoppeld aan een vrijwillige mentor, die naast zijn
baan, tijd heeft voor Paul. Ze delen de interesse in houtbewerking en ondernemen activiteiten waarin ze met hout aan de
slag gaan. Na drie maanden wordt er in samenwerking met
mentorproject Laten we Welzijn geëvalueerd en weet Paul te
vertellen dat hij zijn mentor vertrouwt en dat het klikt. De
mentor weet goed op hem aan te sluiten. Samen gaan ze aan
de slag met schema’s en lijstjes om orde in huis te krijgen. Dit
doen ze met een flinke dosis humor. De mentor helpt als Paul
hulp nodig heeft bij het opstellen van een mail en geeft tips.
Hierdoor lukt het hem om via de mail een reparatie in zijn badkamer te laten doen door de woningbouw. Bij een vergelijkbare
situatie in het verleden was hij schreeuwend naar het woningbouw kantoor gegaan. Paul geeft aan dat hij blij is nu hij weet
hoe hij via de mail soortgelijke situaties kan regelen en dat
hij steeds meer leert van zijn mentor. Hij ervaart nu na drie
maanden al meer rust. Hij is minder snel aangebrand en als
hij ergens boos over is heeft hij een uitlaatklep, hij praat erover
met zijn mentor.
Er begint een basis te komen van rust in het leven van Paul,
een basis om aan de slag te gaan met professionele hulp. De
verwachting is dat deze ontwikkeling door zal gaan en dat Paul
daarmee uiteindelijk de EMDR-therapie kan gaan volgen voor
de verwerking van de trauma’s uit zijn jeugd. De kans van
slagen is met deze basis in zijn leven vele malen hoger dan
tijdens eerdere pogingen in zijn verleden.
Daarnaast lukt het Paul om zaken te regelen zoals het melden
van een lekkage bij de woningbouw via de mail. Voorheen is
hij bij een soortgelijke klacht naar het kantoor gegaan, is boos
geworden bij een medewerker en is zijn geduld verloren. Hij
is toen door de politie meegenomen omdat zijn omgeving zich
onveilig voelde door zijn doen en laten. Met zijn positieve ervaring van de afgelopen maand om het op de gewenste manier
te doen via de mail, weet hij in de toekomst hoe hij met dit en
soortgelijke incidenten om kan gaan. Een winst waar hij zelf,
maar ook de Edese samenleving, profijt van heeft.
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Weg met de drempelvrees

Een groter zelfvertrouwen

Renée is een jongen van 23 met PDD-NOS. Hij heeft ICT ge
studeerd, maar nu zit hij volledig thuis. Hij komt bijna niet
buiten en heeft geen vrienden. Hij wordt begeleid vanuit Jan
Arends en geeft aan dat hij aan zijn toekomst wil gaan werken.
Hij ervaart een hoge drempel die hem belemmert om naar buiten
te gaan en zit voornamelijk binnen. Hij vindt het spannend en
eng om mensen te gaan ontmoeten. Hij meldt zich bij Laten we
Welzijn aan en samen met zijn begeleider komen ze kennismaken. Zijn persoonlijke doelen zijn: Ik wil sociale contacten
opdoen; Ik wil gaan sporten en aan mijn conditie werken; Ik wil
weer wat meer naar buiten gaan.

