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Voorwoord
“Jongeren voelen zich vaker eenzaam dan ouderen.” Dit blijkt uit onderzoek
van 3Vraagt, het opiniepanel van EenVandaag (2018).
Dit nieuws komt heel dichtbij. Ik moest op dat moment gelijk denken aan Tim,
een jongen van 15. Ik sprak hem de week daarvoor; “Ik heb geen vrienden.
Op school word ik gepest en er komt nooit iemand bij mij thuis. Ik wil leren
hoe ik vrienden kan maken”. We hebben vrijwillige mentor Simone aan hem
kunnen verbinden. Ze gaan werken aan het doel van Tim om zijn netwerk uit
te breiden.
Afgelopen week hadden we een evaluatiemoment. Ik zie dat Tim veranderd
is; zijn ogen stralen, hij zit recht op en durft me aan te kijken. Simone en Tim
ondernemen in hun mentortraject samen activiteiten zoals wandelen of gamen. Wekelijks komt mentor Simone bij Tim en neemt de tijd en ruimte om
naar hem te luisteren. Tim zit niet alleen lekkerder in zijn vel, hij leert ook hoe
hij weer kan genieten van sociale contacten. Ze zoeken samen een baantje en
een gameclub waar Tim leeftijdsgenoten kan ontmoeten.
Wat geweldig om hiervan getuige te mogen zijn. Het raakt mij als ik zie hoe
Tim straalt. De verbinding met zijn mentor maakt groei mogelijk. Ook al is
Tim nog maar drie maanden in traject, ik zie een positief effect in zijn leven.
De betrokkenheid van zijn mentor maakt mogelijk dat hij angsten overwint
en vaardigheden aanleert.
In 2018 hebben we tijdens een teamsessie nagedacht over onze kernwaarden.
Dat resulteerde in deze drie kernwaarden: Verbinding, groei en betrokken.
Deze waarden kenmerken Mentorproject Laten we Welzijn en ze worden in dit
jaarverslag nader toegelicht.
We nemen u ook mee in de resultaten, cijfers en verhalen van Tim en andere
betrokkenen bij Mentorproject Laten we Welzijn.
Mijn dankbaarheid gaat uit naar de vele vrijwillige mentoren zoals Simone.
Het is geweldig hoe zij zich willen inzetten en met hun inzet de levens van
Tim en vele anderen verrijken.
Ik wens u veel leesplezier toe.

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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Missie, visie en doelen
Achtergrond

We zien 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 niet voldoende
steun ontvangen of ervaren om tot ontwikkeling te kunnen komen. Wij zien ook dat deze jongeren steun ervaren
en groeien door de inzet van een mentor.
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. Dit was het begin van
mentorproject Laten we Welzijn. Naast financiële ondersteuning door de gemeente Ede, heeft het Oranje Fonds de
afgelopen drie jaren het mogelijk gemaakt om het mentorproject te ontwikkelen.

Missie

Wij geloven dat elke jongere het waard is om op te groeien in
een omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn en verbinding
ervaren met anderen. Jongeren durven uitdagingen aan te
gaan en gaan zichzelf ontwikkelen. Zo worden jongeren
meer onderdeel van de Edese samenleving.

Visie

Mentorproject Laten we Welzijn brengt jongeren bij elkaar
om vanuit verbinding aan doelen te werken. Hierdoor
maken jongeren persoonlijke groei door en raken ze weer
betrokken bij de Edese samenleving.

Kernwaarden:
Betrokken
Wij zijn betrokken op de jongeren, mentoren en partnerorganisaties. We leven, denken en voelen met hen mee.
Betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen zich gezien weten. Een mentor maakt het mogelijk dat jongeren zich

verbonden voelen met anderen.
Verbinding
Wij geloven in de kracht van verbinding. Een mentor laat
de jongeren merken dat hij gezien en gehoord wordt. En
naast dat de mentor er voor de jongere is, de jongere er
ook voor de mentor kan zijn. Dit ontstaat als er onderling
vertrouwen is en zowel mentor als jongere veilig voelen
bij elkaar.
Groei
Wij vinden het belangrijk dat jongeren en mentoren groeien.
Hiervoor is een vruchtbare bodem nodig. Met onze ondersteuning leren de mentoren om te groeien in hun rol
als mentor. En de mentoren laten de jongeren tot groei
komen door een jaar lang met hen op trekken.

