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Netwerk Change Makers Wageningen

Inleiding
Stichting Netwerk Change Makers Wageningen is opgericht om tegemoet te komen aan
kwetsbare mensen in Wageningen. De maatschappij verandert, het individualisme neem toe.
Mensen kunnen onopgemerkt vereenzamen. De coronacrisis heeft veel impact op het sociale
leven van veel mensen. Veel sociale activiteiten kunnen niet meer doorgaan, de sfeer in het
openbare leven is soms grimmiger en veel mensen zijn afhankelijker geworden van de hulp
van een ander.
In de afgelopen tijd hebben we als coördinatieteam van Changemakers meegedraaid met de
Corona hulplijn. Deze hulplijn is in korte tijd opgezet in samenwerking met andere sociale organisaties. Een leger van vijfhonderd vrijwilligers stond klaar om hulpvragen op te lossen.
Als jongerennetwerk hebben we gezien dat jongeren bereid zijn om in te springen daar waar
nodig. We hebben veel jongeren kunnen koppelen aan mensen die hulp nodig hadden. We
hebben kunnen bouwen aan een netwerk waarin vraag en aanbod elkaar makkelijk vinden.
Changemakers zet zich in om het vrijwilligerswerk zo aan te bieden dat het past in het leven
van een jongere.
Het einde van het tweede jaar is in zicht. We kijken terug op een jaar waarin het telkens duidelijker wordt wat de plek van Changemakers is tussen de andere organisaties. Samenwerking
is versterk. Er is geluisterd en gezocht naar de hiaten die opgepakt kunnen worden. Hoe we
dit komend jaar gaan doen is te lezen in dit projectplan.
Het projectplan is opgebouwd van breed, naar steeds concreter. Het start met onze visie, missie en de doelen van Change Makers Wageningen. Hieruit vloeit voort welke concrete bijdragen CMW levert aan de kwetsbare mensen en aan jongeren in Wageningen. Daarna wordt
uitgelegd hoe de organisatie in elkaar steekt en op welke manier de bedrijfsvoering wordt
gedaan.
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Change Makers Wageningen
In dit hoofdstuk wordt de gewenste situatie geschetst voor Wageningen (visie), hieruit volgt
de manier waarop CMW de visie wil invullen (missie). Dit wordt meer concreet gemaakt in ons
hoofddoel en de subdoelen.

Visie
Wageningen is een stad waarin naar elkaar wordt omgezien. Jongeren ontwikkelen een levensstijl waarbij ze het vanzelfsprekend vinden om zich in te zetten voor eenzame en kwetsbare mensen. Jongeren zetten hun tijd en energie in voor de mens in nood om hen heen en
er zijn ontmoetingen tussen jongeren en kwetsbare mensen. Maatschappelijke organisaties,
scholen, kerken, studenten en andere betrokkenen inspireren, stimuleren en leren jongeren
om zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Er treedt een verandering in de mindset van
jongeren op. Ze komen tot de conclusie dat het maar weinig tijd hoeft te kosten om iets voor
een ander te betekenen. De inwoners van Wageningen worden gestimuleerd om zich voor
elkaar in te zetten doordat zij zien dat jongeren dit vrijwillig doen. Het is vanzelfsprekend om
te dienen en betrokken te zijn op elkaar. Kwetsbare netwerken worden vergroot en jongeren
vergaren eigenwaarde en zelfrespect doordat zij van betekenis zijn voor iemand anders. Dit
bouwt de stad en het netwerk van de individu op.
Change Makers Wageningen participeert in de samenleving door vrijwilligers te verbinden aan
projecten die zij leuk vinden en waar hun talenten liggen. Daarbij koppelt CMW mensen in
hun eigen stad aan elkaar. Door deze werkwijze worden er kleine netwerkjes gebouwd waarin
mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en naar elkaar omzien.
Professionele zorg, aangevuld met vrijwillige inzet is de basis van een gezonde Wageningse samenleving. In onderlinge verbindingen en ontmoetingen wordt naastenliefde zichtbaar. Jong
geleerd is oud gedaan. Kinderen groeien op in een samenleving waarin mensen naar elkaar
omzien.
Het principe ‘vrij om te geven’ wordt zichtbaar gemaakt door alle vrijwilligers en coördinatoren van Change Makers Wageningen. De jongeren geven belangeloos van wat ze hebben ontvangen.

