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INLEIDING
Na langdurige en herhaalde lockdowns als gevolg van de Corona-pandemie zijn wij blij weer volledig geopend te
zijn en draait de leukste vereniging van Bilthoven weer op volle toeren!
Dit werkplan is een actualisatie van de situatie in 2022 en geeft een inzicht in de plannen voor de tweede helft van
het jaar 2022 en voor het jaar 2023.
In 2021 is de Stichting vrienden van WVT opgericht. De ANBI-stichting zonder winstoogmerk zal zich vanaf 2022
bezighouden met fondsenwerving en het beheren van de inkomsten uit giften, fondsen en de eigen
rommelmarkten ten bate van de vereniging WVT.

1. DOELSTELLING, UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE

1.1 DOELSTELLING
De algemene doelstelling van WVT luidt: “Het bevorderen van de leefbaarheid van buurten en wijken en het
vergroten van het welzijn van de bewoners in het werkgebied.”

1.2 MISSIE EN VISIE
De missie van WVT is:
• Bijdragen aan een positief leefklimaat,
• De sociale samenhang bevorderen,
• Zelfredzaamheid stimuleren,
• Meedoen voor iedereen makkelijker maken.
WVT vertrouwt hierbij op de eigen kracht van individuele burgers en de samenleving als geheel. Betrokken burgers
vormen een actieve samenleving. WVT wil een sociale ontmoetingsplek zijn waar mensen bij elkaar kunnen komen,
waar respect is voor elkaar en waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn. Met onze ruimtes en onze activiteiten willen
wij werken aan versterking van de sociale samenhang en duurzaamheid in de wijze waarop we met elkaar omgaan.
Welzijn bij WVT is voor en door iedereen. Betrokken burgers vormen een actieve samenleving. In de
verenigingsstructuur van WVT hebben deze burgers middels de ledenvergadering een wezenlijke inbreng bij de
beleidsontwikkelingen.
Wij zijn van mening dat welzijnswerk voor iedereen is, inclusief (maar niet uitsluitend voor) kwetsbare groepen.
Het bijdragen aan een positief leefklimaat en het bevorderen van de sociale samenhang, leefbaarheid en het
welzijn is voor ons onlosmakelijk verbonden met de begrippen samenwerken en medeverantwoordelijkheid. Het
aanbieden van activiteiten voor en door de bevolking is een belangrijk uitgangspunt voor de wijze waarop wij
werken. Het feit dat een groot deel van het werk gedaan wordt door vrijwilligers is een vertaling van deze visie. De
kracht van deze constructie ligt onder meer in de betrokkenheid van de vrijwilligers en de grote mate van
deskundigheid die op verschillende manieren door hen wordt ingebracht.
WVT heeft de volgende visie op de eigen taken en het bieden van toegevoegde waarde in een zorgzame
samenleving:
• Burgerparticipatie/actief burgerschap stimuleren en ondersteunen
Het welzijnswerk biedt een algemeen toegankelijk, samenhangend en compleet aanbod aan (welzijns-)
activiteiten voor bewoners in de gemeente. Ze stimuleert mensen om dingen zelf te doen, actief te zijn en
bij te dragen aan de samenleving. Ze faciliteert initiatieven, onder andere door ruimte beschikbaar te
stellen en ondersteunt en begeleidt inwoners / vrijwilligers.
• Kwetsbare burgers en risicogroepen begeleiden en ondersteunen
Het welzijnswerk ondersteunt en begeleidt op deskundige wijze groepen die risico lopen en ondersteunt
kwetsbare burgers integraal en op maat. De voorzieningen en activiteiten vormen een evenwichtige
combinatie van aanbod gericht en vraaggericht werken. Daarnaast zorgt een outreachende aanpak in de
samenwerking met ketenpartners voor een actieve benadering van kwetsbaren. De inzet van de
ondersteuning en begeleiding van het welzijnswerk is hierbij gericht op participatie en vergroten of
behouden van zelfredzaamheid.
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1.3 UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE
WVT ontplooit activiteiten die gericht zijn op het (waar mogelijk in samenwerking met andere
verenigingen/stichtingen) vervullen van de sociale en educatieve behoeften van (groepen) bewoners in de
gemeente De Bilt.
WVT speelt actief in op de behoeften van inwoners met verschillende sociaal-economische en culturele
achtergronden.
WVT organiseert allerhande spreekuren (belastingzaken, wetswinkel, notaris, hulp bij invullen van formulieren,
etc.) en verstrekt informatie op maat aan leden en bewoners.
WVT wil de leefbaarheid en de saamhorigheid van de buurt bevorderen met vrijwilligers als middel en doel. Bij het
plannen en het realiseren van activiteiten/prestaties wordt rekening gehouden met de algemene uitgangspunten
welzijnsbeleid zoals die zijn neergelegd in het Welzijnsprogramma van de gemeente De Bilt.
WVT richt zich, in tegenstelling tot ontwikkelingen in het welzijn waarbij een eenzijdige nadruk op risicogroepen
wordt gelegd, niet uitsluitend tot deze categorie. Zoals reeds onder hoofdstuk 1.2 werd aangegeven zijn is WVT
van mening dat welzijnswerk voor iedereen is, inclusief, maar niet uitsluitend voor kwetsbare groepen. Juist
vanwege de sociale samenhang, saamhorigheid en preventie, achten wij aandacht en een activiteitenaanbod voor
zowel risico- als niet-risicogroepen van groot belang. De inclusieve samenleving staat wat dat betreft hoog in ons
vaandel.
WVT is van mening dat haar activiteiten voor kwetsbaren, risicogroepen en minder draagkrachtigen het beste
duurzaam worden geborgd en toegankelijk gehouden door middel van eigen inkomsten uit activiteiten, ook voor
niet-kwetsbare groepen. De activiteiten van de vereniging bevorderen participatie, ontmoeting, leeftijdontschotting en het ontwikkelen van een lokaal sociaal netwerk. Voor het totaal aan werkzaamheden en
activiteiten zijn 158 vrijwilligers, 30 freelancers en 2,3 fte aan beroepskrachturen beschikbaar.
Zie bijlage 1 voor een organogram.