Priscilla van 15 heeft het moeilijk. Ze heeft haar broertje verloren en haar moeder is een poosje geleden verlamd geraakt
en woont nu in een revalidatietehuis. Priscilla heeft ADHD en
heeft regelmatig last van sombere en negatieve gedachtes en
gevoelens. Ze zit niet lekker in haar vel. Al deze omstandigheden zorgen voor spanningen thuis. Op school vindt Priscilla
het lastig om zich te concentreren en om gemotiveerd te blijven. Ze heeft een jaar lang professionele hulp gehad waarin ze
vaardigheden heeft geleerd om met haar sombere en negatieve
gevoelens om te gaan en om sterk in haar schoenen te leren
staan. Dit lukt haar nu een stuk beter en daarom is er vanuit
de hulpverlener de wens om het traject af te ronden. Naast
het aanleren van nieuwe vaardigheden, vervult deze hulpverlener ook de rol van vertrouwenspersoon voor haar. Zijn
wekelijkse contactmomenten en complimenten maakt dat ze
steun ervaart. Ze vindt het idee om zonder de steun van haar
hulpverlener verder te moeten eng. Ze ervaart nog te weinig
zelfvertrouwen is bang dat het haar niet lukt om geleerde vaardigheden in te zetten. De hulpverlener geeft ook aan dat het
wenselijk is dat Priscilla een persoon in haar omgeving heeft
die haar steunt. Ze wordt aangemeld bij mentorproject Laten
we Welzijn en ze wil werken aan het doel om haar zelfvertrouw
en te vergroten. In de afrondingsfase van professionele hulp
wordt ze gekoppeld aan vrijwillige mentor Femke. Na een paar
weken ervaart ze genoeg vertrouwen om de steun die ze eerder
van haar hulpverlener kreeg nu van haar mentor te krijgen.
Hulpverlening wordt afgerond en Femke ondersteunt haar als
Priscilla lastige momenten of situaties meemaakt.

Hij wordt gekoppeld aan een mentor van dezelfde leeftijd. Hij
neemt hem mee naar buiten. Eerst gaan ze kleine rondjes fietsen, later ook grotere. Zo werkt Renée aan zijn conditie. Door
de regelmaat in contactmomenten wordt de drempel om er op
uit te gaan steeds kleiner. Renée durft nu ook zonder zijn mentor naar buiten te gaan. In hun contactmomenten oefent Renée
met sociale vaardigheden. Zijn mentor is een voorbeeld en
geeft hem advies. Hierdoor vergroten zijn vaardigheden. Renée
ervaart successen: hij krijgt conditie, durft weer naar buiten te
gaan en het lukt hem om weer in contact te komen met andere
mensen. Hij krijgt meer ruimte in zijn hoofd en hij geeft bij zijn
mentor aan dat hij wel met de trein zou willen leren reizen. Samen oefenen ze dit, door bijvoorbeeld met de fiets naar station
Veenendaal te gaan en dan terug te fietsen. De zelfstandigheid
van Renée is hierdoor vergroot. Na 6 maanden is er een tweede
evaluatiemoment en geeft de begeleider vanuit Jan Arends aan
dat ze een grote positieve verandering ziet bij Renée. Hij is veel
opener geworden en ook gezonder en meer zelfverzekerd. De
begeleider ziet een lach op zijn gezicht en ziet dat hij gemotiveerd is. Iets wat de begeleider daarvoor niet kon ontdekken bij
Renée. Dit maakt dat de begeleider minder contactmomenten
heeft en doelgerichter aan zijn toekomst kan werken. Hierin
vervult de mentor ook een ondersteunende rol. Zo helpt hij bij
het maken van een CV en het voorbereiden van sollicitaties.
Door de inzet van deze mentor komen allerlei ontwikkelingen
tot stand. Zijn persoonlijke doelen worden gehaald en succes
ervaringen zorgen voor meer zelfverzekerdheid. Dit maakt dat
Renée bereid is om zijn grenzen te verleggen. Zo neemt hij steeds
meer deel aan de samenleving. Professionele hulpverlening
wordt bespoedigd. Dit maakt dat de inzet van de hulpverlener verminderd wordt, wat een besparing is van formele zorg.

