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Solidez maakt meedoen mogelijk.
Een visie voor de toekomst
Aanleiding
Eind 2021 loopt het contract voor Welsaam af, met in 2022 nog een verlengingsjaar voor het proces om
tot een nieuwe contractperiode te komen. Solidez bereidt zich voor op de nieuwe aanbestedingen door te
laten zien dat ze onmisbaar is in het maatschappelijke veld van Wageningen. Wat maakt ons onmisbaar
en wat doet Solidez in de aanloop naar dit proces om de kansen voor voortbestaan te optimaliseren?

Visie
„ We geloven in de kracht van inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor de
samenleving. We geloven dat mensen gelukkiger en gezonder zijn als ze zin ervaren door
van betekenis voor elkaar te kunnen zijn. Niet iedereen beschikt over dezelfde
mogelijkheden en kwaliteiten, maar iedereen doet er toe en we zetten ons ervoor in dat
iedereen mee kan doen..“

Ontwikkelingen in de samenleving:
Positieve gezondheid:
1. Mensen worden ouder en blijven ook langer thuis wonen. De verandering in de bevolkingsopbouw
stelt ons voor uitdagingen van gezondheid en vitaliteit en een grotere hulpvraag om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven. Naast de kwetsbare ouderen gaat het ook om mensen met psychiatrische
problematiek.
2. Zorgkosten stijgen en de verwachting is dat deze verder zullen toenemen. Door medicalisering van
problematiek en de te verwachten gevolgen van de Corona pandemie wordt en een steeds groter
beroep gedaan op individueel maatwerk en wordt het een grote uitdaging om de kosten terug te
dringen.
Inclusieve samenleving:
3. Er is sprake van zwakkere sociale verbanden, waardoor mensen zich minder onderdeel van een
gemeenschap voelen en er meer verdeeldheid ontstaat. Dit heeft als gevolg dat gevoelens van
eenzaamheid toenemen, het gevoel van veiligheid afneemt en de leefbaarheid onder druk staat.
Eenzaamheid speelt niet alleen onder ouderen, maar onder alle leeftijden.
4. De samenleving wordt steeds complexer en veranderingen gaan steeds sneller. Dit zorgt ervoor dat
inwoners steeds meer drempels ervaren om te kunnen participeren of om zelf initiatief te nemen.
Mensen die het niet meer kunnen volgen, zullen afhaken en het gevoel hebben er niet meer bij te
horen. Dit kan ook leiden tot polarisatie en agressie
Toenemende kans-ongelijkheid:
5. In Wageningen neemt armoede af, maar nog steeds leeft een hoger percentage inwoners in armoede
dan landelijk gemiddeld en ondanks een dalende armoede neemt de inkomensongelijkheid toe. In
Wageningen is deze beduidend hoger dan landelijk gemiddeld (0,42 t.o.v. 0,29, bron: CBS) De kloof
tussen kansrijke en kansarme inwoners veroorzaakt negatieve spiraal.
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6.

Corona treft de zwakste gezinnen het hardst. Er is sprake van stress door inkomensonzekerheid en
baanverlies, grote eenzaamheid, zwaardere belasting van mantelzorgers en grotere
leerachterstanden onder kinderen uit lage SES gezinnen. De fysieke en mentale gesteldheid van
inwoners van Wageningen verslechtert naarmate de Corona crisis langer duurt. Dit zorgt ervoor dat
o.a. het middelen gebruik onder jongeren toeneemt.

Waarom Solidez?
Maatschappelijk: de 5 P’s
Perspectief: Solidez bedient een brede doelgroep van 0-100 jaar. Door divers aanbod en samenhang
tussen alle diensten kunnen we op meerdere leefgebieden tegelijk ondersteunen.
Positieve gezondheid: Solidez ondersteunt kwetsbare inwoners om op eigen wijze en naar eigen kunnen
deel te kunnen nemen aan de samenleving. Iedereen doet ertoe. Dit bevordert de mentale en fysieke
gezondheid door toename van kwaliteit van leven.
Preventie: Doordat mensen lekkerder in hun vel zitten en doordat problemen vroegtijdig onderkend en
opgepakt worden, voorkomen we erger: minder zorgkosten. Met elke euro welzijn voorkom je een
veelvoud aan zorgkosten. Solidez is een onmisbare schakel in een samenleving waarin een steeds groter
beroep op zorg wordt gedaan.
Present: ‘Er zijn’. Solidez is aanwezig in wijken en buurten. We zijn in de haarvaten van de samenleving,
zichtbaar, toegankelijk en nabij in de leefwereld van onze inwoners. We weten wat er speelt, we kennen
de gezinnen en inwoners waar het om gaat en we kennen de sociale infrastructuur van Wageningen.
Participatie: Solidez stimuleert een betrokken samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. We
streven naar een vorm van wederkerigheid, omdat je er blij van wordt als je iets voor een ander kunt
doen. We brengen groepen mensen met elkaar in contact, we ondersteunen inwoners bij de uitvoering
van initiatieven, we ondersteunen vrijwilligers en leiden hen op en we helpen mensen het zelf te doen.
Solidez werkt met een zeer grote vrijwilligerspool.