2.
SPEER
PUNT
EN
2022/
2023
In de
komen
de
period
e wil
WVT
zich
primai
r
richte
n op
het:
2.1 CONTINUEREN EN VERSTERKEN VAN HET BESTAAND AANBOD
WVT biedt wekelijks, naast ondersteuning, informatie en advies (belastingspreekuur, rechtswinkel,
notarisspreekuur), een veelvoud aan activiteiten op het gebied van recreatie, ontmoeting, vorming en (creatieve)
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educatie. Wij doen dat in de vorm van diverse kortlopende cursussen, doorlopende activiteiten, ondersteuning van
buurtinitiatieven en persoonlijke dienstverlening. WVT staat daarbij garant voor het (verder) ontwikkelen van
laagdrempelig aanbod van activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen met speciale aandacht voor kwetsbare
groepen (jong en oud) en het voorkomen van eenzaamheid. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: Gymnastiek,
Dansend Bewegen, Koersbal en Eet-es-mee voor ouderen, Samen eten, High tea, Lunch, Brunch en BuurtBingoavonden.
Daarnaast biedt WVT ruimte voor informatiebijeenkomsten, tentoonstellingen, fora en discussieavonden. De
betreffende activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers met waar nodig ondersteuning van de
beroepskrachten.
De activiteiten zijn gericht op het vergroten van het welzijn en sociale integratie van de bezoekers, in het bijzonder
van de bewoners in de gemeente. De educatieve en vormende activiteiten zijn tevens gericht op de ontwikkeling
en het vergroten van de kennis in de ruimste zin van het woord van de deelnemers (permanente educatie).
Het beleid van de vereniging is dat deze activiteiten en cursussen:
•
laagdrempelig zijn, ook in financiële zin;
•
aansluiten bij behoeften welke worden gesignaleerd bij potentiële deelnemers en/of de overige
activiteiten van WVT;
•
gericht zijn op alle bewoners (dus ook de minderheden en kwetsbaren);
•
evenredig worden gespreid voor de verschillende leeftijdsgroepen;
•
zo mogelijk methodisch zijn opgezet en gericht zijn op het leren naar behoefte;
•
niet certificaatgericht zijn;
In samenwerking met stichting MENS en Kwintes organiseert en faciliteert WVT activiteiten voor mensen met
psychosociale en psychiatrische problematiek (zie o.a. onder 3.3).
Er wordt in 2022 en 2023 gewerkt aan het versterken van de bestaande activiteiten voor zover die door de
Coronamaatregelen zijn getroffen en het vernieuwen van het activiteitenaanbod naar aanleiding van eventuele
wijzigingen in de behoeften van potentiële deelnemers en zoals voortkomend uit nieuwe initiatieven met
partnerinstellingen die zich specifiek richten op de meer kwetsbare inwoners in de gemeente, passend binnen de
missie en visie van WVT.

