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1.   Inleiding 

Zoals in het werkplan 2015 aangegeven heeft OVAA uitvoering gegeven aan de volgende programmalijnen, 

t.w. 

1. Wijkgericht werken, participatie, meedoen  
2. Aanpak ontwikkeling Wij Eindhoven 

3. Vraagbaakfunctie 
 

Het werkplan 2015 van OVAA zet net als de voorgaande jaren in op de versterking en verduurzaming van 
diversiteit, emancipatie, participatie en actief burgerschap. Deze werkwijze sluit aan bij de nieuwe visie en 
ambitie van de gemeente Eindhoven om vanuit een breed sociaal domein te gaan werken. 
 
De opgave voor 2015 is nog steeds meer dan voorheen gericht op een duurzaam diversiteitbeleid: het 
realiseren van een evenredige vertegenwoordiging van allerlei groeperingen in besturen van alle denkbare 
maatschappelijke en culturele instellingen, evenals bij bedrijven in alle sectoren van de samenleving. 
 
De afgelopen jaren hebben OVAA, het Rode Kruis en Humanitas samen het project Meedoen in de Wijken 
vorm gegeven en uitgevoerd. Hierbij treedt Humanitas als penvoerder op. Jaarlijks neemt een groot aantal 
deelnemers deel aan een laagdrempelig taal-participatie traject dat begeleid wordt door vrijwilligers. In 2015 
was de inschrijving dermate hoog dat we voorzichtig zijn gaan werken met wachtlijsten. 
 
Het project Meedoen in de Wijken biedt twee onderdelen aan: taal en participatie. Het onderdeel 
participatie is in feite een nadere uitwerking van het gedachtegoed en de methodiek van wijkgericht werken, 
ontwikkeld door OVAA.  
 
In 2015 zijn we in de wijk Gestel gestart met nieuwe groepen in het kader van het project ‘Samen op Weg’. 
Dit zijn groepen bestaande uit verschillende nationaliteiten die aan de hand van praktische dagelijkse 
thema’s wekelijks met elkaar in gesprek gaan. Dit met als doel de participatie te bevorderen en hen te leiden 
naar een deelname aan de maatschappij. In 2016 willen we deze lijn volgen en nieuwe groepen opstarten, 
ook in de wijk Tongelre. De locaties, samenstelling van de groepen en vrijwilligers worden gevonden en 
gevormd samen met partnerorganisaties als WIJeindhoven, Stercollege, basisscholen, Meedoen in de Wijken 
en Lumens. 
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2.   Project Wijkgericht werken, Participatie, Meedoen  

De activiteiten die wij hebben ondernomen sluiten nauw aan bij de vele activiteiten die door 
partnerorganisaties worden ondernomen. Deze zijn zowel met hen afgestemd als met de generalisten van 
WIJeindhoven en de wijkbewoners. OVAA heeft getracht daar waar mogelijk de zelfredzaamheid van met 
name de kwetsbare bewoners te versterken en hen beter in positie te brengen om hun deelnameniveau in 
de wijk te vergroten. Zoals de resultaten uitwijzen kunnen we met gepaste trots aangeven dat we behoorlijk 
wat successen hebben geboekt in 2015. 
 
In twee wijken te weten: Tongelre (Doornakkers) en Gestel (Bennekel) zijn de activiteiten die opgezet zijn in 
2015 voortgezet.  

De activiteiten genoemd in het werkplan zijn opgezet in lijn van WIJeindhoven. De uitvoering is in nauwe 
samenwerking met de actieve organisaties in de wijken.  

Allochtonen en laag geschoolden hebben vaak ook een lage opvatting over hun eigen kunnen. Mensen 
moeten vertrouwen krijgen in zichzelf en in hun eigen kunnen om zich aan te kunnen sluiten bij bestaande 
activiteiten in hun wijk. Juist door laagdrempelige activiteiten aan te bieden, waarbij de Nederlandse taal een 
middel is tot participatie, leid je deze kwetsbare bewoners een stapje verder op de participatieladder. 
De wijkbewoners hebben meer vertrouwen in zichzelf en zijn meer aansluiting gaan zoeken bij activiteiten in 
hun wijk en bij elkaar.  

Dit is nadrukkelijk het geval in de wijk Woensel/Rapenland waar Stichting New Beginning, Stichting El Islaah 
en bewonersplatform De Raap zeer actief zijn. OVAA heeft in 2015 de fundamenten gelegd voor verdere 
professionalisering van wijkgericht werken en heeft geleidelijk de uitvoering van activiteiten overgedragen 
aan deze organisaties. Wel zijn wij ons op de achtergrond blijven inzetten voor afstemming met name daar 
waar diversiteit een rol speelt. 

  

Expertsessie Cultuurbeleid gemeente Eindhoven 
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Beknopte projectbeschrijving 

Doelen 
De centrale doelstelling voor de wijkgerichte aanpak is: 'Het verhogen van de leefbaarheid en de sociale 
betrokkenheid in met name kwetsbare buurten en wijken en het verkleinen van de kloof tussen bewoners 
met verschillende achtergronden.’  
En dat op drie niveaus:   

1. Het bevorderen van een gezamenlijke en integrale aanpak van de leefbaarheid in buurten en wijken. 
2. Het vergroten van de betrokkenheid van wijkbewoners bij de leefbaarheid (participatie), vooral bij 

allochtonen en laaggeschoolde bewoners door het inzetten van eigen kracht.  
3. Het bevorderen van een goede communicatie tussen bewoners en professionals. 

 

Resultaten 
OVAA heeft overeenkomstig de beoogde resultaten genoemd in het Werkplan 2015 op hoofdlijnen het 
volgende bereikt: 

 Direct (laagdrempelig) aanspreekbaar zijn voor bewoners en partners in de wijk. Op deze manier 
ontstaat een snelle verbinding op maat tussen de inwoners uit verschillende etnische en culturele 
achtergronden in de wijk en de inzet van de gemeente. 

 Zoveel mogelijk aansluiten bij structuren die er in de wijk zijn en worden ontwikkeld; allochtone 
bewoners instrumenten aanreiken om mee te doen aan allerlei activiteiten.  

