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VOORWOORD
De stichting Vitale Verbindingen Arnhem startte op 13 december 2017. De stichting is een
formele voortzetting van het project Vitale Verbindingen, dat zes jaar geleden als nieuw
experiment in Arnhem is begonnen. Tot en met 2017 is het project uitgevoerd onder
formeel beheer van stichting Zorgbelang Gelderland.
Vitale Verbindingen is een herstelcommunity van, voor en door mensen in of na herstel van
verslaving of psychiatrie. Vitale Verbindingen is opgestart vanuit de wijk, door wijkbewoners
met ervaringsdeskundigheid.
Vitale Verbindingen is in 2012 op bescheiden schaal gestart als een vrijwilligersproject
zonder budget. Vanaf het najaar van 2013 tot nu kon de verdere groei van Vitale
Verbindingen tot verdere ontwikkeling komen. Nieuw aspect was de vraag op welke wijze
het project een formele structuur moest krijgen bij deze groei en toename van financiële
middelen en verplichtingen met handhaven daarbij van het eigen unieke concept van Vitale
Verbindingen.
Resultaat is dat er een stichting is gekomen met als belangrijke doelstellingen:
 Het bieden van herstelcommunity’s in Arnhemse wijken voor én door mensen in of
na herstel van verslaving of psychiatrie.
 Het verrichten van alle handelingen om dit maximaal mogelijk te maken in
wijkcentra, met en door (zelf opgeleide) ervaringswerkers en (andere) wijkbewoners.
 Steun te geven aan opzetten en uitvoeren van participatietrajecten.
In dit eerste jaarverslag laten we zien van hoe Vitale Verbindingen met inzet van vele
vrijwilligers en enkele beroepskrachten zich in 2018 verder heeft ontwikkeld.

Rudi Rikken, voorzitter, 29 maart 2019

Verantwoording 2018
29 maart 2019

3

Stichting Vitale Verbindingen Arnhem

ALGEMEEN
VISIE EN MISSIE
Vitale Verbindingen werkt aan herstel vanuit de (Arnhemse) wijken. Vitale Verbindingen
hanteert daarbij een ontwikkelingsgerichte benadering: een perspectief te bieden op
herstel, groei en participatie, waaraan ze zelf vormgeven in relatie met hun directe
leefomgeving. Ondersteuning staat ten dienste van persoonlijk en maatschappelijk herstel
en een volwaardig leven met de eigen kwetsbaarheid.
Daarbij werkt Vitale Verbindingen gelijktijdig aan een ontwikkeling op drie terreinen,
aansluitend bij de internationale herstelbeweging in de GGZ en de lokale transformatie van
het sociaal domein:
 individuele mensen helpen hun potentieel te bereiken;
 de (sociale) omgeving ontwikkelen tot een plek waar mensen welkom zijn, gezien
worden, een veilige plek hebben, sociaal ingebed zijn, maatschappelijke kansen
krijgen, en waar sprake is van zeggenschap over de eigen situatie;
 transformeren van de zorg: zorgpartijen uitnodigen tot beter aansluiten op de
mensen en hun maatschappelijke situatie en verandering en zelfs vervanging van
zwaardere naar lichtere vormen van ontwikkeling en ondersteuning dichtbij.
De unieke “formule” van Vitale Verbindingen is:
 Vitale Verbindingen werkt van onderop: vanuit (kennis van) de wijk, met
gebruikmaking van de kracht en mogelijkheden in de wijk voor herstel en
ontwikkeling.
 Vitale Verbindingen is een initiatief door mensen uit de GGZ zelf. Vitale Verbinders
zijn mensen die op enige wijze in aanraking zijn geweest en vaak nog steeds zijn met
de GGZ. Een diverse groep van mensen met autisme, psychosegevoeligheid,
depressie, met een verslavings- en dak- en thuisloze achtergrond, ervaring met
huiselijk en persoonlijk geweld. Basis is de ervaringskracht en het (samen) inzetten
van deze kracht in het ondersteunen, betrekken en meedoen van anderen in de
Arnhemse wijken.
 Vitale Verbindingen gaat uit van ruimte. Ruimte om mensen in staat te stellen hun
eigen intrinsieke ontwikkeltraject te lopen, daarin maatwerk te bieden en open te
blijven staan voor de kwetsbaarheid en regelmatige uitval die deel blijft uitmaken
van het leven en ontwikkelproces van de Vitale Verbinders.
 Vitale Verbindingen werkt verbindend: in co-projecten met een scala aan partners,
zoals de Sociale Wijkteams, wijkleerbedrijf Rijn IJssel, Rijnstad, RIBW Arnhem en
Veluwe Vallei, Ervaar MEE, Iriscovery, Pro Persona, Indigo, Kunstbedrijf, lokale
ondernemers, wijkcentra en wijkbewoners.
 Vitale Verbindingen is van het “gewone leven” van Arnhemmers in de wijken:
laagdrempelig, luchtig, aansluitend bij waar de mensen zijn en daar waar ze naar toe
gaan.
Vitale Verbindingen werkt op vier gebieden:
Ontmoeten, Ontwikkelen, Ondersteunen en Ondernemen.
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UITVOERING PROJECTEN
Vooraf
In deze verantwoording over 2018 laten we de pilot Empowerment en inzet van
ervaringsdeskundigheid in de wijk buiten beschouwing. Verantwoording over zowel de
bekostiging als de uitvoering zullen bij afsluiting van de pilot in najaar 2019 beslag krijgen.