2.2 WERVEN VAN NIEUWE VRIJWILLIGERS EN LEDEN
De inzet van vrijwilligers is niet alleen een middel, maar ook een doel: een zinvolle tijdsbesteding, sociale contacten
en in een aantal gevallen het leren van de Nederlandse taal. Mede als gevolg van de Corona- maatregelen is WVT in
de afgelopen twee jaar leden en vrijwilligers kwijtgeraakt. Omdat de ledenadministratie, boekhouding, financiële
administratie, receptie en bar alsmede alle grote activiteiten draaien op vrijwilligers, is het voor de vereniging van
belang om te kunnen beschikken over voldoende enthousiaste mensen die hier vrijwillig hun schouders onder
kunnen zetten. In 2022 en 2023 zal daarom extra aandacht worden gegeven aan de werving van nieuwe
vrijwilligers. WVT heeft de ambitie om het ledenaantal in de komende periode terug te brengen naar de aantallen
van voor Corona. Het Pr-plan zal hiertoe handreikingen doen.

2.3 ORGANISEREN VAN GROTE ACTIVITEITEN
• Plantenbeurs
Samen met Groei & Bloei organiseert WVT in het voorjaar de jaarlijkse plantenbeurs. Met ruil en verkoop van vaste
planten, heesters, stekjes door en voor vrijwilligers.
• Boekenbeurs
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Duizenden tweedehands boeken, maar ook cd’s en grammofoonplaten, gesorteerd op onderwerp staan uitgestald
te wachten om voor een zacht prijsje van eigenaar te wisselen.
• Kunst uit eigen provincie
Aan het eind van elk jaar biedt WVT ongeveer 40 kunstenaars (zowel professioneel als amateur) de mogelijkheid
hun werk te presenteren. Voor het bezichtigen van de kunstexpositie wordt geen entreegeld gevraagd. Op deze
laagdrempelige wijze hopen wij een breed publiek in de gelegenheid te stellen van diverse vormen van kunst te
genieten.
• Rommelmarkt
De rommelmarkt is een activiteit die meerdere doelen dient. Omwonenden leveren overtollige spullen aan die
anders weggegooid zouden worden (focus op “duurzaamheid“). Gedurende een tweetal weken is een grote groep
vrijwilligers bezig met sorteren, repareren, schoonmaken van deze tweedehandsspullen en het opbouwen van de
rommelmarkt. Gedurende de rommelmarkt worden de spullen verkocht. Alles bij elkaar zijn zo’n 120 vrijwilligers
betrokken bij voorbereiding en uitvoering van de bazaar (focus op “participatie”). De rommelmarkt biedt daarnaast
mensen met een krappe beurs de mogelijkheid om voor weinig geld spullen te kopen (focus op “bijdragen aan
positief leefklimaat”). De opbrengst van de rommelmarkt kan worden besteed aan zaken ten behoeve van WVT die
niet vanuit subsidie of exploitatie kunnen worden betaald. In een aantal gevallen komen deze “investeringen”
indirect ten goede aan de lokale gemeenschap of duurzaamheid.
• Kindervakantieweek
Na een zeer geslaagde kindervakantieweek 2021 is besloten de kindervakantie week ook de komende jaren weer
te organiseren op het buitenterrein van de Werkplaats. Naast de samenwerking met de Werkplaats zal ook de
komende jaren intensiever worden samengewerkt met stichting Leergeld en Samen voor de Bilt. De
kindervakantieweek wordt georganiseerd voor 300 tot 500 kinderen. Het geheel wordt mogelijk gemaakt door de
hulp van ongeveer 80 (meest jonge) vrijwilligers.
Bovenstaande grote activiteiten zullen in 2022 en 2023 opnieuw kunnen worden georganiseerd. De activiteiten
dragen voor een belangrijk deel bij aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van WVT voor onze inwoners.

2.4 VOORKOMEN VAN EENZAAMHEID
WVT biedt een laagdrempelige inloop voor activiteiten die al vele jaren een succes zijn. Denk hierbij aan
activiteiten zoals koersbal, bingo, dansend bewegen, gymnastiek, eet-es-mee, lunch, brunch en de high tea. Het
zijn allemaal activiteiten die mensen in de gelegenheid stellen anderen te ontmoeten. Soms lijkt het er op dat het
samen koffiedrinken na afloop van de activiteit net zo belangrijk is als de activiteit zelf (en misschien zelfs wel
belangrijker). De ontmoeting die WVT hierbij biedt is essentieel voor (kwetsbare) inwoners die soms nog maar
weinig verder buiten komen en waarvoor het voorkomen van gevoelens van eenzaamheid een belangrijke reden is
om langs te komen. In 2022 en 2023 blijft WVT zo laagdrempelig mogelijk bovenstaande activiteiten aanbieden.