 Afstemmen met WIJeindhoven, de gebiedscoördinator en andere georganiseerde verbanden om te 
komen tot breed gedragen initiatieven.  

 Signaleren en opvolgen van individuele en collectieve (zorg)vragen en behoeften achter de voordeur.  

 Deskundigheid/expertise inzetten om de bestaande netwerken en aangesloten personen 
ondersteunen om (multiculturele)activiteiten te organiseren voor de wijk.  

 Integratie in de wijk bevorderen door bewoners van verschillende afkomst bij elkaar te brengen 
zodat ze van elkaar te leren hoe ze betrokkenheid kunnen bevorderen en het wij-gevoel kunnen 
versterken. 

 Minimaal 30 individuele vragen beantwoord van ouderen, instellingen (contacten via site zijn hier 
buiten beschouwing gelaten). 
 

Meerwaarde OVAA 
Deze resultaten zijn gerealiseerd omdat grotendeels voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

 Bijdragen aan interculturalisatie van belangengroepen en (WMO)  adviesraden (participatie 
commissie). 

 Inspelen op vragen van gemeenten en algemene instellingen gericht op het vinden van aansluiting bij 
diversiteit onder kwetsbare groepen.  

 Eigen organisaties van allochtonen ondersteunen die een brugfunctie tussen achterban en algemene 
organisaties willen vervullen. 

 Bevorderen dat potenties van kwetsbare groepen worden benut door gebruik te maken van 
intrinsieke krachten van doelgroepen.  

 Lokale initiatieven ondersteunen die gericht zijn op genderspecifieke onderwerpen zoals allochtone 
mantelzorgers. 

 Verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van specifieke zorg- en woonvoorzieningen, zoals 
zorg voor senioren, gehandicapten en thuiszorg.  

 Ondersteunen en adviseren van gemeenten, professionele instellingen en vrijwilligersorganisaties bij 
succesvolle en nieuwe projecten en methodieken gericht op het activeren van allochtone ouderen. 

 Ondersteuning bieden aan processen die in de wijk gewenst zijn en aansluiten op de vraag uit de 
buurt, met name op het gebied van interculturalisatie en inclusief denken. 
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Vrijwilligers 

OVAA hecht veel waarde aan verbinden. Dat is al jaren het geval op basis van ons vrijwilligersbeleid.  

In 2015 hebben wij zo’n negen vrijwilligers weten te verbinden aan onze stichting, zes in Gestel en drie in 

Tongelre. Zij voelen zich thuis bij OVAA en maken deel uit van het OVAA-team. Samen met hen werken 

bestuur en medewerkers aan een hechtere samenleving met verschillende nationaliteiten in de regio 

Eindhoven. Een samenleving waar de inwoners met oprechte interesse naar elkaar luisteren, elkaars 

verschillen accepteren en de diversiteit vieren. Het maakt ook niet uit welke afkomst, politieke overtuiging, 

geloof of seksuele voorkeur de buurman of -vrouw heeft. Iedere inwoner van Eindhoven hoort erbij en moet 

de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

De mening van onze vrijwilligers telt 
Het OVAA-team werkt samen aan een prettige leefbare stad. Vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te 
denken over de vrijheid en het geluk van ieder individu. Als iedere Eindhovenaar gebruik maakt van zijn of 
haar talenten en kwaliteiten, geven we het goede voorbeeld en laten we zien dat het kan: samen gaan voor 
een eerlijke en prettig leefbare stad. 

 
  



 

 

  

8 

2a   Tongelre  

Doelstelling  
Het versterken van het interculturele karakter van bestaande organisaties. 
 
Werkwijze 
De reguliere activiteiten van OVAA, zoals de Ontmoetingsochtend één keer per week op de woensdag en de 
‘Samen op Weg’ op maandagmiddag, zijn ingebed in het activiteitenprogramma Tongelre. Door het houden 
van een praatje tijdens een informatiebijeenkomst (Doornakkers Praat) zijn zowel wijkbewoners als 
professionals geïnformeerd over onze activiteiten in de wijk. Aansluiting bij bestaande buurtactiviteiten blijft 
bestaan.  

Voortdurend zijn wij op zoek naar wegen om de succesformule van Gestel te implementeren in Tongelre. 
Echter, de wijkinfrastructuur en de wijkkenmerken zijn dusdanig anders dat het niet makkelijk is gebleken om 
de methodiek ‘Samen op Weg’/Kom buurten bij OVAA in deze wijk te kunnen introduceren. 

Samenwerkingspartners  
Basisschool De Boog, De Ergon, De Toeloop (verwijzing over en weer), gemeente, Welzijn Eindhoven/ 
Gidsvrouwen, Woonbedrijf, regiegroep, wijkblad Doornakkers (publiciteit), WIJEindhoven (contact met team 
generalisten voor duurzame samenwerking in de toekomst), Lumens, Aygan Zorg, Doornakkers Actief, 
wijkcoördinator, twee kunstenaars (willen in toekomst met wijkbewoners kunstwerken maken voor de wijk), 
De Toeloop, en de buurtbeheerder van het Woonbedrijf.     

 
Succesfactoren 
Door het inzetten van eigen kracht zijn vele wijkbewoners actiever geworden; zij hebben zichtbaar stappen 
ondernomen om beter te kunnen participeren in de samenleving. Een grote vraag bij vooral Turkse 
wijkbewoners is het verbeteren en oefenen van de Nederlandse taal. Deze vraag hebben we op kunnen 
pakken door mensen door te verwijzen naar ‘Meedoen in de Wijken’ en door zelf tijdens bijeenkomsten 
aandacht te besteden aan het oefenen met de Nederlandse taal in de praktijk. 
 
De doelen die geformuleerd zijn in het werkplan zijn, zover de omstandigheden in de wijk dat toelieten, 
grotendeels gerealiseerd: 

 De ontmoetingsruimte wordt bemenst door twee vaste vrijwilligers, die wijkbewoners ontvangen en met 
hen invulling geven aan deze bijeenkomsten. 