1. Herstelcommunity in de wijk
Vitale Verbindingen streeft ernaar om in elke wijk, waar behoefte daaraan bestaat, een
herstelcommunity op te bouwen. De belangrijkste ontwikkelingen van 2018 van Vitale
Verbindingen staan in onderstaande inventarisatie per wijk.
Onder de titel ’10 principes van herstel’ is door ervaringsdeskundige herstelcoach Janite
Brands onder woorden gebracht wat er in de wijk nodig is om als wijk een herstel
ondersteunende omgeving te bieden (zie bijlage 2 “10 principes van herstel”)

1.1 | Arnhem Noord-West
In Arnhem Noord-West is door Vitale Verbindingen – met als locatie De Nieuwe Hommel –
een levendige community gevormd waarbij zich ook mensen uit andere delen van Arnhem
graag aansluiten. De Nieuwe Hommel functioneert als het ware als hoofdlocatie en
thuisbasis van de (betaalde en vrijwillige) medewerkers van Vitale Verbindingen.
Bijzonder is dat activiteiten van Vitale Verbindingen in De Nieuwe Hommel wijkoverschrijdend zijn. Deelnemers komen uit alle delen van Arnhem-Noord en ook – in iets
mindere mate – uit Arnhem-Zuid.
Een ander bijzonder aspect is dat Vitale Verbindingen een grote bijdrage aan het beheer en
activiteitenaanbod in De Nieuwe Hommel levert en daarmee bijdraagt aan het behoud van
deze locatie als wijkcentrum. Op wijkniveau bestaat er een goede samenwerking met diverse
partijen, zowel formele organisaties als informele bewonersinitiatieven.
Vitale Verbindingen biedt op drie momenten in de week inloopmogelijkheden in De Nieuwe
Hommel: op woensdagmiddag met (zeer betaalbare) pannenkoeken en laagdrempelige
ontmoeting plus schaakinloop; op donderdagmiddag computercafé; op vrijdagmiddag met
(gratis) soep en laagdrempelige ontmoeting plus knutselinloop.
Zonder in detail te treden zijn een paar ontwikkelingen op gang gebracht waarmee Vitale
Verbindingen nog steeds in Noordwest een fijne context vindt om te pionieren. Gewerkt is
aan:
 Een netwerk van ‘We Helpen Ontmoetingspunten’ waarmee wordt beoogd een
werkzame combinatie te verkrijgen van matching vraag en aanbod (informele hulp en
steun) via de website Wehelpen.nl en fysieke ontmoetingspunten waar mensen
terecht kunnen voor steun en hulp. Tevens wordt hiermee beoogd om verbinding tot
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stand te brengen tussen vrijwilligers in de verschillende ontmoetingspunten, zodat
deze elkaar kunnen gaan versterken.
 Samenwerking met ROC Rijn IJssel (Sociaal Werk) en de HAN Social Work om een
lerende gemeenschap te ontwikkelen van inwoners, studenten, ervaringswerkers en
professionals. Over de ontwikkeling van het wijkleerbedrijf is Rijn IJssel tevens in
gesprek met de gemeente en de reguliere welzijnspartners. Begin 2019 wordt hierop
terug gekomen en kan ook verder worden gebouwd aan samenwerking met HAN
Social Work
Ontwikkelingen in Noord-West in de loop van 2018
 De Nieuwe Hommel is een aantrekkelijke locatie waar ook vanuit andere wijken veel
mensen met een GGZ-of andere zorgachtergrond zich welkom weten. Dit is een
kwaliteit die we graag behouden, maar die niet ten koste mag gaan van
aantrekkelijkheid voor alle wijkbewoners. Het is belangrijk om hierin balans te
vinden. Binnen De Nieuwe Hommel willen we in dit kader de samenwerking met
andere partners verhelderen. Voor Vitale Verbindingen is Stichting De Nieuwe
Hommel daarbij de eerste gesprekspartner. Deze stichting heeft tot doel activiteiten
voor en door wijkbewoners te bevorderen. Daarnaast zijn er twee aanbieders De Mol
(hoofdhuurder/beheerder en aanbieder van Activerend Werk / dagbesteding) en
Altermind (kleine aanbieder van Ambulante Begeleiding en Activerend Werk)
waarmee afgestemd moet worden om niet in elkaars vaarwater te zitten. Andere
gebruikers van De Nieuwe Hommel zoals de Stichting Taal-oase, Prago en RIBW AVV
en Rijnstad (kwartiermaker en kinderwerker) brengen mensen binnen waarvoor ook
Vitale Verbindingen iets kan betekenen. De samenwerking is laagdrempelig.
Vanaf oktober 2018 is bekend dat de situatie in De Nieuwe Hommel gaat veranderen,
omdat de hoofdhuurder de exploitatie niet rond kreeg. Stichting Rijnstad heeft
daarop besloten De Nieuwe Hommel in 2019 en volgende jaren te gaan gebruiken als
hoofdlocatie voor de eigen organisatie. Welke gevolgen deze keuze heeft voor de
huidige wijkfunctie van De Nieuwe Hommel en de mogelijkheden voor de gebruikers
uit de wijk is nog onduidelijk.
 Op stedelijk niveau is Vitale Verbindingen samenwerking aangegaan met meerdere
partners met het doel een netwerk van herstelinitiatieven te ontwikkelen in de
(regio) Arnhem. Door de ervaring en positie van Vitale Verbindingen in Arnhem heeft
het bestuur gezegd in principe bereid te zijn in 2019 hierin een voortrekkersrol te
nemen, zij het onder realiseerbare (financiële) voorwaarden.