Doelstellingen

Mentorproject Laten we Welzijn verbindt vrijwillige mentoren aan (kwetsbare) jongeren die een hulpvraag hebben
en gemotiveerd zijn om hier samen met hun mentor aan
te gaan werken. In betrokkenheid met ouders, professionele
hulpverlening en onderwijs worden jongeren begeleid en gecoacht om te groeien en ontwikkelingsdoelen te realiseren.
Subdoelstellingen
	
Ondersteunen van jongeren middels een vrijwillige
mentor in een vroeg stadium 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 vrijwillige zorg en professionele zorg rondom kwetsbare
jongeren. 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 kwetsbare jongere te begeleiden.
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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, (twee)wekelijks met een jongere op
te trekken en met een positieve insteek deze kwetsbare
jongere te ondersteunen bij zijn doelen.
Deelnemer: Kinderen en 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.
Aanmeldingen van deelnemers komen bij Mentorproject
Laten we Welzijn binnen via ouders, sociaal team, aanwezige hulpverlening, scholen en deelnemers zelf.

Samenwerkingspartners
Binnen Mentorproject Laten we Welzijn wordt actief samengewerkt met organisaties uit de vrijwillige zorg 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
Gelderland-midden / 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

Training door Jan Arends

Jan Arends heeft dit jaar 4 basistrainingen voor nieuwe
mentoren verzorgd. In totaal hebben er 28 mentoren aan
deelgenomen. Zij beoordeelden de training met een gemiddeld cijfer van 7,8. De trainingen zijn een belangrijk
onderdeel van het Mentorproject. In de basistraining
wordt de mentor de basale en benodigde vaardigheden en
kennis aangeleerd.

Er zijn voor iemand, hoe doe je dat?
	
Basiskennis over ADHD, autisme en LVB-problematiek.
In de verdiepingscursus wordt een thema behandeld dat
op dat moment relevant is voor veel mentoren. Afgelopen
jaar was er in maart behoefte aan meer kennis over stoornissen bij kinderen/ jongeren en ging de verdiepingscursus
over dat onderwerp.

Intervisie door Stichting Breder

Stichting Breder verzorgt voor Mentorproject Laten we
Welzijn de intervisiebijeenkomsten. De intervisie is erop
gericht om met en van elkaar te leren door ervaringen
in te brengen en te delen met elkaar. Het biedt handvatten in de begeleiding van de jongeren maar is daarnaast
ook een mogelijkheid voor de mentoren om persoonlijk
te groeien.
Het afgelopen jaar zijn er 9 intervisiebijeenkomsten geweest. 1 daarvan was een inhaalintervisie vanuit 2017.
Gemiddeld waren er 6 mentoren aanwezig. Dat is een opkomst van 30 % van de lopende koppelingen. Dit klopt
met onze verwachtingen en is hoger dan de opkomst van
vorig jaar. Om goede intervisie te bieden is het goed als de
groep tussen de 4 en 8 deelnemers is. Daarnaast zijn niet
alle mentoren elke keer aanwezig, we vragen ze 4 van de 8
keer te komen. Aan 10 mentoren geven de coördinatoren
zelf intervisie. Zij hebben behoefte aan een laagdrempeligere vorm waar meer maatwerk nodig is.
Een mentor schrijft in zijn evaluatieformulier over intervisie: “Naast de gezelligheid en de lekkere pizza, is
het intervisiemoment de gelegenheid om mijn ervaringen te delen. Ik heb geleerd hoe ik om kan gaan met
een lastige situatie die ik meegemaakt in mijn traject “