 Kwetsbare groepen worden actief benaderd om mee te doen en te helpen met de organisatie van 
evenementen. 

 Samen met een professional deelnemen aan de Seniorendag in Tongelre.  

 Het werven en benaderen van geschikte kandidaten voor bewonersorganisaties in Doornakkers om de 
continuïteit van participatie te waarborgen.  

 Nadruk leggen op intensieve samenwerking met woningcorporaties, zorginstellingen, belangengroepen 
en andere reguliere instanties in de wijk.  

 Deelname aan project Zilveren Kracht in Tongelre (sinds 2013).  

 Met de gebruikers aansluiten bij bestaande activiteiten in de wijk en samenwerking  intensiveren met 
(senioren) belangengroepen.  

 Regelmatige afstemming met de coördinatoren van Meedoen in de Wijken om nauw samen te werken 
bij het over en weer door verwijzen en instromen van deelnemers. 

 Project ‘Samen op Weg’ en ontmoetingsochtenden, waarbij samen leren en werken aan eigen 
ontwikkeling en het versterken van eigen kracht worden ingezet om een stapje op de participatieladder 
te klimmen. 
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Resultaten 
Professionals en wijkbewoners weten OVAA te vinden. De zelfredzaamheid van de vrouwen die deelnemen 
aan ‘Samen op Weg’ en de ontmoetingsochtend is vergroot. De beroepskracht werkt op de achtergrond en 
de vrijwilligers voeren samen met de deelnemers de vraaggerichte programma’s uit. De vrijwilligers zijn 
wijkbewoners uit Doornakkers, die als sleutelfiguren andere wijkbewoners weten te stimuleren om ook 
actief te worden.  

Project ‘Samen op Weg’  -  19 bijeenkomsten  
 
Thema is werken aan eigen kracht door te oefenen met Nederlandse taal. 
Wegens ziekte van vrijwilliger en deelnemers komen soms minder deelnemers. Onze consulent moet groep 
vaak zelf draaien.  

Deelnemers  7 dames uit: 
                            Turkije  
                            Afrika 
                            Iran 
Leeftijd    30-50 jaar. 
Vrijwilligers  1 

Toekomstige groepen ‘Samen op Weg’ 
Diverse overleggen met Lumens, Vrijwilligerspunt, oud OVAA-vrijwilligster en De Toeloop om concrete 
afspraken te maken over nieuw op te starten groep in Tongelre. Dit gaat over het benaderen van vrijwilligers, 
werving deelnemers en locatie voor de groep. 
 

Inloop/ontmoetingsochtend - 18 bijeenkomsten 
Doel: verbeteren leefbaarheid, de participatie en 
zelfredzaamheid van vooral kwetsbare wijkbewoners. 

Activiteiten: 

 Bewegen en aandacht voor de Nederlandse taal.  

 Enthousiasmeren deelname wijkbewoners aan 
activiteiten in de wijk georganiseerd door partners in 
de wijk.  

 Informatieve bijeenkomsten en excursies, waarbij 
vrijwilligers een rol spelen.  

 Werken aan eigen kracht door met elkaar te praten 
over allerlei onderwerpen en samen dingen te 
maken.  

 Met vrijwilligers een programma opstellen voor de 

komende maanden, handvatten geven en materialen 

kopen voor activiteiten.  

 Met groep op kraamvisite bij een van de deelnemers.  

 Bezoek aan tentoonstelling (On)breekbaar. Hier was ook een groep uitwisselingsstudenten aanwezig uit 
Turkije. De vrouwen uit Tongelre hebben deze studenten rondgeleid en uitleg gegeven over de kistjes 

 Bezoek Woenselse markt.   

 Wandeling door de wijk om deze beter te leren kennen; bijeenkomst afgesloten met een picknick.  

De deelnemers hadden hapjes gemaakt volgens recepten uit hun eigen land. Bijeenkomst is afsluiting van 

het (school)jaar. Als gast was een Nederlandse man aanwezig die ook tijdens de ontmoetingsochtenden 

regelmatig een praatje komt maken.                                                                                                                                        

 

Laatste bijeenkomst Ontmoetingsochtend 

http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/07/150617-afsluitende-bijeenkomst-inloopochtend-Tongelre.jpg
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In verband met de Ramadan stopt deze groep op eigen verzoek na 17 juni 2015.  

Na de zomervakantie zal de groep zelfstandig verder gaan, met zo nodig ondersteuning van OVAA bij de 

opstart. 

Deelnemers  6 dames uit: 

  Turkije 

  Azerbeidzjaan  

Leeftijd  32-60 jaar 

Vrijwilligers  2                                              

 

Project (On)breekbaar 

 

Contact met CommunicArte (Jeanette Claessen en Yvette van Kessel); drie dames uit de groep van de 

Ontmoetingsochtenden hebben meegedaan aan dit project en een bijzonder kistje gemaakt waaruit hun 

kracht en kwetsbaarheid zichtbaar werd. 

Doel project: om contacten tussen onze deelnemers en andere bewoners uit Eindhoven/Tongelre te 

bevorderen. 

Gekeken is of er een samenwerking op gang kan worden gebracht tussen de groepen Samen op Weg van 

Tongelre en Gestel voor dit project. Uitwisseling ervaringen kistjesproject. 

Overleg met Vitalis Berckelhof en Communic(A)rte over mogelijke samenwerking in Tongelre en eventueel in 

Gestel. 

Op 21 februari 2015 vond de opening van de tentoonstelling (On)breekbaar plaats. 

 

 

  

Project (On)breekbaar 

http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/04/150330-project-onbreekbaar-Gestel-9.jpg
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2b   Gestel breed met extra inzet voor De Bennekel 

Doelstelling  
Doelstelling van de activiteiten is te zorgen dat alle bevolkingsgroepen, vooral laag geschoolden en 
allochtonen, door middel van het inzetten van eigen kracht optimaal participeren in de Eindhovense 
samenleving. OVAA biedt daar waar nodig ondersteuning om dat te kunnen bereiken. 

Werkwijze 
Wekelijkse bijeenkomsten ‘Samen op Weg’. 