1.2 | Arnhem Noord-Oost
In Arnhem Noord-Oost is Vitale Verbindingen– met als locatie De Beijer – een inmiddels
vertrouwd onderdeel van het netwerk van formele en informele zorg. Twee
ervaringswerkers zijn al jaren actief in deze wijk en ook als inwoner en wijkvrijwilliger
ingebed in de ‘wijk-community’. Er is een actieve samenwerking met meerdere partijen in de
wijk. De vaste inloop in De Beijer op maandagmiddag is inhoudelijk gevarieerd en een mooi
voorbeeld voor programmering in andere gebieden.
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Ontwikkelingen in Noord-Oost in de loop van 2018
 In de loop van 2018 is het aantal mensen dat gebruik maakt van de inloop terug
gelopen. Het computercafé dat Vitale Verbindingen op woensdagmiddag hield is
gestopt omdat er onvoldoende belangstelling was. Met de partners in De Beijer en
met het Sociale Wijkteam wordt actief gecommuniceerd over de mogelijkheden om
meer wijkbewoners te activeren.
 Versterking van de verschillende inloopmomenten in De Beijer is gevonden door af te
stemmen met Koffie Kaffee (aansluiten van ervaringswerkers), financieel café
(vrijwilligers van SWOA), RIBW AVV inloop op donderdagmiddag; ook is inloop
afgestemd met sociale wijkteam (spreekuur in De Beijer).
 Via de training zijn nieuwe vrijwilligers aangetrokken om Vitale Verbindingen in de
Geitenkamp body te geven, zodat de ervaringswerkers, die al lange tijd actief zijn in
de Geitenkamp, meer ruimte krijgen voor overstijgende taken (communicatie,
ontwikkeling training en workshops, methodiekontwikkeling etcetera). Het is niet
altijd gelukt om deze trainees te binden, maar het lukt wel gestaag om het team in
Noord-Oost sterker te maken. Dit vraagt een lange adem.
 Een groepje stagiaires van het 1ste jaar Social Work van de HAN heeft in de wijk
informatie opgehaald over de behoefte aan activiteiten en ontmoetingsplekken. Dit
geeft onder andere input om de inloop in De Beijer aantrekkelijker te maken en meer
verbinding naar de wijk te maken.
 Samen met Koffiekaffee, RIBW AVV en de fysiotherapeut die in De Beijer actief zijn
nieuwe initiatieven bedacht die in 2019 hun beslag gaan krijgen.