Identiteit in de knoei
Pieter (20) is vastgelopen tijdens zijn studie en koos
ervoor om een jaar gaan werken. Hij zit met zichzelf in
de knoop en noemt zichzelf depressief. Hij is op zoek
naar wie hij is en heeft veel vragen. Hij meldt zichzelf
aan bij Mentorproject Laten we Welzijn.
Zijn mentor, een jongen die iets ouder is, trekt er met
hem op uit. Ze praten veel. De mentor geeft Pieter
tips en deelt zijn ervaring. Soms gaan ze fotograferen (een gezamenlijke hobby), soms bij elkaar eten of
ze ondernemen iets anders. Door de steun, het kijkje in het leven van de mentor dat Pieter krijgt en de
diepgaande gesprekken met zijn mentor wordt Pieter bemoedigd. Hij krijgt weer motivatie, depressieve
gevoelens raken op de achtergrond en hij start met meen
studie. Hier maakt hij veel vrienden en ook de student
envereniging is een plek waar hij sociale contacten en
vaardigheden opdoet. Zes maanden later is Pieter erg
veranderd. Hij is zelfverzekerder, voelt zich gelukkig en
is gemotiveerd om zich in te zetten voor zijn toekomst.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
Jouw rol als mentor.
Grenzen stellen. Wat doe je wel en wat doe je niet?
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Resultaten afgelopen jaar
Resultaten in cijfers

Jongeren
Aantal aanmeldingen jongeren: 51
Totaal aantal jongeren in traject: 87
41% van de jongeren (uitgezonderd de voortijdig afgeronde
trajecten) heeft deelgenomen aan de effectmeting. Zij
hebben in de startmeting, midden evaluatie en eind
evaluatie aangegeven welke score ze toekennen aan het
halen van hun doelen.
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Uit deze effectmeting komen de volgende gegevens:
Doelen zijn helemaal gehaald: 39%
Doelen zijn gedeeltelijk gehaald: 61%
Doelen zijn niet gehaald: 0%

trajecten

vroegtijdig beëindigd

meegenomen uit 2017

11

36

gestart

afgerond

41

33
succesvol

gestart in 2018

Reden vroeftijdige beeindiging: Bij twee trajecten kwam dit
doordat de persoonlijke situatie van de mentor veranderde. Bij
9 trajecten kwam dit door de omstandigheden van de jongeren
die veranderden. Dit wordt verderop in dit document toegelicht.

In 2018 hebben we een tevredenheidsmeting gehouden
onder de jongeren en de mentoren. Onderstaande gegevens
zijn bevindingen uit deze metingen. Gemiddelde scores
van jongeren op Mentorproject Laten we Welzijn (van 0
– 10):
Hoe tevreden ben je met het contact met je mentor? - 9,1
Hoe tevreden ben je met het contact met het team van
Mentorproject Laten we Welzijn? - 8,6
Hoe tevreden ben je over de hulp die je hebt gehad? - 8,8
Onderstaand halen we de resultaten van de meting aan,
waar jongeren antwoord geven op de vraag: wat heeft het
mentortraject jou opgeleverd?
Het was een handige stok achter de deur, fijn laagdrempelig, gezellig, iemand die me snapt, samen tijd doorbrengen, iemand van mijn belevingswereld, we kunnen
gewoon appen, samen uitstapjes doen, is een soort rolmodel, ik had iemand die ik kon vertrouwen, ondanks dat
ik opgenomen was bleef iemand me trouw bezoeken.
Mentoren
Aantal aanmeldingen van mentoren: 50
Totaal aantal ingezette mentoren: 86

mentoren

86
3017
vrijwilligersuren

jongeren

Gemiddelde scores van mentoren aan het einde van hun
mentortraject:
Hoe tevreden ben je over het contact met het team van
Mentorproject Laten we Welzijn? - 8,6