Samenwerking 
Er wordt veel samengewerkt met WIJeindhoven; zij denken mee wat betreft de opzet van het project en de 
werving van deelnemers. Ook is er veel contact met basisschool de Kameleon, waar de groep wekelijks bij 
elkaar komt en ook zij zoeken mee naar deelnemers. Verder samenwerking met gemeente, Stercollege, 
Meedoen in de Wijken en Rode Kruis. 

Succesfactoren 

 In het kader van WIJeindhoven heeft OVAA inzet gepleegd om Zilveren Kracht in de Bennekel te 
intensiveren.  

 Regelmatige afstemming met de coördinatoren van Meedoen in de Wijken om hen meer bij de 
activiteiten te betrekken en zo meer cursisten te benaderen voor de activiteiten, zowel in groepsverband 
als incidenteel.  

 Project ‘Samen op Weg’, waarbij samen leren en werken aan eigen ontwikkeling en het versterken van 
eigen kracht worden ingezet om een stapje op de participatieladder te klimmen. 
Er is erg veel belangstellenden voor deelname dit project, Nog steeds melden zich belangstellenden voor 
een volgende groep. De groepen zijn erg enthousiast. 

Resultaten 
 
In september 2014 is een groep samengesteld en gestart in Gestel. De groep bestaat uit negen allochtone 
vrouwen met zes verschillende nationaliteiten. Deze groep wordt begeleid door een OVAA vrijwilliger.  

Project ‘Samen op Weg’ 

Groep 1 - 21 bijeenkomsten tot de zomervakantie 
De deelnemers aan de bijeenkomst werken aan eigen kracht door met elkaar te praten over allerlei 
onderwerpen en op deze manier te oefenen met de Nederlandse taal. 

Deze groep is ruim 8 maanden bij elkaar en gaat na de zomervakantie door naar Meedoen in de Wijken. 
Overleg met interne begeleider over de voortgang van de groep en het gebruik van de ruimte bij de 
basisschool De Kameleon voor nieuwe groep die in het najaar 2015 van start gaat als deze groep 
doorstroomt naar het project Meedoen in de Wijken. 

Deelnemers   7 dames uit:  

 Bulgarije 

 Marokko 

 Polen  

 Soedan  

 Somalië  

 China 

 Turkije 
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Leeftijd  24-54 jaar 
Vrijwilligers  1 
 
Groep 2 – 14 bijeenkomsten tot de zomervakantie 
 
De groep is in samenwerking met WIJeindhoven opgestart op initiatief  van een Afghaanse vrouw.  
De deelnemers aan deze bijeenkomsten werken aan eigen kracht door met elkaar te praten over allerlei 
thema’s die de deelnemers zelf aandragen. Op deze manier oefenen zij met de Nederlandse taal. 

Thema’s: 

 Vrijheid 

 Gezondheidszorg en gezond zijn en blijven 

 Fit en Gezond blijven; hoe doe je dat? 

 Angst, waar ben je bang voor? Wat kun je eraan doen? Wat kan angst met je doen? 

 Werk/werkgelegenheid; wat kan het voor je betekenen als je werkt hebt? (zelfvertrouwen, 
zelfontplooiing, etc.) 

 De Ramadan en wat de invloed hiervan is op hun leven in Nederland 

 Gezonde voeding  

 Vakantie en reizen 
 

Presentatie van het Kistjesproject door vrouwen uit de groep in Tongelre; uitleg gegeven door een 
vrijwilligster (van Turkse afkomst) van ComunicArte. Thema: Eigen kracht en kwetsbaarheid. 
Buurtbewoonster van Nederlandse afkomst heeft een deel bijeenkomst bijgewoond. 
Drie Marokkaanse buurtbewoonsters willen graag meedoen; dit is nu niet mogelijk omdat groep te groot 
wordt. Wellicht nieuwe groep na vakantie.    

Deelnemers  10 dames uit: 
               Afghanistan 
               Turkse  
                Marokko 

Leeftijd  32 – 65 
Vrijwilligers  2 

Diverse overleggen over de evaluatie en continuering van het project ‘Samen op Weg’ na zomervakantie 
2015. 

Overleg aanbod activiteiten aan allochtonen en autochtonen in Gestel op het gebied van taalontwikkeling en 
participatie in de wijk Gestel. Hoe sluiten deze op elkaar aan? 
Deelnemers overleg:  Basisschool De Kameleon, Stercollege, gemeente Eindhoven, projectleider ‘Taal telt’.  

OVAA en het Stercollege pakken samen de vraag vanuit de wijk op en starten na zomervakantie een pilot met 
een nieuwe groep ‘Samen op Weg’ nieuwe stijl. Hierbij neemt OVAA het participatiegedeelte en het 
Stercollege het deel taalontwikkeling op zich.  
Het doel is vooral zelfontplooiing en het inzetten van eigen kracht.  
Beoogde deelnemers: Mannen en vrouwen van diverse nationaliteiten en leeftijden;  
                                         aparte mannen- en vrouwengroepen.  
 
Overleg met WIJeindhoven en De Kameleon over de werving van deelnemers voor het opstarten van een 
nieuwe groep. 
OVAA neemt op 14 september 2015 deel aan de ouderavond van de Kameleon om informatie te geven over 
het aanbod ‘Samen op Weg’. 
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Groep 2 vervolg project ‘Samen op Weg’ – 16 bijeenkomsten 
 
Samenwerking met Stercollege en basisschool Karel de Grote 
OVAA nam deel aan de ouderavond op 22 september. 

Doel:   De deelnemers maken gebruik van hun eigen kracht en 
participeren beter in de Nederlandse maatschappij.  

Deelnemers 12 vrouwen uit: 

 Turkije 

 Marokko 

 Afghanistan 

 Egypte 

 Taiwan 

 Verenigde Arabische Emiraten 

 Ghana 
Leeftijd  20-55 jaar 
Vrijwilligers  2 
 
Werken aan eigen kracht en participatie door thema’s te bespreken: 

 Vakantie/vrijheid  

 Vrijheid/belang van de taal spreken 

 Uithuwelijken/keuzevrijheid 

 Rechten van het kind/VN 

 Waarom ben je in Nederland? 