1.3 | Malburgen
In Malburgen hebben we in 2017 flink geïnvesteerd om een netwerk op te bouwen en in
contact te komen met bewoners die Vitale Verbindingen zouden kunnen inbedden in
Malburgen. Dit jaar hebben we daarop voortgebouwd met een dialoogsessie waar helaas
weinig wijkbewoners aandeelnamen. Ook de deelname van professionals was mager.
De training ‘Ervaringswerker in de wijk’ is opnieuw uitgevoerd in Akker71, beoogde locatie
om een thuisbasis te bieden in Arnhem Zuid. De samenwerking is prettig verlopen en enkele
trainees kwamen inderdaad uit Malburgen. Hiermee hebben we in Malburgen een nog
kwetsbare voedingsbodem.
Ontwikkelingen in Malburgen in de loop van 2018
 Met de vestiging van Academy for Community and Talent (ACT) - een
zelfvoorzienend, open innovatie lab waarin leren en onderzoek hand in hand gaan en
studenten (vo, mbo, hbo), docenten, coaches, ondernemers en onderzoekers bij
elkaar komen - in Akker71 is deze plek voor Vitale Verbindingen niet langer een optie
om als ontmoetingsplek te ontwikkelen. We hebben nog geen keuze kunnen maken
waar dan wel.
 De laatste twee weken van de zomerschool vonden plaats in Malburgen. Omdat
Akker71 dit jaar niet beschikbaar was zijn we terug gegaan naar De Hobbit, een
traditioneel wijkcentrum. Desondanks is de zomerschool goed bezocht.
 Er is een marketingplan opgesteld en in uitvoering genomen om in Malburgen meer
vrijwilligers te activeren om Vitale Verbindingen in de wijk te integreren.
Verantwoording 2018
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 Tegelijkertijd is een adviseur ingezet om samen met ons te onderzoeken hoe we
betere aansluiting kunnen vinden op het krachtenveld in Malburgen. In 2019 willen
we gericht kleinschalige samenwerkingsprojecten opzetten, waarbij we gebruik
maken van bestaande initiatieven in de wijk.
 Als aanbieder Activerend Werk zien we mogelijkheden voor duurzame samenwerking
met andere burgerinitiatieven in de wijk. We kunnen (kwetsbare) wijkbewoners
‘activeren’ om als deelnemer, vrijwilliger of betaalde kracht een bijdrage te leveren
aan community-ontwikkeling en herstel-coaching in de wijk. Via samenwerking met
Buro MLBRGN zijn we aangesloten op het netwerk van ondernemers in de wijk.

1.4 | Schuytgraaf-Elderveld
Een van onze (deels betaalde) medewerkers/vrijwilligers woont in Elderveld en werkt daar
vanuit bewonersperspectief met verschillende partijen samen. In 2017 is er een paar
maanden geïnvesteerd in het op gang krijgen van inloop (met soeplunch) in Wijkcentrum
Elderveld. Dit is niet echt goed gaan lopen. In 2018 is op meerdere manieren gewerkt aan
aansluiting op andere initiatieven in de wijk. Onder andere door deel te nemen aan
bijeenkomsten van het wijkplatform en aan bijeenkomsten van het sociale wijkteam met de
welzijnspartners.
Ontwikkelingen in Schuytgraaf Elderveld in de loop van 2018.
 In de training juni 2018 namen twee inwoners van Elderveld deel, beiden
geattendeerd door een wijkcoach!
 We hadden graag twee weken (2x2 middagen) zomerschool in Elderveld
georganiseerd, maar er was geen locatie beschikbaar.
 Er is samenwerking met het Sociale wijkteam, RIBW AVV en Ervaar MEE, en
aansluiting met Leger des Heils en Iriscovery.
 Afgelopen jaar werd een serie van zes voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden in
wijkcentrum Elderveld in de avonduren). Over het algemeen was er weinig
belangstelling voor. Deels kwam dit doordat de wijkkrant, waarin we publiceerden, te
laat uit kwam, deels ook doordat veel inwoners het wijkcentrum niet gemakkelijk
vinden, niet weten wat daar wordt aangeboden.
 Een groepje van 1ste jaars studenten Social Work van de HAN liep een aantal weken
stage in Elderveld en onderzochten of mensen uit Elderveld behoefte hadden aan
(meer) ontmoetingsmogelijkheden en wat het wijkcentrum hierin zou kunnen
betekenen. Het was een eenvoudig en klein onderzoek, maar het wees uit dat er wel
behoefte is aan ontmoetingsmogelijkheden, maar dat bewoners deze nog niet vinden
in het wijkcentrum.
 Het Sociale Wijkteam Schuytgraaf-Elderveld weet Vitale Verbindingen te vinden voor
individuele vragen. Deels komt dit door deelname aan de pilot ‘Empowerment en
inzet van Ervaringsdeskundigheid’. Echter ook los daarvan komen er vragen binnen.
Doordat we in Schuytgraaf-Elderveld nog maar een beperkt aantal vrijwilligers
hebben lukt het nog niet goed om op alle O’s (ontmoeten, ondersteunen,
ontwikkelen en ondernemen) contiuïteit te bieden.
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1.5 | Arnhem-Zuid overig
In Arnhem-Zuid zijn we zeker geen onbekende meer, maar het lukt nog niet om voldoende
impact te hebben en een stevige basis te bieden. Naast Malburgen en Schuytgraaf-Elderveld
zijn er ook contacten in Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg, maar de inzet is
incidenteel en draagt nog niet bij aan community-vorming. Het vierde gebied in ArnhemZuid is Elden – De Laar. Hier hebben we nog geen samenwerking.
Ontwikkelingen in Arnhem-Zuid overig in de loop van 2018
 Waar behoefte en voldoende kansen bestaan om activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden in andere gebieden zullen we daar graag aan gaan
voldoen. Voorwaarde om dat te realiseren is dat er voldoende vrijwilligers, ook
vanuit de wijk, moeten zijn om dit mogelijk te maken.
 In Arnhem-Zuid lag de focus voorlopig nog op Malburgen en Elderveld. We hopen dat
activiteiten die we vanuit deze wijken aanbieden, ook wijk overstijgend bereik
vinden. Waar het om gaat is dat elke persoon die op zoek is naar herstel- en
participatie vanuit GGZ-problematiek in principe terecht kan bij Vitale Verbindingen:
ontmoetingsmogelijkheden in eigen wijk of aanpalende wijken. Met het
marketingplan waar onder het kopje ‘Malburgen’ van werd gesproken beogen we
een groter bereik specifiek in heel Arnhem Zuid maar ook Arnhem-breed.