87

Hoe kundig heb jij je gevoeld ten opzichte van de hulpvraag
/ problematiek van de jongere die je hebt begeleid? - 7,8
Zou je het mentorschap aanraden bij anderen? (keuze
uit ‘niet mee eens’, ‘een beetje mee eens’ of ‘helemaal mee
eens’) - Helemaal mee eens
Het mentortraject heef mij voldoening gegeven in mijn
rol als vrijwilliger. (keuze uit ‘niet mee eens’, ‘een beetje
mee eens’ of ‘helemaal mee eens’) - Helemaal mee eens
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We merken dat mentoren hun mentortraject als waardevol ervaren en daardoor de stap naar meer of ander vrijwilligerswerk verkleind is. Mentoren geven aan ervaring
opgedaan te hebben met coaching en hebben ingezien
zien hoe waardevol het is om er voor een ander te zijn.
142 match- en kennismakingsgesprekken
82 handtekeningen bij de start van een traject: op VO en
gedragscode.
58 pizza’s bij de 11 intervisie avonden
4 basiscursussen
2 feesten voor mentoren en jongeren
1 verdiepingscursus
9 presentaties bij externen over Mentorproject Laten we
Welzijn

Vaardigheden en steun
Priscilla (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 regelmatig last van sombere en negatieve gedachtes en gevoelens. Ze heeft een jaar lang
professionele hulp gehad waarin ze geleerd heeft om
met haar sombere en negatieve gevoelens om te gaan
en om sterker in haar schoenen te staan. Dit lukt haar
nu een stuk beter en daarom wil de hulpverlener het
traject met Priscilla afronden. Echter, de hulpverlener
ervaart dat hij voor Priscilla naast hulpverlener, ook
vertrouwenspersoon is. Daarom denkt hij dat het goed
is als Priscilla iemand in haar eigen omgeving heeft die
haar steunt en helpt als hij de zorg afgesloten heeft. Ze
wordt aangemeld bij Mentorproject Laten we Welzijn
en gaat werken aan het doel: zelfvertrouwen vergroten. In de afrondingsfase van professionele hulp wordt
ze gekoppeld aan vrijwillige mentor Femke. Na een
paar weken vertrouwt Priscilla Femke genoeg om te
stoppen met de hulpverlening. Vanaf nu ondersteunt
Femke Priscilla als ze lastige momenten of situaties
meemaakt.
Priscilla en Femke houden allebei van basketballen en
doen dit vaak samen. Priscilla kan dan van zich af kletsen. Door de regelmatige afspraken met haar mentor
en de complimentjes die zij haar geeft groeit Priscilla’s
zelfvertrouwen en voelt ze zich een stuk zelfverzekerder. Het lukt haar om de vaardigheden die ze van haar
hulpverlener had geleerd in te zetten op de momenten
dat het nodig is. Priscilla is vrolijker. 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.

Omschrijving van activiteiten
Werkwijze

Mentorproject Laten we Welzijn verbindt kwetsbare jong
eren 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 vragen we commitment om
zich een jaar lang in te zetten voor een jongere om samen
te werken aan zijn of haar persoonlijk doel. Bij de start
van een traject tekenen zij een vrijwilligersovereenkomst
waarin dit benadrukt wordt. 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. 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, belevings
wereld, persoonlijkheid en aansluiting bij het persoonlijke
doel is de basis van een succesvolle match.
De trajecten zijn gericht op preventie (om geïndiceerde
hulp te voorkomen), lopen parallel naast geïndiceerde
hulpverlening (ter ondersteuning van het hulpverlenings
traject) of zijn gericht op nazorg (bieden van ondersteuning
bij het afsluiten van geïndiceerde hulp).
Een traject bestaat uit een aantal fasen, welke hieronder
staan beschreven.
Opstartfase traject
1. Informatieve kennismaking met mentor / jongere
2. Intake
3. Aanvragen van VOG voor de vrijwillige mentor
4. Matchgesprek: Kennismaking met het kind of de jongere
en het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst
5. Bedenktijd
6. Start van een mentortraject
Trajectfase
1.	
Kennismakingsperiode, eerste 2 maanden: ontwikkelen van een vertrouwensrelatie die de basis vormt
voor het verdere traject.
2.	Ontwikkelingsfase, 2 tot 10 maanden: het werken aan
doelen staat centraal.
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3.	Afscheid en herdefiniëringsfase, 10 – 12 maanden: het
toewerken naar afscheid en voortzetten van geleerde
vaardigheden zonder mentor staat centraal.

Activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten door Mentorproject Laten
we Welzijn georganiseerd voor mentoren en jongeren:
Samen pizza eten tijdens intervisiemomenten
	
BBQ-feestje: BBQ-avond met activiteiten voor alle
mentoren en de jongeren die zij begeleiden.
	Waarderen van vrijwilligers in de vorm van een attentie.
Mentorproject Laten we Welzijn organiseerde met
drie andere organisaties het Ontmoetingsfeest op
10 december 2018: Een feestavond waar jongeren en
mentoren konden genieten van een diner en ruimte
hadden om elkaar te ontmoeten.

Leerervaringen
In het uitvoeren van ons dagelijks werk ervaren we veel
leermomenten. Er worden evaluatiemomenten ingepland
met mentoren, samenwerkingspartners en jongeren.
Daarnaast houden we ons team scherp door momenten te reserveren om terug te blikken en plannen aan te
scherpen. We betrekken partners en vragen ze ook mee
te denken, bijvoorbeeld bij de netwerkbijeenkomst. Dit
heeft ons feedback waardoor we ons project en de methodiek aanscherpen en steeds beter kunnen aansluiten
bij jongeren.

Concrete leerervaringen zijn geweest:
Uitval en vroegtijdig beëindigde trajecten
Er zijn 11 van de 44 trajecten vroegtijdig afgesloten. De
redenen hiervoor zijn uiteenlopend en worden onderstaand beschreven:
	We hebben geconstateerd dat de leeftijd van de jongeren meewerkt in het succesvol laten verlopen van een
traject. Daarom verhogen we de minimale leeftijd van
8 naar 11 jaar, omdat we zien dat jongeren vanaf die
leeftijd meer in staat zijn om zelf doelen te formuleren
en hier gemotiveerd aan te werken. We merken dat de
aanwezigheid van motivatie bij de deelnemer om een
doel te halen het succes vergroot van een traject. Bij
de start gaan we deze motivatie beter uitvragen en in
kaart brengen. Bij het signaleren van te weinig of geen
motivatie is het een contra-indicatie om een traject te
starten.
	Het is voor onze kwetsbare doelgroep soms lastig om
afspraken te maken en om zich aan afspraken te houden. We bieden duidelijkheid en sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van de jongeren om afspraken
zoveel mogelijk te laten slagen.
	In de loop van de tijd veranderen soms de omstandigheden van aangemelde kinderen/jongeren waardoor
de vraag naar een mentor of doelen veranderen. Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld door verhuizing, ouders die uit elkaar gingen, verergering van problematiek of afnemen van motivatie. Het is nodig dat we op
deze omstandigheden inspelen en maatwerk blijven
bieden. Dat betekent soms dat een traject vroegtijdig
beëindigd wordt. Een traject goed afsluiten vinden we
hierin belangrijk. Dat wil zeggen met betrokkenheid