Missie
Change Makers Wageningen investeert in een Wageningse samenleving waarin mensen naar
elkaar omzien. Change Makers Wageningen wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare Wageningers zonder netwerk. We inspireren jongeren om netwerk en hulp te bieden aan
stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. We begeleiden jongeren in de hulp die ze
aan anderen bieden. Zo helpen we kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid
om van betekenis te zijn voor een ander.

Change Makers Wageningen
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Doel
Change Makers Wageningen heeft het volgende hoofddoel geformuleerd:

Hulp en netwerk bieden aan mensen die weinig of geen netwerk hebben
door Wageningse jongeren actief te betrekken bij de samenleving.

Om dit doel te realiseren heeft Change Makers Wageningen de volgende subdoelen geformuleerd:
• Netwerkversterking bieden aan (hulpbehoevende) mensen en daarin bijdragen aan het terugdringen van (sociale) armoede;
• Het samenleven, onderlinge betrokkenheid, zorg en inzet bevorderen door te verbinden
• Het stimuleren van ontmoeting van verschillende doelgroepen en culturen;
• Jongeren (individueel en in groepen) inspireren en faciliteren om zich vrijwillig in te zetten
voor de medemens, door de intrinsieke motivatie te voeden bij jongeren middels het laten inzien van de waarde van vrijwilligerswerk;
• Netwerk vergroten van zowel jongeren als kwetsbare burgers;
• Reflecteren op zingeving en actief burgerschap.

Change Makers Wageningen
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Diensten
Om de doelen te bereiken, zijn er verschillende projecten en diensten opgezet. Deze diensten
kunnen verdeeld worden in:
1. Ruim aanbod van vrijwillige activiteiten
2. Samenwerken met en ondersteunen van bestaande initiatieven
3. Motivatie en activatie van jongeren

Vrijwilligersprojecten
Het aanbod van activiteiten van vrijwilligers is te verdelen in drie categorieën:
1. Maatjesprojecten:
Vanuit Change Makers Wageningen kunnen er vrijwilligers worden gekoppeld aan een
maatje. Het kan gaan om een combinatie van ‘er zijn’, gezellig contact en praktische hulp,
bijvoorbeeld boodschappen doen. Gedurende 2020 zijn er gesprekken geweest met verschillende organisaties om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. In 2021 kunnen we
daarom de volgende trajecten aanbieden:
-

-

-

Maatje worden van een vluchteling of statushouder via vluchtelingenwerk.
Maatje worden van een oudere. Dit kan via de welzijnsorganisatie Solidez of via de
contacten met verpleeghuizen of thuiszorg.
Maatje worden van een minderjarige/jongere. In samenwerking met jongerenwerk
Solidez (hoofdaannemer MDT) . Ook zijn er contacten met verschillende ZZP’ers
die actief zijn op het gebied van coaching en training van jongeren. Wanneer deze
willen afschalen kunnen bij ons terecht voor een buddy-koppeling.
Maatje voor wie het nodig heeft. Regelmatig komen er vragen binnen van mensen
die niet vallen onder bovenstaande doelgroepen maar wel behoefte hebben aan
contact. We gaan op zoek naar een passende vrijwilliger.
Praktisch maatje: een jongere doet wat boodschappen voor een kwetsbare bewoner, haalt het voedselpakket op bij de voedselbank of brengt een portie eten bij
iemand thuis.