Ze houden allebei van basketballen en dit is hun vaste activiteit samen. Tijdens deze momenten kan Priscilla van zich af
kletsen. Door de regelmatige afspraken en complimentjes van
haar mentor groeit haar zelfvertrouwen en voelt ze zich een
stuk zelfverzekerder. Het lukt Priscilla om de vaardigheden die
ze van haar hulpverlener had geleerd in te zetten op de momenten dat het nodig is. Ze weet hierdoor hoe ze moet reageren
wanneer negatieve gevoelens om de hoek komen kijken. Deze
positieve ervaring neemt ze ook weer mee en zo groeit ze telkens verder in zelfvertrouwen. De momenten dat ze sombere
gevoelens of gedachtes heeft, nemen af. Ze is vrolijker en dit is
ook te merken op school. Ze haalt goede cijfers en ze geeft aan
dat ze het leuk vindt om naar school te gaan.
Femke, de vrijwillige mentor ondersteunt Priscilla door er voor
haar te zijn, met haar op te trekken en haar te bemoedigen.
Hierdoor is afronding van professionele hulp mogelijk, zonder
groot risico op terugval en verergering van de klachten van
Priscilla.
Het uurloon van deze professionele hulpverlener ligt rond de
45,- euro. Door de inzet van de mentor is afronden mogelijk en
het risico op een nieuw hulpverleningstraject minimaal. Een
besparing van een half jaar professionele hulp is realistisch en
komt al uit op een bedrag van zo’n 1170,- euro. Daarnaast is
er een winst te zien als het gaat om schoolprestaties. De steun
van de mentor maakt dat Priscilla goed meekomt op school. De
kans op het halen van school zonder vertraging of afstromen is
door de aanwezigheid van de mentor groot.

9

4. Ontwikkeling
Methodiek

Een mentortraject wordt gemonitord door gebruik te maken
van formulieren, meetinstrumenten, interventies, evaluaties en een tevredenheidsmeting. Zo is inzichtelijk hoe een
traject verloopt en waar bijsturing, extra hulp of begeleid
ing nodig is. Een drietal vaste evaluatiemomenten wordt
gebruikt om positieve ontwikkelingen te bekrachtigen,
verwachtingen uit te spreken en te bespreken hoe er aan
de doelen kan worden gewerkt. Het afgelopen jaar is dit
verder ontwikkeld en aangescherpt. Daar waar nodig is er
ruimte gemaakt voor extra begeleidingsgesprekken. Als
er bij aanmelding van een jongere genoeg voorinformatie
bekend was, werden kennismaking en match gecombineerd waardoor er sneller een koppeling tot stand kwam.
Het afgelopen jaar bevestigt dat een goede koppeling op
basis van een klik tussen mentor en jongere van belang
is. De vertrouwensband die tijdens het traject ontstaat,
komt ten goede aan het halen van de persoonlijke doelen.
Door toename van het aantal aanmeldingen waren er
meer mogelijkheden om te koppelen en was het eenvoudiger om passende koppelingen te maken.
Doelen worden bij de start geformuleerd. Om te meten
welke winst er behaald is in een mentortraject beoordelen de jongeren bij begin en einde van het traject hun
eigen gestelde doelen. Ze kunnen een cijfer toekennen
tussen 0 en 5 punten. In 62% van de gevallen is een score
toegekend. De gemiddelde vooruitgang die wordt aan
geven is 2,8 punten. Het afgelopen jaar werd ontdekt dat
het scoren van deze doelen zoals dat nu met meetinstrument wordt gedaan, niet voor elke jongere te gebruiken
is. Voor veel jongeren is het te moeilijk om de beoordeling
in te vullen. Het is te abstract of het ontbreekt hun aan
zelfreflectie om van zichzelf te kunnen zien waar ze in
hun proces staan.

Jongere van 18 met mentor van 18:
“We zijn gewoon maatjes, shoppen
samen en drinken koffie. En ik heb nu
iemand die ik vragen kan stellen en
me uitlegt hoe dingen werken waar ik
tegenaan loop. Dit zorgt dat ik me zelfverzekerd en goed in mijn vel voel.”

Uitspraak van een mentor: “Superleuk
om mentor te zijn, het geeft me energie
en ik leer er ook nog eens heel veel van.”
Aan het einde van het traject vullen de jongere en mentor
afzonderlijk van elkaar een tevredenheidsmeting in. De
tabel hieronder geeft de gemiddelde scores aan:

Gemiddelde scores van jongeren:
Hoe tevreden ben jij over het contact met
je mentor?