 Wat vind je van Nederland? 

 Wat vinden jullie van Nederland en de Nederlandse mensen? 

 Aanslagen in Parijs – zijn de terroristen Moslims? 

 Het wij-gevoel versterken, ongeacht het land waar je bent geboren. 

 Wat kun je doen voor de school, wijk, omgeving? 

 Wat is het verschil tussen werk en vrijwilligerswerk  

 En wat is het verschil tussen vrijwillig en vrijblijvend? 
 

Frequent overleg met (potentiële) vrijwilligsters, WIJeindhoven, Karel de Grote school, gebiedscoördinator 
gemeente, generalisten van WIJeindhoven over starten pilot OVAA en Stercollege en evaluatie 
samenwerkingsproject. 

Doel is te komen tot betere participatie van allochtonen en het verbeteren van hun kennis van de 
Nederlandse taal. 

Consulent OVAA geeft uitleg over project ‘Samen verder’ in teamvergadering Basisschool De Kameleon en 
uitleg aan medewerkers en leiding van het Stercollege. Er vindt regulier overleg plaats over de samenwerking 
van OVAA met het Stercollege (combinatie participatie en taal).  
Deelnemers: Stercollege, gemeente Eindhoven, projectleider laaggeletterdheid, Meedoen in de Wijken, 
Wijeindhoven, Rode Kruis.  

  

  

'Samen op Weg' nieuwe stijl 
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Project ‘Samen op Weg’ Groep 3 – 11 bijeenkomsten 
 
OVAA kreeg een vraag van basisschool De Kameleon om daar ook participatiegroep te starten. In overleg met 
WIJeindhoven (zij hebben een goed beeld van de participatievragen in de wijk), Stercollege en basisschool De 
Kameleon worden afspraken gemaakt om een derde groep op te starten. 
 
Deelnemers  14 vrouwen uit: 

 Turkije 

 Marokko 

 Syrië 

 Iran 

 Brazilië 

 Kazachstan 

 Bulgarije 

 Somalië 
 

Leeftijd  25-45 jaar 
Vrijwilliger  1 

Doel: Werken aan eigen kracht en participatie door thema’s te bespreken: 

 Waarom ben je in Nederland? 

 Cultuurverschillen in eten en drinken 

 Gezond eten/drinken en fit blijven 

 Je woonomgeving en familie in Nederland en je woonomgeving in je geboorteland 

 De aanslagen in Parijs zijn de terroristen Moslims? 

 Versterken van het wij-gevoel 

 Hoe is het om je kinderen op te voeden en op te zien groeien in een andere cultuur dan je eigen cultuur? 

 Evaluatie afgelopen maanden en inventarisatie wensen voor komende tijd. 
 

In oktober werden de mogelijkheden onderzocht voor het opstarten van een vierde groep ‘Samen op Weg’ in 
Gestel met het Stercollege, generalist WIJeindhoven en basisschool Karel de Grote. 
In december overleg met Lumens en vrijwilligster WIJeindhoven over start nieuwe themagroep voor 
conversatie. 

 
Project (On)breekbaar in Gestel 
 
Diverse overleggen met Lumens en CommicArte om het project (On)breekbaar (kistjesproject) in Gestel als 
beste buurtidee alsnog uit te voeren. Doel: 10 personen kistjes te laten maken om een dialoog over eigen 
kracht en kwetsbaarheid in de wijk op gang te brengen. Aantal kistjes uit Doornakkers worden 
tentoongesteld in kraam OVAA op Bennekeldag in september. Helaas werd dit idee niet gehonoreerd. 

Fietsproject 
 
Vraag komt bij OVAA om het fietsproject van Lumens over te nemen. 

Overleg met vrijwilliger en werkstudent Woonbedrijf (begeleiding Lumens Werkt) over mogelijke start pilot 
in 2016.  
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Samenvatting groepen  

Activiteit wijk Aantal 

bijeenkomsten 

Aantal  

deelnemers 

Leeftijd Aantal 

vrijwilligers 

Inloopochtend Tongelre 18 6 32-60 jaar 2 

Samen op Weg Tongelre 19 7 30-50 jaar 1 

Samen op Weg 

groep 1 

Gestel 21 7 24-54 jaar 1 

Samen op Weg 

groep 2 

groep 2 - vervolg 

met Stercollege 

Gestel 14  

  

16 

9  

 

12 

32-65 jaar 

 

20-55 jaar 

2 

 

2* 

Samen op Weg 

groep 3 

Gestel 14 11 25-45 jaar 1 

Totaal   102 52  7 

*Dezelfde als bij de eerste reeks bijeenkomsten 

 

Deelnemers aan de OVAA projecten zijn dames van 18 verschillende nationaliteiten: 

 

Afrika, Iran, Azerbeidjaan, China, Soedan, Polen, Ghana, Ver. Arabische Emiraten, Taiwan, Turkije, Marokko, 

Syrië, Brazilië, Kazachstan, Bulgarije, Somalië, Afghanistan en Egypte.  

 

 

  

Actuele thema's worden besproken 
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3.  Vraagbaakfunctie 

Beknopte projectbeschrijving 

Stichting OVAA staat voor de kracht van diversiteit en wil zich presenteren als spreekbuis en vraagbaak voor 
een diverse samenleving. 

Zowel de gemeente als de organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur en volkshuisvesting 
hebben nauwelijks ingang bij de allochtone zelforganisaties en groepen mensen. Het is dan zeer moeizaam 
om het bestaande beleid op deze groeperingen toe te passen. 

Gemeente, instellingen en burgers benutten alle mogelijkheden om de burgers in het algemeen en laag 
geschoolden en allochtonen in het bijzonder, te betrekken bij het gemeentelijke lokaal beleid; evenals bij het 
beleid van algemene en gesubsidieerde instellingen en organisaties in alle maatschappelijke relevante 
sectoren. 

Middelen en Methode 
De vraagbaakfunctie is gericht op de ontwikkelingen in de samenleving die samenhangen met diversiteit en 
gender. De ontwikkelingen op wijk- en stadsdeelniveau worden gevolgd, afzonderlijk en in relatie met elkaar. 