3. AFSPRAKEN MET GEMEENTE DE BILT
3.1 AFSPRAKEN UITVOERINGSOVEREENKOMST
Gewenste maatschappelijke effecten:
 Het bevorderen van sociale cohesie en een inclusieve samenleving, door het organiseren van
laagdrempelige activiteiten;
 Het laten participeren naar vermogen van inwoners, door deelname aan activiteiten of door het bieden
van vrijwilligerswerk.
Belangrijkste (kern) activiteiten:
 Het organiseren van een laagdrempelige inloopfunctie en een service- en informatiecentrum voor
inwoners;
 Het organiseren van laagdrempelige welzijnsactiviteiten;
 Het bieden van vrijwilligerswerk en begeleiding van vrijwilligers;
 Signaleren van problemen of risicovolle situaties op het vlak van WMO, Jeugdzorg en Werk & Inkomen en
het doorgeven van signalen aan instanties zoals CJG, Sociaal Team en RSD;
 Het faciliteren en ondersteunen van het Steunpunt Mantelzorg bij het informeren, begeleiden, motiveren
Concept Actualisering Werkplan 2022 / 2023 – pagina 7




en stimuleren van mantelzorgers;
Het bijdragen aan de doelstelling van de Biltse Aanpak door als voorliggende voorziening te functioneren;
Het bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.

Rol gemeente:
Naast het financieel mogelijk maken van de activiteiten van WVT bevordert de gemeente:
1.
De bekendheid van WVT en haar activiteiten onder inwoners door communicatie via website, sociale
media;
2.
De samenwerking met andere partners door WVT te betrekken bij netwerkbijeenkomsten en
informatiedeling;
3.
Het meedenken over nieuwe, door WVT te ontwikkelen activiteiten, waarvan specifiek in 2022: verdere
concretisering van het Preventieakkoord, aanpak Eenzaamheid en vervolg beschermd woonproject:
“Welkom in de Bilt”.

3.2 CRISIS- EN HERSTELPLAN GEMEENTE DE BILT
Naar aanleiding van Corona-pandemie is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Crisis- en herstelplan Corona
voor de Gemeente De Bilt. Een belangrijk onderdeel van dit plan is de Coronaondersteuning voor het
maatschappelijk veld. Deze regeling is speciaal voor non-profit organisaties zoals verenigingen en stichtingen op
het gebied van sport, kunst, cultuur of welzijn. De subsidieregeling bestaat uit een tweetal onderdelen:
- een compensatiesubsidie, afhankelijk van de geleden schade, te bieden voor de nadelige financiële gevolgen van
de coronacrisis. De hoogte van de subsidie is o.a. afhankelijk van de geleden schade.
- een initiatiefsubsidie. Het gaat hier om een financiële bijdrage voor extra of vernieuwende initiatieven van de
aanvrager. De aanvragen worden beoordeeld op hun bijdrage aan sport, kunst en cultuur en welzijn in de
gemeente De Bilt.
Wij zullen nog een beroep doen op een initiatiefsubsidie ten behoeve van de Kindervakantieweek.
Met betrekking tot dit laatstgenoemde onderdeel participeert WVT in een aantal deelwerkplannen (speerpunten).
Zie bijlage 3 voor een uitwerkingspeerpunten Crisis- en Herstelplan.

3.3 PROJECT “WELKOM IN DE WIJK”
Naast de inzet bij de bovengenoemde speerpunten in het kader van het crisis- en herstelplan van de gemeente
faciliteert WVT in samenwerking met gemeente De Bilt en Kwintes een ontmoetingsplek onder de naam “Welkom
in de Wijk” voor bewoners met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid, boven de 18 jaar uit gemeente de Bilt.
Streven is een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren bij WVT voor inwoners met verschillende hulpvragen;
een voorziening waar iedereen zich welkom voelt en waar ruimte wordt gegeven aan de vraag van de deelnemer.
Wij willen de maatschappelijke aansluiting / integratie in de wijk bevorderen. Het is een belangrijk aandachtspunt
als mensen met een kwetsbaarheid (weer) gaan wonen in de wijk. Door middel van het project ‘Welkom in de wijk’
creëren we binnen WVT een ontmoetingsplek, met als doel dat deze mensen zich welkom voelen in de buurt en
het sociale netwerk/vangnet kunnen vergroten.
De doelgroep betreft bewoners van de beschermde woonvorm die zich voorbereiden op zelfstandig wonen in de
wijk Bilthoven. Mogelijkheden voor andere bewoners uit Gemeente de Bilt sluiten we niet uit.
Het is de bedoeling dat de ontmoetingsplek een veilige omgeving is, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar men
aansluiting vindt met de wijk.
Verbinding maken met de wijk is belangrijk, daarom willen we bezoekers / leden van WVT uitnodigen te
participeren. Ook worden er vrijwilligers aangetrokken om ondersteuning te bieden in het organiseren van
activiteiten. Wij doen dit graag, maar de praktijk is af en toe weerbarstig.