Bij alle koppelingen die er gemaakt worden is er sprake van maatwerk en toezicht. Voor koppelingen gemaakt met een minderjarige wordt er een VOG aanvraag gedaan bij de vrijwilliger.
2. Sociale activiteiten:
Dit zijn activiteiten die regelmatig plaatsvinden en waar een poule van jonge vrijwilligers zich
inzet. We hopen in 2021 deze activiteiten te kunnen oppakken na een pauze door de coronamaatregelen. Voorbeelden van sociale groepsactiviteiten zijn:
-

-

Diensten

De Rummiclub. Elke eerste zaterdag van de maand gaat er een groep jongeren langs
bij het verpleeghuis Pieter Pauw. De ouderen verzamelen in de activiteitenruimte om
allerlei spelletjes te doen onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Een maandelijks soepfestival, waarin studenten samen met asielzoekers soep maken
en deze samen opeten met kwetsbare ouderen die in hun thuissituatie opgezocht worden. Door de coronamaatregelen kan het nu niet doorgaan in deze vorm maar
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-

-

ontmoeten mensen elkaar in kleine groepen van vier (Soup in de group). Hopelijk kunnen we de ‘oude draad’ weer oppakken in (de loop van) 2021.
Bewegen met ouderen. Afhankelijk van de mogelijkheden van het moment kunnen
jongeren in groepsverband of één op één op pad met een oudere. Er wordt gewandeld
of gefietst op de duofiets.
Sporten met asielzoekers. Wanneer mogelijk kunnen studenten op woensdagavond
voetballen met bewoners van het AZC.
Koek en kaart. Jongeren kunnen binnen een vastgestelde periode koek en kaart aanleveren bij verpleeghuizen. Dit ter bemoediging van de bewoners en het personeel.
‘Eten met zin’, zo heet het project van zorgorganisatie Opella waar onze jongeren bij
aan kunnen schuiven. Change Makers levert de jongeren om deel te nemen aan het
gesprek over zingeving.

3. Vrijwillige ondersteuning/uitvoering van praktische klussen
De jongeren zetten zich in voor een eenzame of oudere doormiddel van het uitvoeren van
praktische klussen: een muurtje verven, een tuin onkruidvrij maken, boodschappen doen…
Deze activiteiten worden uitgevoerd door één vrijwilliger of met een kleine groep vrijwilligers.

Ondersteuning van bestaande initiatieven
Als organisatie probeert Change Makers de verschillende vormen van vrijwilligerswerk aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor jongeren. Door aan te sluiten bij de levensstijl van de
jongere is het mogelijk om deze te binden en plaatsen op een plek die passend is. Dit is iets
waar andere organisaties minder mee bezig zijn. Jongeren zijn daarom moeilijker bereikbaar
voor hen.
Doordat CMW het als taak ziet om contact te onderhouden met de jongeren is het ook mogelijk om met regelmaat vrijwilligers aan te leveren voor bestaande projecten. Daar waar andere
partijen zich niet specifiek richten op jongeren kan CMW deze doelgroep wel bereiken en inzetten.
In de praktijk betekent dit ook dat de jongeren van CMW actief zullen zijn voor samenwerkende organisaties. CMW heeft op deze manier een sluisfunctie voor goed draaiende projecten en organisaties in Wageningen:
-

Diensten

Humanitas, vaak ik de vorm van een jongere die de energie heeft om rolstoel te duwen.
Stichting Present, wanneer ze handen tekort komen voor praktische klussen.
De Helpende Hand, voor eenvoudige klussen als ze vrijwilligers tekort komen.
Buddy to Buddy, kortdurend maatjesproject bij Vluchtelingenwerk.
Eenmalige vragen vanuit de vrijwilligerscentrale.
Buurtzorg, door middel van het koppelen van een jongere aan een client van Buurtzorg.
Diverse verpleeghuizen. Via de activiteitenbegeleider wordt de jongere gekoppeld aan
een bewoner aangedragen door het zorgpersoneel.
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Motivatie en activatie van jongeren
Change Makers Wageningen vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan het vergroten
van de bereidheid van jongeren om de stad te dienen. Bereidheid ontstaat door het zien van
de nood in de samenleving. Bereidheid om te dienen ontstaat door de kansen die er zijn onder
de aandacht te brengen. Dit proberen we op de volgende manieren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaties geven op verenigingen;
Actief gebruik maken van sociale media;
Inspiratieborrels organiseren en deze promoten;
Waardering van vrijwilligers door koffie en taart momenten;
Het onderhouden van een klankbordgroep;
(Maatschappelijke) stageplaatsen aanbieden, zoals maatschappelijk diensttijd;
Promotie via het netwerk van jongeren die al vrijwilliger zijn.
Via contacten op de middelbare school.