1.6 | Arnhem-Noord overig
Inwoners uit Centrum en Spijkerkwartier sluiten gemakkelijk aan bij onze activiteiten in De
Nieuwe Hommel, als deelnemer of als ervaringswerker. Vanuit Arnhems Broek (samen met
eerdergenoemde wijken CSA) hebben we inmiddels twee ervaringswerkers getraind. Beiden
willen op termijn activiteiten ontwikkelen in de eigen wijk. Hier kunnen ze naartoe groeien.
In MFC De Symphonie is aan twee van onze ervaringswerkers gratis zaalruimte aangeboden
voor een praatgroep voor mensen met bipolaire stoornis. Met deze praatgroep is eerder
ervaring opgedaan in MFC Klarendal. In Presikhaaf is afgelopen zomer voor het eerst de
zomerschool van Vitale Verbindingen uitgevoerd.
Ondanks de hitte was er elk van de 4 middagen een opkomst rond 15 personen. De
zomerschool voldeed in Presikhaaf duidelijk aan een behoefte, ook bij een aantal oudere
wijkbewoners.
Ontwikkelingen in Arnhem-Noord overig in de loop van 2018
 Meer en meer raken we bekend in Centrum, Spijkerkwartier en Arnhems Broek (CSA)
en in Presikhaaf. Mensen uit deze wijken komen naar De Nieuwe Hommel of naar De
Beijer. Een kleine groep vindt aansluiting bij de praatgroep van Sita in de Symphonie,
een wijkcentrum op de grens Spijkerkwartier, Arnhems Broek en Presikhaaf.
 We zien mogelijkheden om in Presikhaaf meer ontmoetings-activiteiten te realiseren,
mits er ook vrijwilligers en een geschikte locatie te vinden zijn.
 In CSA zien we vooral mogelijkheid om mensen mee te laten doen op individuele
basis. Deze mensen bereiken we nu al en vinden aansluiting in De Nieuwe Hommel.
Op termijn vraagt dit misschien om ruimte in een wijk-eigen plek in dit gebied.
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2. Training Ervaringswerker in de wijk
In februari-maart 2018 hebben 8 mensen de training gevolgd en afgerond. Daarvan zijn op
dit moment 3 mensen actief als vrijwilliger en 1 als stagiaire (mbo Sociaal Werk Deltion
Zwolle). Op 1 trainee na hebben we met allen nog contact en verwachten dat er nog
aansluiting gemaakt wordt. Eén van deze trainees is actiever geworden binnen Iriscovery en
nam onlangs contact op om inloopspreekuren van Iriscovery te laten aansluiten op onze
inloopmogelijkheden.
In mei-juni 2018 hebben 6 mensen de training gevolgd. Eén van hen is halverwege zonder
bericht afgehaakt. Op de terugkomdag eind augustus – na ‘stage-mogelijkheden’ gedurende
de zomer - konden we aan 3 van 6 deelnemers het certificaat uitreiken. Nummer 4 was
verhinderd en heeft dit later ingehaald. Uit deze groep is een beperkt aantal mensen actief
gebleven binnen Vitale Verbindingen.
In september-oktober mochten we 9 mensen opnemen in de training. De training werd
door 6 van hen afgerond, waarvan 5 nog steeds actief als vrijwilliger voor Vitale
Verbindingen.
Met de uitvoering van de training is inmiddels veel ervaring opgedaan. Er zijn meerdere
ervaringsdeskundige trainers beschikbaar die in onderlinge samenwerking een goede
training neer kunnen zetten. Het coördineren van de training is lastiger, evenals het ‘moeten
leveren’ omdat het proces daarom vraagt. In de opzet voor 2019 zijn maatregelen genomen
om de trainers hierin te ‘ontzorgen’, logistiek uit handen te nemen en meer ruimte te geven
voor inhoudelijke ontwikkeling voor en door de ervaringsdeskundige trainers.
Ontwikkelingen m.b.t. training ‘Ervaringswerker in de wijk’ in de loop van 2018
 Vanaf de training in september 2018 kan deze onderdeel zijn van een traject