4. OVERIGE BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN 2022 / 2023
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4.1 HET VERENIGINGSGEBOUW
Met de huidige mondiale ontwikkelingen lopen wij met ons gebouw een serieus risico omdat de jaarlijkse
energiekosten (met name gas) snel stijgen. Een ander zorgpunt is het onderhoud van het dak dat noodzakelijk is.
In 2022 en 2023 zullen mede op basis van een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan keuzes worden gemaakt met
betrekking tot de vraag hoe wij de komende jaren het (onderhoud van het) gebouw aanpakken. Duurzaamheid en
toekomstvastheid spelen hierbij een rol, maar ook de draagkracht van de vereniging.

4.2 SAMENWERKEN MET EN FACILITEREN VAN PARTNERINSTELLINGEN
WVT werkt samen met en faciliteert een groot aantal organisaties in de gemeente. Zie bijlage 2 voor een compleet
overzicht van de partnerinstellingen.
In 2022 en 2023 zal WVT de bestaande relaties bestendingen en waar mogelijk intensiveren.

4.3 ONDERSTEUNING VLUCHTELINGEN UIT OEKRAINE
WVT wil graag iets doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijk in de gemeente worden gehuisvest.
Met gemeente De Bilt en stichting Delta is overeengekomen dat WVT ruimte zal bieden voor lessen aan kinderen in
de basisschool-leeftijd. Verder stelt WVT (buiten-)sport- en spelmateriaal tot aan de kindervakantieweek ter
beschikking aan de gemeente.
Opties die verder zijn aangeboden:
 Kinderen uit Oekraïne kunnen gratis deelnemen aan Streetdance en Kinderdans;
 Kinderen uit Oekraïne kunnen gratis deelnemen aan de Kindervakantieweek;
 Volwassenen uit Oekraïne kunnen gratis deelnemen aan bepaalde bewegingsactiviteiten;
 WVT zou graag een ontmoetingsactiviteit opzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne.

4.4 DEELNAME AAN DE U-PAS
Om deelname aan maatschappelijke activiteiten voor minder draagkrachtigen te stimuleren en sociaal isolement te
voorkomen, participeert WVT in de kortingsregeling voor U-pashouders.
Ook in 2022 en 2023 zal het gebruik van de U-pas mogelijk blijven om de deelname aan WVT-activiteiten zo
laagdrempelig mogelijk te houden.

4.5 SPEELOTHEEK BIJ WVT
Vanaf maart 2022 faciliteert WVT de Speelotheek en is er sprake van een intensieve samenwerking. De
Speelotheek gebruikt op de woensdag en zaterdag een van onze ruimtes.
In 2022 en 2023 zal worden bezien of we bestuurlijk fuseren en hoe we de wederzijdse leden van beide
organisaties kunnen laten profiteren van de nieuwe samenwerking.

4.6 DUURZAAMHEID, REPAIR CAFÉ EN FAIR TRADE
WVT ondersteund en faciliteert duurzame initiatieven. Dit doen wij bijvoorbeeld door ruimte ter beschikking te
stellen voor bijeenkomsten van de lokale energiecoöperatie BENG. Ook faciliteren wij het Repair Café Bilthoven/De
Bilt. Het Repair Café is gestart in september 2011 als een van de eerste Repair cafe’s in Nederland. Repair Café
Bilthoven/De Bilt is een samenwerking tussen Transition Town De Bilt en de WVT. De activiteit wordt gemiddeld 1 x
per 6 weken georganiseerd in een aantal ruimtes van het WVT-gebouw. Repair Café is een evenement dat draait
om repareren. Het streven is mensen te leren op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de
waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen
enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.
WVT ondersteunt de Fairtrade insteek in De Bilt. Fairtrade staat voor eerlijke handel waarbij producenten in
ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product en de omstandigheden waarin zij werken
menswaardig zijn. Door gecertificeerde Fairtrade koffie- en theeproducten te verkopen, wil WVT bijdragen aan de
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vooruitgang van mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij.
Via de rommelmarkten en boekenbeurs wordt aan spullen een tweede leven gegeven.

In 2022 en 2023 blijft WVT zich aanbieden om duurzame initiatieven zoals het Repair Café te faciliteren en de
Fairtrade insteek uit te dragen. Ook het geven van een tweede leven aan spullen via boekenbeurs en rommelmarkt
hoort bij het bijdragen aan een duurzame samenleving.