Deze rol richt zich ook op de individuele vraag van de burger op tal van terreinen. Vanzelfsprekend richten 
we ons vooral op de doelgroep allochtone ouderen, laaggeschoolde vrouwen en homoseksualiteit in 
allochtone kringen zoals geformuleerd in het werkplan 2015. 

Partners 
OVAA maakt deel uit van de bestaande infrastructuur en zet haar deskundigheid en expertise in om de 
integratie- en participatieprocessen te versnellen en duurzaam te verankeren in wijkgericht werken en 
wijkaanpak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel vragen of OVAA fietsproject wil opstarten in 2016 
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Activiteiten OVAA in het kader van de vraagbaakfunctie 2015 

Vragen/gesprekken  

Diversiteit 17-03, 15-04, 
29-04  

Overleg over mogelijke samenwerking met Stichting OVO/ Ton 
van den Boomen 

Advies 03-03 Advies over participatie en/of taal van Marokkaanse dame via 
gezinshulpverlener Indrisen. 

Advies 11-06 Advies gegeven over participatie en leren Nederlandse taal in 
Tongelre voor diverse nationaliteiten en leeftijden aan Lumens. 

Advies 16-06 Advies gegeven over participatie en leren Nederlandse taal in 
Tongelre aan een Iranese vrouw. 

Adviesgesprek met Wessel 
Schermij, docent ROC Tilburg 

26-02 Informatie gegeven om het onderwijs beter af te stemmen op 
actuele vraagstukken in de samenleving, m.n. op het gebied 
van radicalisering en hoe allochtone jongeren actief kunnen 
bijdragen aan de samenleving. 

Summa College maart  Vraag naar mogelijkheden en beperkingen voor het plaatsen 
van jaarstagiaires mbo bij OVAA. 

Discriminatie/racisme 14-04 Interview door 4 scholieren in kader maatschappelijke stage 
over discriminatie/racisme.  

Eigen Kracht 08-05, 22-05 Gesprekken met Surendra Chotkan, Loes Privo en collega over 
het versterken van de ‘Eigen kracht’ conferenties met een 
diversiteitscomponent. Het doel was om dit component 
vervolgens in te zetten als instrument in de zorg voor 
allochtone ouderen in conflict met hun kinderen. 

Fietsproject  03-06 Project werd voorheen uitgevoerd door Lumens in de Buurt, 
maar ligt nu stil.  
Vraag: kan OVAA dit overnemen? 
Doelgroep: mannen en vrouwen van diverse nationaliteiten. 
Leeftijd: divers 

Aanvraag (Syrische) mannen 
voor themagroep 

09-06 Via Korein Kinderopvang kwam de vraag of een groep Syrische 
mannen kon deelnemen aan een groep ‘Samen op Weg’.  
Met Lumens besproken of wij geen aparte groep voor mannen 
kunnen opstarten.  
Het is dan ook een algemene vraag: Waar kunnen allochtone 
mannen terecht?  
OVAA ziet dit als een duidelijk signaal dat er ook voor hen 
behoefte is om over thema’s samen te praten. 

Gesprek met Jordi de Leeuw, 
masterstudent sociale 
geografie Radboud 
Universiteit Nijmegen 

26-06 Interview voor zijn afstudeeronderzoek gericht op de rol van 
de omgeving in het leven van senioren. Onderwerpen binnen 
het onderzoek zijn actief ouder worden, passend wonen, 
mobiliteit, openbare ruimten en toegankelijkheid. 

Bezoek open dag wijkgebouw 
De Dommel 

28-06 Contact gelegd met Lumens, WIJeindhoven, Sagenn en 
Marokkaanse buurtvaders. 
Met Sagenn gesproken of OVAA een aanbod ‘Samen op Weg’ 
kan doen aan cursisten, ook mannen, om met thema’s aan de 
slag te gaan zodat zij beter kunnen participeren in de wijk. 

Verzoek basisschool Karel de 
Grote - Gestel 

September  Op de ouderavond informatie verstrekken over het project 
‘Samen op Weg’; doel:  werving nieuwe deelnemers. 

Taalaanbod Tongelre  September Vraag Stichting Klaver. 

Activering jong volwassenen / 
vluchtelingen 

September Vanuit De Combinatie 
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Studenten Fontys  september Vragen beantwoorden ten behoeve van onderzoek studenten 
naar bewegings-activiteiten voor oudere allochtonen in Gestel 

Zuidzorg September Activiteiten voor Marokkaanse vrouwen in Gestel 

Ibrahim Ububa 29-09 Hoe kan hij zijn vrouw naar Nederland halen; verwezen naar 
Vreemdelingen Informatiepunt. 

WIJEindhoven  Oktober Vraag: Kan ‘Kom buurten bij OVAA’ ook opgestart worden in 
Stratum? 

Diverse personen en 
organisaties 

Oktober Kan OVAA fietsproject opstarten? 

Digitolk Oktober Kan OVAA aansluiten bij hun activiteiten in Gestel? 

Grootschalige bijeenkomsten 
voor Tongelre en Gestel 

Oktober Overleg met Lumens in de Buurt 

Clematis, 
gezondheidscentrum 

Oktober Activering van Marokkaanse ouderen 

Zuidzorg Oktober Activering van oudere allochtone mannen in Gestel 

Aanvraag afstudeerstage 04-12 Student Azam Ajoeb kiest voor een andere afstudeerplek maar 
is bereid als vrijwilliger voor OVAA iets te gaan doen. 

Mannengroep? December Bulgaarse man wil graag meedoen aan groep Samen op Weg; 
samen gekeken naar andere mogelijkheden: Meedoen in de 
Wijken en Stercollege 

Vraag Albanese man  December Wil meer doen aan taal en conversatie – zie boven. 

Begeleiding en ondersteuning 
bestuurders, medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers 

jan.-dec. Professionals van OVAA besteden wekelijks ca. 45 uur aan 
opdrachten, gesprekken, bedenken en voorbereiden 
activiteitenprogramma’s en verantwoording financiën. 