Activerend Werk. Hiervan wordt pas in 2019 voor het eerste gebruik van gemaakt
(contact met betreffende bewoner gestart in najaar 2018).
 In de tweede helft van 2018 zijn we ruimte gaan creëren voor vervolgworkshops en
deeltrainingen voor mensen die wel vrijwilliger willen zijn bij Vitale Verbindingen
maar niet persé ervaringswerker. Zij willen faciliteren, bijvoorbeeld binnen het
horecateam, als gastvrouw-/heer, in het kader van ondersteuning in administratie,
PR et cetera). Relevante trainingen/workshop willen we ook voor deze groep
ontwikkelen. De eerste workshop zit er op de grens naar 2019 aan te komen:
‘Feedback geven en ontvangen’. Deze wordt verzorgt door studenten van HAN en
Rijn IJssel, die daarmee ook een mooie kans tot oefenen hebben gekregen. De
stagiaires komen steeds beter tot hun recht.
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3. Wijkschool
De zomerschool is inmiddels een vertrouwd product van Vitale Verbindingen. De
Zomerschool 2018 vond plaats op 3 verschillende plekken:
 De Nieuwe Hommel in Noord-West;
 De Oosthof in Presikhaaf;
 De Hobbit in Malburgen.
In totaal werden er 36 workshops verzorgd voor 87 unieke bezoekers. Gemiddeld ontvingen
we -ondanks het warme weer - 16 bezoekers per dag, volwassenen en ouderen die blij
waren met deze mogelijkheid tot ontmoeting in een leerzame en/of creatieve activiteit. Als
vanouds werd steeds vooraf een soeplunch geserveerd.
Daarnaast zijn diverse workshop of reeksen van workshops ontwikkeld en uitgevoerd, deels
met een doorstart vanuit 2017 en deels ook nieuw:
 training ‘uit de eenzaamheid in beweging’ (4 bijeenkomsten);
 training ‘de essentie van presentie’ (2 bijeenkomsten, samen met inloophuis Sint
Marten);
 voorlichting over diverse ‘diagnoses’ (samen met Versterk T Netwerk);
 diverse trainingen in samenwerking met Indigo.
In 2018 boden we verschillende stageplekken in actieve samenwerking met Rijn IJssel Sociaal
Werk (1ste jaar), SMD en SCW (2de en 3de jaar) en Howie the Harp. Daarnaast vonden HANstudenten Social Work (2 groepjes), Creatieve therapie en andere (MBO-) opleidingen hun
weg naar Vitale Verbindingen.
Andere ontwikkelingen Wijkschool in de loop van 2018
 Onder de noemer ‘wijkschool’ gaan we voorlichtingen en workshops aanbieden in
een jaarlijkse cyclus waar we verschillende wijken aandoen. Dit vraagt om
menskracht, die we hope te vermeerderen door actieve werving van vrijwilligers,
inzet van stagiaires, samenwerking met andere partners en waar nodig inzetten van
zzp’ ers uit ons netwerk.
 Stagiaires gaan we meer expliciet aan projecten verbinden, zodat zij nog beter
kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Vitale Verbindingen en een bijdrage
leveren aan (meer) inclusief maken van de Arnhemse wijken. Er zijn hierover
afspraken gemaakt met Rijn IJssel sociaal werk en HAN Social work.
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4. Participatietrajecten
Vanaf maart 2018 is Vitale Verbindingen erkend als aanbieder van Activerend Werk. Op de
weg daarnaartoe zijn meerdere mensen binnen of door/via Vitale Verbindingen geactiveerd.
Acties Participatietrajecten in de loop van 2018
 Inmiddels zijn we helemaal klaar voor ontvangen van kandidaten voor Activerend
Werk en hebben de eerste kandidaten zich ook al aangediend.
 We hebben een eigen werkwijze – die op schrift staat en werkende weg verder wordt
ontwikkeld.
 We zetten een training op voor onze eigen (ervaringsdeskundige) coaches