9

Hoe tevreden ben jij over het contact met
Laten we Welzijn?

7

Hoe tevreden ben jij over de hulp die jij
hebt gekregen?

8

Ik heb het afgelopen jaar aan mijn persoonlijke doelen kunnen werken.

Wel mee eens

Het mentortraject heeft mij verder geholpen in mijn ontwikkeling.

Wel mee eens

Zou jij het mentorproject aanraden aan
andere jongeren?

Wel mee eens

Gemiddelde scores van mentoren:
Hoe tevreden ben jij over het contact met
Laten we Welzijn?

9

Hoe tevreden ben jij over de training die
je hebt gekregen?

7

Hoe tevreden ben jij over de intervisie die
je hebt gekregen?

8

Hoe kundig heb jij je gevoeld ten opzichte
van de hulpvraag / problematiek van de
jongere die je hebt begeleid?

7

Ik heb het afgelopen jaar voldoende
waardering en betrokkenheid gehad van
Laten we Welzijn.

Helemaal mee
eens

Het mentorschap heeft mij voldoende
voldoening gegeven als vrijwilliger.

Helemaal mee
eens

Zou jij het mentorproject aanraden aan
andere mentoren?

Helemaal mee
eens
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Mentor als rolmodel
Een gezinscoach vanuit het Leger des
Heils meldt Rens van 14 jaar aan. Hij
wil leren plannen en organiseren van
zijn huiswerk en orde brengen in zijn
kamer. Daarnaast zou hij het fijn vinden
als hij van zijn mentor tips kan krijgen
over persoonlijke verzorging. Het is onrustig in zijn samengestelde gezin. Een
paar maanden geleden is er nog een
klein broertje geboren en Rens vindt het
soms lastig meekomen op school. Samen
met zijn mentor Mees, een enthousiaste

Werving jongeren en
vrijwilligers

De aanmeldingen van jongeren
komen binnen door partnerorga
nisaties,
samenwerkingsrelaties,
instellingen, scholen, buurtwerk,
ambulant begeleiders en het Sociaal
Team. In sommige gevallen meldt
een jongere zichzelf aan. Door het
jaar heen zijn er 75 jongeren aangemeld. 63 jongeren zijn daadwerkelijk
een traject gestart. De anderen zijn
weer afgemeld door diverse redenen zoals een verhuizing, doordat de
jong
ere zich plotseling terugtrok of
dat er toch een gebrek aan motivatie
bleek bij de jongere.

Activiteiten ter bevordering
van mentortraject
Waardering vrijwilligers
De mentoren krijgen bij aanvang
van het mentorschap een informatiepakketje met informatie
over het mentorproject, de werkwijze en overzicht van belangrijke
data. Ook krijgen ze twee keer
per jaar een waardering in de
vorm van een per post gestuurd
kaartje en een kleine attentie.
Organiseren van activiteiten zoals
sportavond en bowling
In mei is er een bowlingavond en in
november in samenwerking met
Sportservice Ede een sport- en
spelavond georganiseerd. Naast
ontmoeting en gezelligheid biedt
zo’n activiteit de mogelijkheid
om te oefenen met vaardigheden
en een mogelijkheid tot netwerkvergroting.

Pabo-student, doet hij wekelijks leuke
dingen. Rens vindt het geweldig om met
Mees op te trekken. De tips die Mees geeft
zijn heel waardevol en volgt Rens graag
op. Zo lukt het hem om zijn huiswerk
op tijd af te hebben, een plek te vinden
in zijn gezin en leert hij dingen over
persoonlijke verzorging. Hij geeft zelf
aan: “We doen gewoon heel veel leuke
dingen. Soms ook even serieus, maar het
is vooral gezellig!” Mees is een positief
rolmodel voor Rens en helpt hem om mee
te blijven doen op school. Ook heeft hij
een plek om plezier te beleven en sombere
gevoelens te reguleren.
op een informele manier andere
mentoren te ontmoeten. Ideeën
worden uitgewisseld en men
toren ervaren steun aan elkaar.
Declarabel bedrag
Tijdens een traject is er de mogelijkheid om 40 euro te declareren
waardoor mogelijkheden uitgebreid worden. Hier wordt gebruik
van gemaakt als het gaat om het
betalen van vervoersbewijzen,
uitjes en entreekaartjes .