4.7
KWALI
TEITSB
ELEID
Alle
dienste
n en
activite
iten
van
WVT
worden
jaarlijks
getoetst tijdens de algemene ledenvergadering. Daarnaast wordt 1 keer in de paar jaar een grootschalig
klanttevredenheidonderzoek gehouden dat zich richt op:
 Beoordeling en evaluatie m.b.t. geboden producten (activiteiten en diensten)
 Signaleren van algemene beeldvorming t.a.v. WVT en meer specifiek m.b.t. algemene indruk/
klantvriendelijkheid en servicegerichtheid via o.a. het gebruik van website, programmaboekje, nieuwsbrief en
sociale media.
In 2022 en 2023 wordt de nadruk gelegd op de uitvoering van het PR plan en de werving van nieuwe leden en
vrijwilligers. De feedback die hierbij wordt ontvangen zal worden gebruikt om het aanbod, de werving en de
dienstverlening verder te verbeteren.
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BIJLAGE 1 ORGANISATIESTRUCTUUR

Toelichting 2022:
-

Nadat onze activiteitenbegeleidster eind 2021 met pensioen is gegaan, zijn haar activiteiten voortgezet op basis van
inhuur.
In 2021 vonden aanpassingen plaats in het aantal uren voor sociaal cultureel-werk (36 > 28 uur) en beheer (36 > 20
uur).
Als gevolg van langdurige ziekte van een van onze schoonmaaksters en na het vertrek van de andere schoonmaakster
is besloten tot inhuur van een schoonmaakbedrijf. Eind 2022 zal een afweging worden gemaakt over de voortzetting
in 2023.
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BIJLAGE 2 PARTNERINSTELLINGEN

WVT steunt de Biltse Energie Neutrale Gemeenschap (BENG!). Zoals de naam
aangeeft, streeft BENG! naar een energie neutrale gemeenschap in 2030. WVT
stelt zaalruimte en materiaal ter beschikking voor de bijeenkomsten en
vergaderingen van BENG!
Vanwege de vele door ons georganiseerde sportactiviteiten is WVT lid van de
Biltse Sport Federatie. De ledenvergadering wordt bezocht door een
afgevaardigde van WVT.
WVT faciliteert ruimte voor regelmatige bijeenkomsten van de spaarkring. Een
spaarkring is een zelfhulpgroep. Onderlinge steun, tips en ervaringen van
anderen helpen om financiële problemen te voorkomen of ze aan te pakken
voordat ze te groot worden.
Club CreaLief Bilthoven is een initiatief uit De Leyen en maakt iedere
maandagavond gebruik van 1 van onze ruimtes om mooie creaties te maken,
bedoeld voor iedereen die een lief gebaar kan gebruiken.
Tien scholen in de gemeente De Bilt werken samen onder de ‘paraplu’ van
Stichting Delta De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants christelijk,
algemeen christelijk of algemeen bijzonder. WVT werkt samen met Delta om
vluchtelingenkinderen (o.a.) uit Oekraïne in het gebouw van WVT een fijne en
veilige plek te bieden waar ze kunnen leren en spelen.

