Werkbezoek aan Wageningen en Solidez, 1 december 2016
“Een inspirerende middag met een bijzonder verhaal. We hebben vernieuwende sociale
ideeën gezien. Wageningen toont hiermee lef, ik vind het heel spannend hoe zich dit gaat
ontwikkelen.” Marijke Vos, bestuursvoorzitter van Sociaal Werk Nederland was na afloop
van haar werkbezoek aan Wageningen onder de indruk.
Een gemêleerd gezelschap, afkomstig uit diverse maatschappelijke landelijke
organisaties, was donderdag 1 december op bezoek bij het sociaal werk in Wageningen.
Het werkbezoek was georganiseerd door de gemeente, welzijnsorganisatie Solidez en
Sociaal Werk Nederland. Vertegenwoordigers van onder meer ActiZ Jeugd, GGD GHOR,
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, NJI en Movisie kwamen kijken hoe
Wageningen het sociaal domein in de praktijk aanpakt.
Samen Wageningen
Na een rondleiding in het verbouwde stadhuis door burgemeester Geert van Rumund,
vertelde wethouder Lara de Brito over de Wageningse visie op het sociaal domein en alle
veranderingen. “De samenleving is meer dan de optelsom van individuen. Daarom is
samenwerken noodzakelijk”, stelde De Brito nadrukkelijk. “In Wageningen hebben we dat
vorm gegeven door Samen Wageningen. Dat is ons nieuwe sociale beleid met een budget
van in totaal 30 miljoen. Dit hebben we ontwikkeld samen met iedereen die in
Wageningen woont of werkt. Aan Samen Wageningen hebben meer dan 3.000 mensen
meegedaan. Iets waar we trots op zijn, we hopen hiermee een voorbeeld voor de rest
van Nederland te zijn.”
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Sportcoaches
Na deze uitleg ging het gezelschap kijken naar de praktijk. In jongerencentrum ‘t Oude
Bijenhuis, onderdeel van Solidez, vertelde jongerenwerker Alex Looijen hoe hij de
doelgroep benadert. “We bieden de jongeren een uitgestoken hand, maar ze moeten
hem wel zelf vastpakken. Als zij willen, zijn we er altijd voor hen.” Een bijzonder project
zijn de sportcoaches. Het sportbuurtwerk van Solidez organiseert samen met jongeren
sport- en spelactiviteiten op scholen en in buurten. Het mes snijdt daarbij aan twee
kanten. De jongeren krijgen zelf een training om sportcoach te worden. Hun leven krijgt
meer structuur, ze gaan weer naar school of gaan op zoek naar werk. Tegelijkertijd zijn
ze coach en rolmodel voor andere kinderen en jongeren.
Mennold Phelipa is de coördinator van het sportbuurtwerk van Solidez. Hij wil andere

professionals laten zien hoe in Wageningen de sport stimuleert tot participatie in de
samenleving. Daarom heeft hij hier een boekje over geschreven. Omdat de sportcoaches
worden ondersteund door de Krajicek Foundation, overhandigde Phelipa het eerste
exemplaar aan Emma Krajicek, de dochter van Richard. De deelnemers aan het
werkbezoek kregen daarna allemaal een boekje.
Startpunt
Het tweede praktijkbezoek werd gebracht aan ’t Startpunt. ‘t Startpunt Wageningen is
hét informatie- en ontmoetingspunt voor inwoners op het gebied van hulp en
ondersteuning, dagbesteding en meedoen in de samenleving. Circa twintig organisaties,
variërend van politie tot RIBW, van mantelzorg tot GGZ en van gemeente tot zorg,
werken hier onder één dak intensief samen. Doordat de verschillende instanties elkaar
elke dag fysiek tegenkomen, wordt veel efficiënter samengewerkt. “Tegenwoordig is een
appje voldoende, waar we vroeger een heel formulier invulden”, aldus agent Alex de Wit.
Kernteam
Een speciale rol in ’t Startpunt is weggelegd voor het zogenaamde Kernteam. Dat is
ingesteld om mensen die vastlopen, weer op weg te helpen. Kernteamlid Arco Diepeveen
vertelde over de bijzondere aanpak. “Het kernteam is samengesteld uit vijf zzp’ers met
een diverse achtergrond. Op die manier zijn we verzekerd van vrije denkers, die met
creatieve oplossingen komen. Dat kan omdat we hier niet werken met protocollen en
beleidsstukken. We praten altijd direct met de cliënt. Onze kernvraag aan hen is: wat
moeten wij doen, zodat het morgen één stapje beter met u gaat? Preventie en tijdig
ingrijpen voorkomt veel latere ellende. De vraag is leidend, het budget volgt daarop. We
hebben hiermee de afgelopen twee jaar al veel mensen goed kunnen helpen.”
De bezoekers aan het Wageningse werkbezoek waren onder de indruk. “We hebben
vanmiddag veel innovatieve voorbeelden gezien. Wageningen breekt met het verleden,
het gaat hier anders dan in de rest van het land. Dat werkt inspirerend om er zelf mee
aan de slag te gaan.” De bezoekers hadden ook nog een tip voor de Wageningse
professionals. “Jullie zouden nog meer kunnen doen door informele netwerken zoals
kerken, sportclubs en scholen, bij de professionele zorg te betrekken. In diverse plaatsen
in het land zijn ze daarmee goed op weg.” Dus werden aan het eind van de middag
contactgegevens uitgewisseld, om de komende tijd nader contact te hebben.
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