Correspondentie - mail en 
brieven 

Dagelijks  

Website OVAA Dagelijks Actualiseren/ onderhouden 

Project Feest- en 
gedenkdagen kalender 2016 

oktober 
-december 

Samenstellen, vormgeven, laten drukken, verspreiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2016 
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4.  Project My True Color 
   
Stichting Nese en Stichting OVAA hebben een langdurige samenwerkingsrelatie op 
verschillende terreinen o.a. op het gebied van homoseksualiteit in allochtone 
kringen. Omdat Stichting Nese van de gemeente Eindhoven en het Oranje Fonds 
middelen ter beschikking heeft gekregen om dit project de komende twee jaar uit 
te rollen zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan waarbij we de  
volgende afspraken hebben vastgelegd: 
 
Stichting Nese krijgt de regie en redactie over de website My True Color en zijn daarmee ook intellectueel 
eigenaar geworden van deze website. My True Color is een project dat door middelen van de gemeente 
Eindhoven is gesubsidieerd en door OVAA is ontwikkeld en uitgevoerd. Wegens gebrek aan verdere 
financiering kon het project helaas niet voortgezet worden. Dit is een perfecte manier om onze opgebouwde 
expertise over te dragen aan een deskundige organisatie zoals Nese. OVAA blijft wel lid van de stuurgroep 
van dit project. (voor informatie zie http://www.stichting-nese.nl) 
 

Project ‘Homoseksualiteit in allochtonen kringen’ 
met bijzondere aandacht voor hen met een islamitische achtergrond’  

De stuurgroep van het project ‘Homoseksualiteit in allochtone kringen’ is vijfmaal bijeen geweest in 2015 
(20-02, 13-03, 22-05, 11-09 en 20-10). COC Eindhoven is ook uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen. 
Stichting OVAA en Stichting Nese hebben in augustus 2015 een formeel samenwerkingsconvenant 
ondertekend. 
 

 

 

 

 

  

http://mytruecolor.nl/
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5. Overzicht activiteiten 2015 

 
Uitgevoerd door OVAA bestuurders, consulenten, medewerkers en vrijwilligers. 
 

Algemeen – bijeenkomsten, netwerken en samenwerking 

 

Herdenking ‘Je suis Charlie’ op 
uitnodiging van gemeente 
Eindhoven na aanslag op 
journalisten/redacteuren van het 
blad ‘Charlie’ in Parijs. 

08-01 Interview bestuurder door Studio 040 over het vrije 
woord en het versterken van de lokale democratie. 

Programmaberaad 040 27-01 Deelname bestuurslid reguliere vergadering 

Ondertekening buurtcontracten 
Gestel 

29-01 In aanwezigheid van alle personen en groepen die actief 
zijn in Gestel, o.a. Lumens, WIJeindhoven, OVAA, 
Woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, 
wijkcoördinator van de gemeente en wethouder. 

Preventieve jeugdzorg in de regio 
 
 

07-01, 23-01, 
16-03, 18-03 

 
10-09, 30-09 

Afspraak Omnia, Karim Ajouaou en Opvoeders van Nu  
over aanvraag Oranje Fonds. Afstemming om tot betere 
gezamenlijke aanpak te komen van het realiseren van de 
doelen van WIJeindhoven op het gebied van preventieve 
jeugdzorg en betrokkenheid ouders. Voorbereiden en 
indienen subsidieaanvraag gemeente Eindhoven. 
 

Project Meedoen in de Wijken 
 

09-03, 21-04, 
08-06, 10-09, 

17-11, 7-12 
en 14-12  

Bestuurder OVAA is lid van de stuurgroep. 
 
 
Kerstbijeenkomst 

Bestuursvergaderingen Stichting 
OVAA 

19-02, 23-03, 
20-04, 08-09 

 

Studiedag bestuur/medewerkers 19-06   Opstellen contouren nieuw Beleidsplan 2016-2020 

Eindejaarsbijeenkomst St. OVAA 
voor bestuur en medewerkers 

18-12  

Ondertekening buurtcontracten 
Gestel 

29-01 in aanwezigheid van alle personen en groepen die actief 
zijn in Gestel, o.a. Lumens, WIJeindhoven, OVAA, 
Woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, 
wijkcoördinator van de gemeente en wethouder. 

Onderzoek naar de Integratie en 
harmonisatie in de Eindhovense 
wijk De Bennekel 
 
De onderzoekers hebben getracht 
met dit onderzoek te achterhalen 
hoe de inwoners van De Bennekel 
kijken naar het begrip integratie.  
Zij onderzochten waar de behoeften 
van de bewoners liggen met 
betrekking tot dit begrip. 
Zie voor hun verslag onze website 
http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-
content/uploads/2015/04/150327-
Buurtonderzoek-Bennekel-OVAA-
webversie.pdf   

20-01, 22-01, 
04-02, 19-02 

 
 
 
 
 
 

27-03 
 
 

Naar aanleiding van contacten met wijkcoördinator, José 
Graafsma, is project tot stand gekomen. Onze consulent 
zorgt voor aansturing. 
Overleg met stagiair Fontys Social Work over voortgang 
onderzoek in Gestel; doornemen onderzoeksverslag ter 
correctie. 
Overleg over de conclusies en eindverslag onderzoek. 
Afspraak met vrijwilliger/begeleider project hoe 
resultaten te presenteren. 
Presentatie resultaten door drie 
studenten/onderzoekers aan bestuur, medewerkers en 
aansturende vrijwilliger OVAA. 

http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/04/150327-Buurtonderzoek-Bennekel-OVAA-webversie.pdf
http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/04/150327-Buurtonderzoek-Bennekel-OVAA-webversie.pdf
http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/04/150327-Buurtonderzoek-Bennekel-OVAA-webversie.pdf
http://www.ovaa-eindhoven.nl/wp-content/uploads/2015/04/150327-Buurtonderzoek-Bennekel-OVAA-webversie.pdf
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Leer-werk traject  20-02, 13-03, 
10-04,29-05, 

01-06  

Afspraak met gemeente Eindhoven hoe OVAA actief kan 
bijdragen aan de realisatie van de doelen van de 
participatiemaatschappij, m.n. voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  
Door intensieve begeleiding geeft OVAA deze mensen 
een kans terug te keren op de reguliere arbeidsmarkt. 
Gesprekken met Turkse kandidaat voor project 
Allochtone Woonvormen.  
Zij heeft bij OVAA op kantoor twee maanden 
administratieve werkervaring opgedaan, gericht op het 
voorbereiden van de inrichting van een databank. 