5. Overzicht resultaten

1. Herstel-community

2. Training
3. Wijkschool

Vitale Verbindingen is een nog steeds groeiende community,
maar nog niet in alle gebieden goed geworteld. Dit vraagt tijd en
kader! Verschuiving inzet naar wijkschool.
De training ‘Ervaringswerker in de wijk’ is in 2018 drie keer
uitgevoerd met respectievelijk 8, 6 en 9 deelnemers.
De zomerschool is in drie verschillende centra uitgevoerd en
bereikte met 36 workshops in totaal 87 unieke bezoekers in
Noord-West, Presikhaaf en Malburgen.
Daarnaast ontwikkelden ervaringsdeskundigen nieuwe
workshops die zijn uitgevoerd in Noord-West en/of Malburgen
en in Elderveld. Workshop werden deels uitgevoerd in
samenwerking met het Inloophuis Sint Marten en met Indigo.
Samen met Versterkt T Netwerk zijn voorlichtingen uitgevoerd
waar zowel professionals als wijkbewoners wijzer konden
worden over psychische aandoeningen.

4. Participatietrajecten
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Vitale Verbindingen is vanaf mei 2018 ‘aanbieder Activerend
Werk’. De eerste toewijzing is pas in 2019 gerealiseerd. De
wijkcoaches zijn gewend mensen naar ons te verwijzen voor
hersteltrajecten en/of vrijwilligerswerk. Het nieuwe product
moet nog gevonden worden. We zijn er wel op voorbereid met 2
omschreven ‘producten’ en een beschreven werkwijze.
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6. Koers 2019
6.1 | Belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in 2018
In het afgelopen jaar heeft Vitale Verbindingen te maken gehad met verschillende
ontwikkelingen en knelpunten. Een korte opsomming van de belangrijkste daarvan:
 sinds enkele jaren bestaat in Arnhem het zogeheten Burger Service Lab (BSL). Het BSL
is een platform waar tal van partijen elkaar ontmoeten voor uitwisselen van
informatie, het stimuleren van (nieuwe) burgerinitiatieven, een klankbord vormen
voor gemeenteraad en politieke partijen. Vitale Verbindingen is daarin door
coördinator en bestuurslid vertegenwoordigd;
 verschillende burgerinitiatieven in Arnhem zoeken elkaar steeds meer op voor
afstemming, doorverwijzing en ondersteuning in de zogenoemde Arnhems Aanpak.
Belangrijke partijen zijn De Ideeënmakelaars, AdviesBrigade, Arnhemse Uitdaging,
Onderaf.nl en sinds kort ook stichting Praktische Zaken. Geregeld zijn er ook
contacten Vitale Verbindingen geweest, zodat we in deze Arnhemse Aanpak steeds
vaker als samenwerkingspartner gezien worden;
 de Dullertsstichting staat zeer sympathiek tegenover Vitale Verbindingen. Dat heeft
onder meer geresulteerd in een eenmalige beperkte bijdrage voor een extra
communicatieproject om Vitale Verbindingen beter bekend te maken in Presikhaaf
en Arnhem-Zuid. Realisatie zal vooral in 2019 plaatsvinden;
 in 2018 kondigde Rijnstad aan om de hoofdvestiging (directie en centrale diensten)
aan het Roermondsplein te sluiten en deze over te brengen naar De Nieuwe
Hommel. Natuurlijk heeft dat gevolgen voor Vitale Verbindingen, waarvoor De
Nieuwe Hommel een zeer belangrijke centrale plek en een belangrijke wijkgebonden
uitvoeringslocatie is. Het is voor Vitale Verbindingen een zeer zorgelijke ontwikkeling.