Mentor als rolmodel
Rens (14) wordt bij Laten we Welzijn aangemeld door
zijn gezinscoach vanuit het Leger des Heils. Hij vindt
het soms lastig meekomen op school. Rens wil leren
hoe hij zijn huiswerk moet plannen en organiseren en
hoe hij orde kan brengen in zijn kamer. Ook zou hij het
fijn vinden als hij van zijn mentor tips kan krijgen over
persoonlijke verzorging.
Samen met zijn mentor Mees, een enthousiaste 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 Rens volgt ze graag
op.
Zo lukt het hem om zijn huiswerk op tijd af te hebben en leert hij dingen over persoonlijke verzorging.
Rens vertelt over het traject: “We doen gewoon heel
veel leuke dingen. Soms ook even serieus, maar het is
vooral gezellig!” Kan je iets vertellen over hoe zij aan
de doelen hebben gewerkt? Mees is een positief rolmodel voor Rens, geeft hem advies, maakt afspraken over
persoonlijke verzorging en helpt hem om mee te blijven doen op school. Ook heeft hij een plek om plezier
te beleven en sombere gevoelens te reguleren.
van beide partijen, duidelijke communicatie en een
terugblik op het leerrendement. Ondanks een verkort
traject is er vaak wel een leerrendement te zien.
Maartje is gestart en heeft na twee keer afspreken met
haar mentor besloten niet door te willen gaan. Ze zegt dat
ze het toch wat te druk heeft voor een mentor. Na opheldering van haar kant in een gesprek, besluiten we samen
met de mentor om het traject te beëindigen door gebrek
aan motivatie. Al terugkijkend komt ze tot de conclusie
dat ze wel een ervaring rijker is. De kennismaking met
het Mentorproject en haar mentor hebben haar toch een
leerervaring gegeven over hoe ze gesprekken kan voeren.
We vertellen dat ze dat erg goed heeft gedaan. Ze glimt en
is blij met het compliment en de ervaring die ze opgedaan
heeft.

Netwerkbijeenkomst

In 2018 hebben we voor de tweede keer een netwerkbijeenkomst gehouden voor alle (potentiële) samenwerkingspartners van Mentorproject Laten we Welzijn. De
bijeenkomst wordt erg gewaardeerd, maar had beide
keren een informerend karakter. We komen nu in een
nieuwe fase waarbij samenwerkende organisaties ons
reeds kennen. De behoefte ligt voor 2019 meer op het versterken van de samenwerking en inspiratie opdoen over
de gezamenlijke doelgroep: kwetsbare jongeren.

Vaste intervisoren

Er is in 2018 binnen Stichting Breder veel personele wisseling geweest. Dit had gevolgen op de kwaliteit van de
intervisie. Door het zien van steeds nieuwe gezichten ontstond er minder vertrouwen bij mentoren. Ook hebben
sommige mentoren aangegeven dat het niveau van de
intervisie per persoon verschillend ervoeren, en ze soms
de professionaliteit misten. Deze meningen hebben we
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teruggekoppeld aan Stichting Breder. Gezamenlijk zijn
we van mening dat we continuïteit en professie moet
en kunnen bieden aan mentoren. Voor 2019 is er door
Stichting Breder een vast koppel aangesteld en een vaste
invaller zodat er altijd dezelfde personen betrokken zijn
bij de intervisie.

Effectmeting

We hebben in 2018 een goede verbeterstap gezet bij het
inzichtelijke maken van wat de inzet van een vrijwillige
mentor bijdraagt in het leven van een jongeren. Studenten
van de opleiding HBO Pedagogiek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen hebben de tool versterkt door de meting toegankelijker te maken voor kinderen en jongeren
met een stoornis in het autisme spectrum en jongeren
met een licht verstandelijk beperking. Ondanks de verbeteringen merken we nog kunnen groeien in impactmeten.
Dit willen we in 2019 verder te gaan ontwikkelen.

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen binnen mentorproject Laten
we Welzijn

	Communicatie: Opnames promofilm, fotosessie, nieuwe flyer, zoeken naar de aansluiting bij onze doelgroep op gebied van social media: intensief gebruik
maken van Instagram en Facebook.
	Inzet van profielen: Per aanmelding wordt sinds begin
2018 een persoonlijk profiel gemaakt, een soort vacature.