Professioneel:
Kwaliteit: Solidez werkt aan kwaliteit en professionaliteit. We hebben in 2019 het kwaliteitskeurmerk van
SWN ontvangen. We zijn een lerende organisatie. Onze medewerkers zijn opgeleid, geregistreerd in het
beroepsregister en werken voortdurend aan verbetering en vernieuwing. Ook in 2021 zullen we
kwaliteitskeurmerk weer verdienen.
Verbindend: We gaan uit van de kwaliteiten van mensen en organisaties en verbinden deze aan elkaar.
Hierdoor zorgen we voor een sterke sociale samenleving. We werken samen met tal van andere
organisaties, zowel binnen Welsaam als daarbuiten. We zorgen voor korte lijnen, goede aansluitingen en
gezamenlijke initiatieven. Als penvoerder brengt Solidez de partners van Welsaam bij elkaar. Voor een
inwoner moet het niet uitmaken aan welke deur hij/zij klopt, overal komt hij/zij op de juiste plek aan.
Resultaten: Solidez zorgt voor meetbare resultaten en een eenduidige verantwoording richting gemeente.
We meten klanteffecten en kunnen trots zijn op een bijzonder hoge klanttevredenheid.
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Werkgever: Solidez is een werkgever voor 54 professionals, voor wie we een aantrekkelijk werkklimaat
creëren met volop mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Daarnaast bieden we een plek en
begeleiding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, een plek om arbeidsritme op te bouwen en
samen te werken aan een sociale en betrokken stad. We bieden plek voor vrijwilligers, stagiaires en
werkervaringsplaatsen (zie Participatie).

Wat is daarvoor nodig?
Relatie met inwoners: Inwoners moeten van ons op aan kunnen. Dat vraagt present en nabij zijn, in de
buurt. Dat doen we door Buurtgericht werken, met een nieuwe structuur van wijk- coördinatoren. We
luisteren naar wat er leeft, gaan uit van de behoeften en vraag uit de samenleving maar proberen daarbij
zoveel mogelijk te streven naar een vorm van wederkerigheid: wat kunnen mensen zelf. Iedereen heeft
talenten. We ondersteunen mensen om deze zoveel mogelijk in te zetten, als deelnemer of als vrijwilliger
en creëren kansen om door te groeien. We ondersteunen inwoners om van betekenis te zijn voor
anderen.
Relatie met partner organisaties: Samenwerking, zoals binnen Welsaam, biedt meerwaarde doordat
organisaties elkaar kunnen versterken. Solidez verbindt partners binnen Welsaam en is een deskundige
partner. Iedere organisatie heeft een eigen signatuur en identiteit die belangrijk is voor de eigen
achterban. Onder de vlag van Welsaam blijft dit bestaan en tegelijk werken we aan samenhang en
kwaliteit. Solidez speelt een belangrijke rol als regisseur van het samenwerkingsverband. Die rol moet ons
gegund worden. Daarom stellen we ons op als gelijkwaardige partner en sturen we zonder macht. We
richten ons op een voortzetting van Welsaam onder het motto van duurzaam partnerschap en oriënteren
ons op mogelijke nieuwe (juridische) vormen.
Relatie met gemeente: Solidez is voor bijna 100 % afhankelijk van gemeentelijke financiering. Een goede
relatie met de gemeente als opdrachtgever staat voorop. We werken samen met de gemeente als partner
in de zorg voor de inwoners van Wageningen. We zijn een betrouwbare partner die kwaliteit levert, zowel
op uitvoerend niveau als op tactisch en strategisch niveau. We besparen de gemeente bovendien geld
door te voorkomen dat problemen verergeren. We zullen met de gemeente samen werken aan een
nieuwe visie van maatschappelijke effecten, resultaten en inspanningen voor de nieuwe contractperiode.
Communicatie: Zichtbaarheid en vindbaarheid van de organisatie is essentieel om te laten zien wat de
waarde is van ons werk en wat we waard zijn. Dat vraagt om een alertheid van wat nieuwswaarde heeft,
daar trots op zijn en dat ook uitdragen. Maar er is ook een verbeterslag nodig in alle communicatieuitingen van Solidez: de website, folders en sociale media strategie. Dit zal onze vindbaarheid,
herkenbaarheid en zichtbaarheid vergroten.
Continuïteit: Solidez wil een robuuste en financieel gezonde organisatie zijn. Dat betekent dat we strak
begroten en goed op de kleintjes blijven letten. We streven naar continuïteit op langere termijn. Dat
betekent ook voldoende middelen als het even tegen zit. We brengen de risico’s in beeld en proberen
deze zoveel mogelijk te reduceren met een gerichte aanpak. Tegenvallers proberen we zoveel mogelijk
binnen de begroting op te vangen.
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Programmalijnen
Voor de inhoudelijke thema’s sluiten we aan bij de programmalijnen van Welsaam.
De medewerkers van Solidez werken samen aan 3 programmalijnen:
1. Maatschappelijke verbinding
 Huizen van de wijk, ontmoetingsactiviteiten
 Ouderenparticipatie
 Buurtgericht werken (Wageningen Doet)
 Hulp bij ruzie: Buurtbemiddeling
 Dagactivering (DACT)
2. Zelf- en samenredzaamheid
 Mantelzorg ondersteuning
 Respijtzorg
 VPTZ
 Langer thuis: Vervoer en maaltijdservice, alarmering
 Sociaal raadslieden
 Buurtmaatschappelijk werk
 Thuisbegeleiding
3. Opvoeden en opgroeien
 Kind aan Huis
 VVE
 Kinderwerk
 Tienerwerk
 Jongerenwerk
 JIP
 Jong en Meer 2.0
 Sportbuurtwerk
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