Medewerkers

Vanaf maart 2017 kon er een parttime projectcoördinator aangenomen
worden die in samenwerking met de
parttime projectleider de coördinatie
en trajectbegeleiding doet. In september 2017 is er voor 16 uur per week
een stagiair Social Work gestart.

Training en intervisie
Training
Stichting Arta heeft dit jaar 4 basis
trainingen voor nieuwe mentoren
verzorgd. In totaal hebben er 28
mentoren aan deelgenomen. Zij
beoordeelden de training met een
gemiddeld cijfer van 7,1. De trainingen zijn een belangrijk onderdeel
van het mentorproject. In de basis
training wordt de mentor de basale en
benodigde vaardigheden en kennis
aangeleerd. De volgende onderwerpen worden behandeld:
Wat is jouw rol als mentor?

Hoe stel je grenzen?
Hoe kun je goed communiceren?
Er ‘zijn’ voor iemand, hoe doe je dat?
Basiskennis over ADHD, Autisme
en LVB-problematiek.
In maart 2017 heeft een verdiepings
training plaatsgevonden met als
onderwerp: stoornissen in het Autistisch Spectrum (ASS). Een groot
deel van de mentoren begeleidt een
jongere met ASS. De 14 aanwezige
mentoren spraken hun waardering
uit door na de training een beoordeling te geven van een 8. Ze gaven aan
handvatten te hebben gekregen om
met hun jongere om te gaan.
Stichting ARTA gaat sinds januari
2018 verder onder de naam Jan
Arends.
Intervisie
Stichting Breder verzorgt voor Laten
we Welzijn de intervisiebijeenkomst
en. Dit wordt gedaan door twee professionele intervisoren. Successen
worden gehoord en van knelpunten
wordt geleerd.
Het afgelopen jaar zijn er 5 intervisiebijeenkomsten geweest. Gemiddeld
waren daar 5 mentoren aanwezig.
Dit zijn minder mentoren dan vooraf
verwacht. De verklaring voor de geringe opkomst heeft te maken met
het feit dat veel jongeren een drukke
agenda hebben. Het blijft een uitdaging om de relatief jonge mentoren te
enthousiasmeren om deel te nemen
aan de intervisie. Bij de start van een
traject wordt er op aan gestuurd dat
het volgen van intervisie belangrijk
is. Zowel voor de persoonlijke groei
van de mentor als het bieden van ondersteuning bij de begeleiding van
de jongere. Er wordt van de mentor
gevraagd om 4 van de 8 intervisie
momenten aanwezig te zijn. Intervisie
wordt gewaardeerd met een gemiddelde van een 7,9. De mentoren
die een intervisieavond bezoeken,
komen doorgaans meerdere avonden
per jaar en geven aan handvatten te
hebben gekregen in de begeleiding
van hun traject.