Deze gebruiken we om duidelijk te maken om welke
jongere het gaat en wat voor mentor we zoeken. Dit
heeft het afgelopen jaar geholpen bij het bieden van
maatwerk, het vinden van de juiste mentoren en het
maken van een match.
	In 2018 is er een start gemaakt in het betrekken van
bedrijven. Omdat dit onbekend terrein is voor ons hebben we eerst informatie ingewilligd van ondernemers.
Zij hebben advies kunnen geven en op basis hiervan
hebben we een strategie ontwikkeld: Bedrijven/ondernemers hebben de mogelijkheid om een jaartraject
te sponsoren. Die kosten hiervoor bedragen ongeveer
1000,- Als tegenprestatie krijgen ze een vermelding en
link op onze website. Daarnaast houden we ze twee
keer per jaar op de hoogte van het traject wat zij door
hun sponsoring mogelijk maken.
	Samenwerking met De Ronde Tafel 78; Mentorproject
Laten we Welzijn is door De Ronde Tafel 78 verkozen
als goed doel voor het aanstaande Oranjebal in april
2019 in Ede.
	We bieden per mentortraject de mogelijkheid tot declareren om activiteiten binnen de trajecten mogelijk
te maken. Omdat we merken dat er wel activiteiten
ondernomen worden, maar minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot declareren, passen we
het bedrag aan € 45,- per traject.
	Afgelopen jaar zijn we een aantal keer in contact gekomen met jongeren die al een geruime tijd een mentortraject hebben afgerond. Zij gaven aan nog altijd
profijt te hebben van hun eerdere mentortraject.
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'Hoe gaat het met Ali een jaar nadat de ondersteuning van Pieter is afgerond’. Ali is in
2016 een mentortraject gestart met Pieter.
Trauma’s door oorlog en verlies weerhielden hem niet
om zich in te zetten voor school. Toch was het moeilijk
voor hem omdat gebrek aan kennis van de Nederlandse
taal en cultuur hem in de weg zat. Hij dreigde zijn stage
te verliezen en opnieuw te moeten beginnen aan een
jaar ISK. Dankzij deze mentor heeft hij toen zijn jaar
kunnen halen en hielp Pieter bij het maken van een
studiekeus. In 2017 was het traject afgerond. Eind 2018
spraken zij elkaar weer. Ali is zijn opleiding gestart, hij
heeft werk wat hierbij aansluit en heeft inkomen om
zijn moeder en zusje te voorzien. Hij ziet de toekomst
met vertrouwen tegemoet. De steun in 2016-2017 heeft
meer impact dan alleen het halen van zijn jaar tijdens
zijn mentortraject!
Ontwikkelingen mentoren
	Steeds meer mentoren geven bij de afsluiting van hun
mentortraject aan opnieuw een traject te willen doen.
Hierdoor zijn er meer mentoren beschikbaar en ook
meer matches mogelijk. Ook zijn deze mentoren deskundig in het uitoefenen van hun taak.
	
Steeds meer vaste mentoren en mentoren zijn bereid zich in te zetten voor andere klussen binnen het
project. 5 (oud) mentoren hebben zich ingezet door bijvoorbeeld intervisie te geven aan andere mentoren, PR
activiteiten te doen, helpen bij beheer van de website,
of het helpen met organiseren van evenementen.
	We horen regelmatig van mentoren dat ze (voordat ze
mentor werden) al op zoek waren naar vrijwilligerswerk, maar nog geen passende plek hadden gevonden.
Zij geven aan dit gevonden te hebben in hun rol als
mentor.
	We zien dat mentoren hun enthousiasme over hun
(afgeronde) mentortraject in hun netwerk delen en zo
ambassadeur zijn voor ons project.

Ik heb aan mijn collega vrienden laten weten dat
Laten we Welzijn echt de moeite waard is. Het is
super leerzaam om een traject te doen en er zit
een heel goed team achter!
- Christiaan (oud mentor en fotograaf die voor Mentorproject
Laten we Welzijn foto’s heeft gemaakt voor de flyer)

Vooruitblik 2019

Voor 2019 hebben we de volgende doelen:

Stabiliseren van aantal totale trajecten

Na drie jaar van groei zullen we ons het komende jaar
richten op stabilisatie. Passende matches, scherpe intake
en intern stabiliseren is het uitgangspunt. Komend jaar
willen we stabiel blijven op een totaal van 75 trajecten.