6.2 | Koersbepaling voor 2019
 Op stedelijk niveau is Vitale Verbindingen samenwerking aangegaan met meerdere
partners met het doel een netwerk van herstelinitiatieven te ontwikkelen in de
(regio) Arnhem. Door de ervaring en positie van Vitale Verbindingen in Arnhem heeft
het bestuur gezegd in principe bereid te zijn in 2019 hierin een voortrekkersrol te
nemen, zij het onder realiseerbare (financiële) voorwaarden.
 Streven is te onderzoeken op welke manier Vitale Verbindingen een partner wordt in
de hierboven genoemde Arnhemse Aanpak. Als vertrekpunt hiervoor blijft natuurlijk
onze missie en aanpak van wijkgebonden opzet met en door vrijwilligers.
 Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn van de verhuizing van de hoofdvestiging van
Rijnstad naar De Nieuwe Hommel. Noodgedwongen is dat voor Vitale Verbindingen
een zeer belangrijk zorgpunt.
 Speerpunt blijft de samenwerking met ROC Rijn IJssel en met Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).
 Ander speerpunt zal zijn als aanbieder van Activerend Werk meer mensen binnen
Vitale Verbindingen kansen te bieden.
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7. Financiën
Om Vitale Verbindingen 2018 te realiseren is een subsidie aangevraagd bij de gemeente
Arnhem. Voor die realisatie is door de gemeente Arnhem een bedrag van € 171.086,toegekend voor de realisatie van de projectonderdelen zoals in het financieel overzicht
opgenoemd (zie bijlage 1 “Financieel overzicht”).
TOELICHTING
Bij het onderdeel Herstelcommunity in de wijk een flinke overschrijding van het begrote
bedrag heeft plaatsgevonden. Belangrijkste daarvan is dat de inzet van een ervaren
coach/trainer/PL harder nodig was dan begroot, doordat inzet van ervaringsdeskundige
vrijwilligers langzamer op gang komt en minder structureel inzetbaar bleek.
Compensatie binnen de totale begroting is gevonden in de onderbesteding van het
onderdeel Ervaringswerker in de wijk door stijging van de inzet van ervaringsdeskundige
vrijwilligers.
We sluiten af met een negatief saldo van € 764,81. Dat is ten laste gebracht van de eigen
rekening.

8. Tot slot
Vitale Verbindingen Arnhem heeft met passie en inzet haar eerste jaar van zelfstandigheid
met verve vorm gegeven. Vitale Verbindingen is er sterker van geworden. Veel energie en
inzet zijn gaan zitten is dit proces, en dat ook vooral door de inzet van vele vrijwilligers en
enkele betaalde krachten, waarbij voor de rol van de projectleiding van groot belang is
geweest, niet alleen om de uitvoering van het programma 2018 uit te voeren, maar meer
nog door het stimuleren van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
Een ander belangrijk resultaat is dat Vitale Verbindingen in Arnhem grotere bekendheid
heeft gekregen en ook als samenwerkingspartner belangrijker is geworden. Voorbeeld
daarvan is de rol die Vitale Verbindingen heeft gekregen in wat mogelijk kan gaan leiden tot
de Herstelacademie in 2019.
Daarom presenteren we graag met trots dit jaarverslag. Het zet ons tot nog groter
enthousiasme in 2019 en volgende jaren Vitale Verbindingen een nog betere plek te geven
voor de vele mensen die op deze wijze beter kunnen meedoen!
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BIJLAGE 2 | 10 principes van herstel
1. Een plek om te zijn
a.
b.
c.
d.

Ontvangen worden binnen een sfeer van ontmoeting, veiligheid en acceptatie
Ruimte krijgen om te zijn
Contacten en netwerk
Activiteit

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Erkenning voor kwetsbaarheid
Begrip voor het anders zijn
Iedereen is anders, niemand is anders
Peersupport
Herstelgroepen en passende thema’s
Samenwerken

a.
b.
c.
d.

Persoonlijke coaching
Het eigen verhaal in de training
Ruimte en aandacht voor vertellen
Diverse vormen die aansluiten

a.
b.
c.
d.

Je bijdrage leveren aan het geheel
Welke participatie- of herstelfase ook
Wederkerigheid
Herstel van identiteit door van betekenis te zijn

a.
b.
c.
d.

Van probleem naar wensen en dromen
Uitgaan van kwaliteiten
Doen en ervaren van successen
Verloren talenten en passie opsporen

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Elkaar opvangen en motiveren
App-groep
Herstelgroepen
Samenwerken = aandacht voor elkaar
Coaching coaches
Herstelwerkgroep B en intervisiegroep

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Uit behandeltrajecten in de wijk en maatschappij
Meedoen
Perspectief en doelen
Positieve voorbeelden
Krachtgericht en vertrouwen krijgen
Successen ervaren
Participatie- en herstelstappen

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zelfvertrouwen krijgen
Ik kan meer dan ik denk
Ik ben oké zoals ik ben
Ik word gewaardeerd in wat ik kan en te bieden heb
Workshops, trainingen, groepsactiviteiten
Catering en gastheren/ - vrouwen

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ruimte voor tijdelijke terugval
Ontdekken dat je weer op kunt staan
Veerkracht en flexibiliteit (ook van het team)
Aandacht voor elkaar
Flexibiliteit in draagkracht-draaglast
Individuele routes

a.
b.
c.
d.
e.

Herstelcommunity & sociale activering
Inclusie = vrije ruimte voor iedere wijkbewoner
Midden in de wijken
Onafhankelijk en eigen regie voorop
Zeggenschap en invloed

2. Erkenning en herkenning

3. Het verhaal

4. Van waarde zijn

5. Talenten en passie

6. Peersupport

7. Hoop en uitzicht

8. Groeien en bloeien

9. Vallen en weer opstaan

10. Participatie en meedoen
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