Gezamenlijke eetmomenten
Aan het begin van een intervisieavond wordt de mogelijkheid
geboden om met elkaar te eten en
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5. Samenwerking
Laten we Welzijn ziet dat er steeds meer diversiteit ontstaat in verwijzende
organisaties en instanties. Dit sluit aan op de gemeentelijke visie rondom
samenwerking tussen informele en formele zorg. De verwijzers melden
jongeren aan voor het mentorproject en zijn, afhankelijk van de leeftijd en
problematiek van de jongere, betrokken bij het traject. Naast verwijzing wordt
Laten we Welzijn steeds vaker gevraagd om mee te denken in casuïstiek en
vraagstukken omtrent jongeren in Ede.
In april 2017 vond een netwerkbijeenkomst van Laten we Welzijn plaats met
als doel het ontmoeten en versterken van elkaar om zo nog meer jongeren in
de Gemeente Ede passende hulp te bieden. Tijdens de netwerkbijeenkomst
heeft Laten we Welzijn veel positieve reacties gekregen over haar project. Er
zijn nieuwe samenwerkingspartners gevonden en na de netwerkbijeenkomst
was er een toename in het aantal aanmeldingen van jongeren én mentoren.
Om nieuwe mentoren te werven wordt samengewerkt met de Christelijke
Hogeschool Ede. In 2017 zijn 14 studenten Social Work gestart als vrijwillige
mentor. Zij doen een mentortraject als onderdeel van hun opleiding. Laten
we Welzijn is regelmatig op de Christelijke Hogeschool aanwezig om daar
studenten te enthousiasmeren om zich als vrijwillige mentor in te zetten voor
haar project. Deze studenten krijgen begeleiding vanuit Laten we Welzijn. Om
de 5 weken is er een intervisiemoment om zo ondersteuning en leerrendement te kunnen bieden.

“Dat vind ik het hele
mooie aan dit mentorproject: ik mag dan wel
degene zijn die mijn
maatje begeleidt, maar
dat zegt niet dat ik rustig blijf dobberen op mijn
plek in mijn leerproces.
Ook ik mag en kan van
hem leren, dit gebeurt
dan alleen op een heel
ander niveau. Zoals een
filosoof ooit zei: mijn zelf
wordt door de ander gegeven. Ik word ik aan jou.”
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Samenwerkingspartners

Onderstaande organisaties, scholen en instanties zijn 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 / Samenwerk
ingsverband 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 Gezondheids
Regio Gelderland-midden / RIBW / Het Streek / Kinderen Jeugdpsychologiepraktijk Bennekom Ede / De Coöperatieve Mediators / Opella / Navigators Studentenvereniging Ede / ImBeeld / Samendrie / moven.do

6. PR en Communicatie
Om jongeren in Ede in aanraking te brengen met het
mentorproject is het belangrijk dat jongeren bereikt worden. Hiervoor zijn de volgende middelen ingezet:
Nieuwsbrief die elk half jaar wordt verstuurd.

Presentaties bij organisaties, instellingen en scholen.
Een netwerkbijeenkomst voor diverse partners.
Opzetten van een Twitter-account.
Plaatsen van een krantenartikel in de lokale krant.
Blijvend jeugd- en gezinswerkers geattendeerd op het
aanbod van Laten we Welzijn.
Een vermelding geplaatst op de website van het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Aangesloten bij meerdere overlegvormen en
netwerkbijeenkomsten.
Medewerking in thema-avond bij studentenvereniging.
Pitchen bij verschillende Sociaal Teams.
In de radio-uitzending van Ede FM verteld wie we
zijn en wat we doen.
Mentoren laten bloggen over hun ervaring en deze
online publiceren.
Vesten met logo laten drukken die we dragen om de
bekendheid te vergroten.
Binnen hogescholen advertenties geplaatst en mensen aangesproken om enthousiasme te wekken voor
het project.
Flyer ontwikkeld die geschikt is voor diverse openbare
gelegenheden, geplaatst op bijvoorbeeld sportscholen.
Oproepjes geplaatst in nieuwsbrieven van andere
samenwerkingspartners en organisaties.
Optimaliseren van website en actief aanwezig zijn
op Facebook en Instagram.
Een presentje met ons logo laten maken en uitdelen.

13

7. Vooruitblik 2018
Terugblikkend op de afgelopen jaren is er een aanzienlijke
groei in de trajecten die Laten we Welzijn mocht begeleiden: van 20 trajecten in 2015 naar maar liefst 65 trajecten
in 2017. Er wordt zichtbaar dat er genoeg jongeren zijn die
baat hebben bij de persoonlijke begeleiding van een vrijwillige mentor. Daarnaast lukt het Laten we Welzijn om
steeds meer jongeren enthousiast te maken om mentor
te worden. Voor 2018 is de doelstelling dat er totaal 60
trajecten worden begeleid.