Kunstenhuis / Idea verzorgt cursorisch onderwijs op het gebied van muziek,
theater, dans en beeldende kunst. Naast het cursusaanbod verzorgt het
KunstenHuis voor de regio een groot deel van het kunstonderwijs in het basisen voortgezet onderwijs op tientallen scholen voor zo’n 15.000 kinderen en
jongeren. De afdeling Cultuur en Samenleving voert vanuit de gedachte dat
cultuur als middel mensen op een positieve manier in beweging kan brengen,
tal van maatschappelijke projecten uit om persoonlijke groei, sociale
samenhang, culturele diversiteit en cultureel burgerschap in onze gemeenten
te stimuleren. WVT en Kunstenhuis / Idea onderzoeken samen op welke
vlakken kan worden samengewerkt.
Kwintes biedt beschermd en begeleid wonen voor verschillende doelgroepen,
waaronder volwassenen met autisme. Kwintes maakt wekelijks gebruik van
een ruimte voor overleg. Daarnaast biedt WVT individuele cliënten van
Kwintes de mogelijkheid om onder begeleiding werkzaamheden te verrichten.
Tevens huisvest WVT het project “Welkom in de wijk” (zie: 3.3)
Leergeld De Bilt heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van
kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen. Het is een stichting die
financiële ondersteuning biedt aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar op
het gebied van sport, cultuur en welzijn. Daardoor ontwikkelen ook deze
kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk. Leergeld
De Bilt en WVT werken intensief samen in het kader van de
Kindervakantieweek.
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Lionsclub Bilthoven 2000, is een goede doelen damesclub met 32 leden. Zij
zetten zich in voor diverse regionale goede doelen. WVT faciliteert ruimte voor
een kledingbeurs en het versieren van kerstboompjes. Met de opbrengst
steunt de Lionsclub twee goede doelen: Voedselbank de Bilt en de Prinses
Maxima Manege. Daarnaast helpen de dames mee met de rommelmarkt van
WVT.
WVT werkt samen met Stichting Mens De Bilt. WVT faciliteert spreekuren van
het sociaal team. Daarnaast biedt WVT ruimte voor bijeenkomsten in het
kader van mantelzorg en vinden er onder de naam ‘KUBUS’ bijeenkomsten
plaats die zijn bedoeld voor (jong) volwassenen die graag nieuwe vrienden
willen maken maar die het soms lastig vinden contacten te maken. Dit kan
bijvoorbeeld komen door een lichte beperking, autisme of niet aangeboren
hersenletsel.
WVT biedt de mogelijkheid aan mensen uit de Bilt / Bilthoven om in hun
directe omgeving contact te kunnen leggen met medewerkers van de RSD.
WVT is maatschappelijk partner bij de Stichting Samen voor De Bilt. Doelen
zijn o.a. het maatschappelijk ondernemen, waarbij een concrete en praktische
bijdrage wordt geleverd aan de Biltse samenleving. Met Samen voor de Bilt
wordt samengewerkt in het kader van de Kindervakantieweek.
Vanaf maart 2022 faciliteert WVT de Speelotheek en is er sprake van een
intensieve samenwerking. De Speelotheek gebruikt op de woensdag en
zaterdag een van onze ruimtes. In 2022/2023 zal worden bezien of we volledig
fuseren en hoe we de wederzijdse leden van beide organisaties kunnen laten
profiteren.
Samen met Transition Towns worden bij WVT per jaar acht tot negen
Repaircafe’s georganiseerd. Het Repair Café is een evenement dat draait om
repareren. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke
reparaties uit te voeren op het gebied van kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, serviesgoed, gebruiksvoorwerpen, speelgoed et cetera.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Café gaan ze zelf,
samen met deskundige hulp, aan de slag.
WVT participeert in “Actief in de Bilt”. Hierbij krijgen alle sportieve en
creatieve aanbieders binnen deze gemeente de kans om hun sport of
creativiteit te promoten. Dit doen zij door een kennismakingsactiviteit aan te
bieden voor de betreffende doelgroep (kinderen van 4-12 jaar). Het volledige
gemeentelijke aanbod wordt gepresenteerd in een kleurrijk boekje en er
wordt voor gezorgd dat alle basisschoolkinderen uit de gemeente op een
opvallende manier deze boekjes in handen krijgen.
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BIJLAGE 3 SPEERPUNTEN CRISIS- EN HERSTELPLAN

Speerpunt “Communicatie, werving & activering”
Doelgroep
Jeugdigen met een afstand tot activiteiten
Doel
Een groter bereik van alle bestaande activiteiten. Meer jongeren doen mee, met
name jongeren die minder uit zichzelf naar activiteiten toestappen.
Een groter bereik in alle kernen.
Aanpak
 Breed verkennen van alle mogelijkheden voor jeugdigen 4-23 jaar in gemeente
De Bilt en daar een overzicht van maken;
 Met alle organisatoren nagaan wat nodig is voor een groter bereik, zowel door
een slimme communicatie (met name voorlichting op scholen!) en door gerichte
activering /motivering;
 Maken van een communicatie- en activeringsplan;
 Uitvoeren van het plan.
Hoofdactor
KunstenHuis Idea
Mede-actoren
WVT, Buurtsportcoaches, Launch your future, Helping Heroes,
communicatieafdeling gemeente De Bilt (jeannette Disseldorp)

Speerpunt “Aanbod tegen eenzaamheid zichtbaar maken”
Doelgroep
Burgers en professionals in gemeente De Bilt
Doel
Burgers en professionals in gemeente De Bilt goed inzicht bieden in het aanbod van
mogelijkheden van ondersteuning die er bestaan rondom eenzaamheid.
Bewustzijn rondom gevoelens van eenzaamheid onder de aandacht brengen en
vergroten.
Aanpak
 Sociale kaart is reeds aanwezig
 Ontwikkelen van routekaarten (klantreizen)
 Ontwikkelen campagne met signaalkaart o.i.d. om taboe te doorbreken
Professionals:
Contacten verstevigen met de mensen/organisaties waar mensen met 'klachten’
naar toe gaan. Denk aan huisartsen; POH; casemanagers; sociaal team (Welzijn op
Recept). Deze doelgroep training uit speerpunt 1 aanbieden. Streven naar een
duidelijke, gelijke visie op eenzaamheid en inzicht geven in de mogelijkheden van
ondersteuning die er zijn voor ‘cliënten’/patiënten.
Ontwikkelen, zichtbaar maken van de klantreis voor professionals en vrijwilligers die
werken met de doelgroep.
Hoofdactor
Mede-actoren