Impactmeting

Peter (begin 20 jaar en heeft ASS) is aangemeld door
zijn hulpverlener. Als gevolg van sociale angsten gaat
hij al een aantal jaar niet meer naar school en inmiddels lukt het hem ook niet meer om naar zijn dagbesteding te gaan. Peter wordt gekoppeld aan Mirjam, een
studente HBO-V. Ze beginnen met wekelijks samen te
wandelen. Langzaam wordt dit uitgebreid. Ze oefenen
met reizen in de bus. Eerst één halte tot uiteindelijk
een treinreis van Ede naar Driebergen-Zeist.
Door de wekelijkse afspraken met Mirjam durft Peter
steeds meer. Het lukt hem weer om naar zijn dagbesteding te gaan. En hij besluit om na de zomer weer met
een opleiding te beginnen.
Wanneer we hem een half jaar na het traject spreken
is Peter nog steeds met zijn opleiding bezig en zijn begeleider vertelt dat het goed gaat. Af en toe heeft Peter nog contact met Mirjam. Mirjam vond het leuk om
mentor te zijn. Ze is beschikbaar om opnieuw een mentortraject te doen.

Netwerkbijeenkomst

In 2019 gaan we opnieuw een netwerkbijeenkomst houden
om werkveldpartners bij ons werk te betrekken en hen
mee te nemen in wat een vrijwillige mentor betekenen
kan in het leven van een jongere.

Terugdringen van de voortijdig afgeronde
trajecten

	Bij jongeren die langere periode op een mentor moeten
wachten veranderd soms de motivatie. Daarom blijven we in 2019 tijdens de wachtperiode contact houden en hebben we voor de match telefonisch contact
met de vraag hoe de situatie is en of de leervragen nog
relevant zijn.
	In 2019 verhogen we de leeftijd van 8 naar 11 jaar om
de slaagkans van een traject te verhogen.
	We blijven alert op de andere factoren die de afgelopen jaren als aandachtspunt naar voren zijn gekomen
bij de tevredenheidsmeting en evaluatiegesprekken.
Dit zijn de volgende punten: de bereidheid voor de
duur van een jaar, vaardigheden om de taak van mentor op te pakken, het maken van een goede match en
het helder zijn in verwachtingen.

Vrijwilligers binden en inzetten binnen Mentorproject Laten we Welzijn

In 2019 willen we ons verder richten op de inzet van
(oud-) mentoren en andere vrijwilligers voor meer
taken dan alleen mentorschap: begeleiding mentoren, PR-activiteiten, organiseren van evenementen,
koken voor intervisiegroepen, enzovoort. We willen
steeds meer mentoren binden aan het project, zodat ze
opnieuw ingezet kunnen worden.

In 2019 willen we ons meetinstrument zodanig verbeteren dat de verandering in het leven van de jongeren,
door de inzet van een vrijwillige mentor, meer zichtbaar
wordt.

In februari 2019 start een 2e jaars student deeltijd HBO
Social Work met een half jaar stage en zal 16 uur per
week mee draaien in het project.

Financiële draagbaarheid vergroten

We gaan het fotobestand uitbreiden om zo nog duidelijker
een beeld te geven via Social Media en andere PR manieren. We gaan de doelgroep nog beter verkennen om onze
PR, branding en Storytelling nog beter te laten aansluiten
bij de doelgroep.

In 2019 willen we de lokale financiering verder uitbreiden, waarbij de focus zal liggen op het onderhouden van
de samenwerking met de gemeente Ede en het betrekken
van het bedrijfsleven.

PR gericht inzetten
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Financieel resultaat
Inkomsten

Kosten

Gemeente Ede

€ 44.000

Personeelskosten

Fondsen

€ 25.000

Training en Intervisie

€ 5.352

Bedrijven

€ 1.000

Communicatie & PR

€ 3.148

Overig

€ 50

Vrijwilligersbudget
Kantoorkosten
Reiskosten

Totaal inkomsten

€ 70.050

Eindresultaat

€ 229*

Totaal kosten

€ 57.567

€ 826
€ 2.755
€ 173
€ 69.821
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Laten we Welzijn