Doelstellingen 2018:
PR en Communicatie
Ontwikkelen van een nieuwe flyer in huisstijl.
Nieuwe foto’s laten maken.
Een informatieve film van 2 minuten ontwikkelen die
op social media en ter illustratie bij presentaties en
informatieoverdracht gebruikt kan worden.
Storytelling inzetten als middel om mensen te enthousiasmeren over wie we zijn en wat we doen.

Groei:
Het koppelen en begeleiden van totaal 60 trajecten.
Mogelijkheden onderzoeken tot groei en daardoor begeleiding van meer dan 60 trajecten.
Vrijwilligers aantrekken die een gedeelte van de coördinerende en coachende taken van de coördinatoren
over kunnen nemen om zo het draagvlak van het project uit te breiden.
Financieringsvormen ontdekken, zodat financieel
draagvlak voor het project wordt verbreed.
Onderzoeken hoe de kennis en ervaring die de projectcoördinatoren hebben opgebouwd, gedeeld kan
worden met soortgelijke organisaties en instellingen.
Het projectplan een vervolg geven en inzichtelijk krijgen welke visie Laten we Welzijn voor ogen heeft voor
de projectjaren die volgen op 2018.
Laten we Welzijn heeft de wens om na de zomer een
stagiair(e) aan te nemen die meerdere dagen per week
kan werken bij het mentorproject.

Samenwerking:
In mei 2018 wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd ter versterking en uitbreiding van de samenwerking. Ontmoeten en elkaar versterken in de hulp
naar jongeren in Ede is hierbij het doel.
Samenwerken met partnerorganisaties en meedenken
in ideeën hoe Laten we Welzijn jongeren in Ede op een
passende manier kan helpen om tot ontwikkeling te
komen en mee te laten doen in de Edese samenleving.
Door presentaties, pitches en aanwezigheid bij overlegvormen het mentorproject onder de aandacht blijven brengen.
Voortzetting van de samenwerking met eerstejaars
HBO-studenten Social Work van de Christelijke Hogeschool Ede. Graag wil Laten we Welzijn hen, net als
voorgaande jaren, enthousiasmeren om zich in te zetten als mentor en de inzet voor jongeren in hun eigen
omgeving. Zij kunnen deze ervaring meenemen als
onderdeel van hun studie.
Inzet op de werving van vrijwillige mentoren om de
aanmeldingen van jongeren en aanmeldingen op peil
te houden. Naast de reguliere werving worden er samenwerkingen verkend met opleidingen op het MBO
en HBO, met sportverenigingen en sportscholen, studentenverenigingen en buurtinitiatieven.
Methodiek
Effectmeting aanscherpen.
Komend jaar wordt er, samen met twee studenten
van de HAN uit Nijmegen, het huidige meetinstrument kritisch bekeken. Aan het eind van dit traject
verwacht Laten we Welzijn een tool te hebben gerealiseerd waar iedere jongere een waarde kan geven
aan het effect wat hij of zij uit een mentortraject
heeft gehaald.
Het doorlopend aanscherpen en verbeteren van de
huidige methodiek middels evaluaties.
8 intervisiebijeenkomsten.
4 basiscursussen.
1 verdiepingscursus met een thema gericht op de behoefte van de mentoren.
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8. Financieel resultaat

Inkomsten

Kosten

Gemeente Ede

€ 34.970

Personeelskosten

Oranje Fonds

€ 20.000

Training en Intervisie

€ 6.467

Kantoorkosten

€ 2.123

Communicatie & PR

€ 1.973

Vrijwilligersbudget

€ 1.302

Totaal inkomsten

Eindresultaat

€ 54.970

Totaal kosten

€ 42.835

€ 54.700

€ 270
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