MENS De Bilt
WVT, Stichting Leergeld, Gemeente De Bilt

Speerpunt “Vakantie aanbod Jeugd”
Doelgroep
Alle jeugdigen en in het bijzonder jeugdigen die niet of nauwelijks op vakantie gaan
Doel
Meer kinderen hebben een heerlijke vakantie met sport, spel, cultuur en
ontmoeting. Hoger bereik onder kinderen van ouders met zorgen over
werk/inkomen/gezondheid en vaak met een klein netwerk/eenzaamheid.
Aanpak
 Het zomervakantie aanbod bestaat uit de kindervakantieweek, het cultureel
vakantieaanbod van o.a. KunstenHuis, IDEA en Buro Lou en het overige aanbod
(scouting, universiteitsterrein Utrecht);
 Nagaan op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren of de
kindervakantieweek te verbreden is en toegankelijker te maken is voor meer
e
kinderen: door bijv. een 2 week te organiseren, door de capaciteit te vergroten,
door op meer locaties te werken of door meer soorten activiteiten aan te
bieden;
 Nagaan welke andere organisaties of scholen hierbij te betrekken zijn;
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Hoofdactor
Mede-actoren

 Bepalen welke andere zomervakantie activiteiten een stimulans verdienen en
daarbij kijken naar differentiatie ‘voor elk wat wils’, bijvoorbeeld ook
kleinschalige activiteiten;
 Zorgen voor een goede spreiding van activiteiten over de zomerweken;
 Zorgen voor een goede communicatie en werving (i.s.m. speerpunt 1) vooral bij
scholen.
WVT
KunstenHuis Idea, Helping Heroes, Buro Lou, Scouting etc.

Speerpunt “Impuls breed en samenhangend activiteitenprogramma”
Doelgroep
Alle jeugdigen 4-23 jaar
Doel
Gerichte uitbreiding van het activiteitenaanbod voor jongeren op het vlak van
cultuur, sport en ontmoeting. Uitbreiding in alle kernen.
Aanpak
 Inventariseer het huidige aanbod aan activiteiten voor jongeren (zie ook
speerpunt 1);
 Definieer leemtes in het huidige aanbod en/of verbetermogelijkheden in het
huidige aanbod;
 Ontwikkel gericht extra activiteiten of vraag andere organisaties deze
activiteiten te organiseren;
 Voer deze activiteiten zelf uit of stel middelen ter beschikking aan andere
organisaties die deze activiteiten uitvoeren en bewaak de uitvoering.
Hoofdactor
KunstenHuis Idea
Mede-actoren
WVT, Scouting, MENS. Sportcoaches, Helping Heroes

Speerpunt “Netwerkbijeenkomsten deelprogramma Eenzaamheid”
Doelgroep
Organisaties die zich (o.a.) bezighouden met het tegengaan van eenzaamheid
Doel
Samenwerking, kennisuitwisseling, bespreken van cases, formuleren van benodigde
acties en activiteiten bespreken.
Aanpak
De gemeente neemt een faciliterende rol op zich en organiseert minimaal 2x per
jaar een inhoudelijk interessante netwerkbijeenkomst.
Hoofdactor
Gemeente De Bilt (sociale verbinder)
Mede-actoren
WVT, MENS, Handje Helpen

Speerpunt “Deelprogramma eenzaamheid. Koken voor Allochtone vrouwen”
Doelgroep
Allochtone vrouwen met eenzaamheid
Doel
Eenzaamheid onder allochtone vrouwen tegengaan.
Aanpak
Een groep van 15-20 allochtone vrouwen gaat bij WVT onder begeleiding een
aantal keren per jaar koken.
Hoofdactor
Mede-actoren

WVT
Moskee Ar-Rahmaan, MENS, CJG (Ouders Lokaal)

Speerpunt “Aandacht voor eenzame kinderen en ouders tijdens de kindervakantieweek”
Doelgroep
Eenzame kinderen en eenzame ouders tijdens de kindervakantieweek
Doel
 Via de kinderen eenzame ouders bereiken
 Eenzame kinderen goed opvangen tijdens de Kindervakantieweek
Aanpak
 Nog uit te werken
Hoofdactor
WVT en Stichting Leergeld
Mede-actoren
geen
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