We proberen als organisatie aan te sluiten bij de belevingswereld en de mogelijkheden van de
jongere. We horen heel vaak dat de jongere op zoek is naar een flexibele vorm van vrijwilligerswerk waar hij/zij niet voor lange tijd aan vast zit. Daarom blijven we werken met poulesystemen. Daarnaast proberen we elke nieuwe vrijwilliger persoonlijk te spreken. Zo houden
we feeling met de persoon, met wat voor hem of haar belangrijk is en wat er nodig is om het
werk goed te kunnen doen.

Diensten
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Organisatie
De manier waarop de organisatie werkt, zoals beschreven in het eerdere projectplan voor
2018-2022 , is nog steeds op deze manier van toepassing. Het doel is om dit te continueren
voor 2021.

Communicatie
Naast de standaard vormen van communicatie worden de volgende middelen gebruikt:
-

Eens in de twee maanden gaat er een digitale nieuwsbrief uit met een overzicht van
activiteiten en initiatieven.
Via de website kunnen jongeren zich eenvoudig aanmelden, gelijk voor de klus of project waar ze interesse voor hebben.
Er wordt veel gebruik gemaakt van Facebook en Instagram om updates te geven en
hulpvragen te stellen.
Er wordt gebruik gemaakt van de communicatiemiddelen van de universiteit en middelbare school.

Samenwerkingspartners
Netwerk Change Makers Wageningen werkt samen met zoveel mogelijk maatschappelijke
(vrijwilligers)organisaties:
-

Stichting Present
Vrijwilligers Centrum Wageningen
Stichting Vluchteling Onder Dak
Stichting De Helpende Hand
Humanitas Tandem
Vluchtelingenwerk.

Dit zijn de organisaties waar de hulpvragen binnenkomen. Met hen is regelmatig overleg om
de samenwerking goed af te stemmen en scherp te houden waar behoefte aan is in Wageningen. Daarnaast werken wij samen met verschillende kerken en (studenten)verenigingen.
De lijst met samenwerkingspartners groeit. Er is contact met het Leger des Heils, vervpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, zorginstellingen…

Organisatie
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Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering zoals beschreven wordt nog op dezelfde manier uitgevoerd. Dit is ook de
bedoeling voor 2021. Voor komend jaar zal CMW wederom een subsidieaanvraag doen bij het
Oranjefonds, het Kansfonds en het VSBfonds. Ook zijn er contacten met de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland als deel van de financiering. Kerken houden collectes, een
aantal bedrijven sponsoren CMW in de vorm van goederen (denk aan eten en drinken bij een
meeting, borrel of vrijwilligersavond).

Financiering
Zie overige documenten voor de begroting voor het jaar 2021.

RSIN: 858884070
KvKnummer: 71876138
Naam: Stichting Change Makers Wageningen
Statutaire zetel: gemeente Wageningen
Bezoekadres: Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen
Postadres: Kolkakkerweg 72, 6706 GP Wageningen
E-mailadres: info@changemakerswageningen.nl
Domeinnaam: www.changemakerswageningen.nl
IBAN: NL39 RABO 0332795489
Bestuurssamenstelling:
•

Voorzitter – Levinus Boxhoorn
•

•
Bedrijfsvoering

Secretaris – Gerdine Kaptijn

Penningmeester – Huig Markus
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