Mogelijke samenwerking OVAA, 
Meedoen in de wijken, Stercollege 

09-06 Bespreken of deelname aan speerpunt van de 
kernopgave voor De Bennekel 2015-2018 ‘de inzet op 
vergroting van de zelfredzaamheid van bewoners op 
diverse leef-terreinen’ een haalbare kaart is. 

Bijeenkomst Leefbaarheid@Brabant  22-04 Bestuurder OVAA aanwezig. 

Kranslegging voor de vrijheid 

 

04-05 Dodenherdenking, kranslegging bestuur OVAA samen 
met bestuur Stichting Nese Divers. 

Overleg met diverse partners over 
diversiteit  
Hoe kunnen de verschillende 
organisaties samenwerken en elkaar 
versterken? 

24-06 Deelnemers: OVAA, NOMB, OVO, Shakti en Gordana 
Bogosavac. 
Doel: een grote bijeenkomst organiseren gericht op 
oudere allochtone mensen en van daaruit signalen 
oppikken en deze omzetten in acties. 
 

Netwerkbijeenkomst Gestel / 
Sociale kaart van Eindhoven 

29-06 Overleg met gebiedscoördinator van gemeente in Gestel 
over participatie/taalaanbod van OVAA en het 
Stercollege.  
Overleg met Vrijwilligerspunt over het werven en 
behouden van geschikte vrijwilligers voor diverse 
(nieuwe) groepen van OVAA. 

Informatie verstrekken  juli Op de ouderavond van basisschool Karel de Grote heeft 
OVAA informatie verstrekt over het project ‘Samen op 
Weg’; doel:  werving nieuwe deelnemers. 
 

Afspraak met Thea Driessen, 
gemeente Uden 

21-07 Projectleider Deradicalisering, gesproken met 
bestuurder OVAA. 

Wijkgericht werken Meerdere 
wijken 

27-07 Overleg met OVO en NOMB over organiseren 
conferentie 17-11 om antwoord te krijgen op vraag 
waarom allochtone senioren vereenzamen en niet 
deelnemen aan bestaande aanbod voor senioren. Doel 
passend aanbod te doen in diverse wijken. 
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Fakkeltocht stuurgroep 22-06,07-09, 
19-10, 30-11, 
04-12, 14-12  

Voorbereidingen Fakkeltocht 2015 op 24-12; interview 
Fakkeltochtjournaal. 

Feest CLO  11-09 Uitreiking vrijwilligerspenningen door wethouder 

Expertsessie cultuur Eindhoven 17-09 Deelname bestuurder OVAA op uitnodiging gemeente. 

Stadsdebat Armoede 24-09 Deelname Lokman, projectleider OVAA 

Matchbijeenkomst Seats2meet 07-10 Thema: Als werkgever iets doen voor hoogopgeleide 
vluchtelingen; aanwezigheid Lokman, projectleider. 

Stuurgroep van het project 
Homoseksualiteit onder moslims 

20-02, 13-03, 
11-09, 20-10 

OVAA maakt deel uit van stuurgroep met St. Nese Divers 
en COC 

Voorbereidingen debat ‘Zwarte 
Piet’ 18-11 

september/ 
oktober 

Voorbereidingen met Hans Schippers; benaderen 
sprekers, versturen uitnodigingen, zoeken en reserveren 
geschikte ruimte. 
Uiteindelijk afgelast wegens zeer geringe belangstelling. 

Deskundigheidsbevordering 
bestuursondersteuner 
financieel medewerkster 

 
20-11 
23-11 

 

 
Workshop Facebook in Tilburg bij Academie Zorgbelang  
Informatiebijeenkomst inkoop en subsidies sociaal 
domein manager 

Co-creatie sessie Woonbedrijf 26-11 Deelname Lokman, projectleider OVAA 

Bijeenkomst Schuld- en 
schuldsanering in Gestel 

11-12 Georganiseerd door OVAA: deelname 20 personen  

Première Eindhovens Stadsjournaal 22-12 Op uitnodiging gemeente Eindhoven. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fakkeltocht 24 december 
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6.   Vooruitblik 2016 
 
Het werkplan 2016 van OVAA is een concrete uitwerking van het Strategisch beleidsplan 2016 -2020 en gaat 
over de continue veranderingen in de opbouw van de samenleving.  
Deze visie wordt gedomineerd door het ideaal van participatie en actief burgerschap. Iedere inwoner van de 
stad, ongeacht zijn levensovertuiging, afkomst, religie en seksuele voorkeur wordt geacht en gestimuleerd 
om optimaal deel te (kunnen) nemen aan de samenleving in al haar domeinen.  
 
In 2016 gaan we werken aan vier speerpunten waar wij denken dat we deze kunnen inzetten om de 
verschillende doelgroepen beter en actiever te betrekken bij hun stad en hun wijk. OVAA zal de behoefte van 
deze groepen blijven inventariseren en deze daar waar nodig ombouwen tot een concrete vraag welke tot 
een concreet product en/of programma kan leiden.  
De speerpunten voor 2016 zijn: 
Project 1:  Duurzame dialoog met de samenleving  
                    1a. Lokale democratie/de wijze waarop we met elkaar omgaan  
                    1b. Participatie en actief burgerschap  
Project 2:  Vraagbaakfunctie  
Project 3:  Diversiteit en kennisstad  - autonoom beleid valt niet binnen subsidieaanvraag 
Project 4:  Diversiteitbeleid en –management - autonoom beleid valt niet binnen subsidieaanvraag 

 

 
 
 
 

 
Groep Samen op Weg doet iets terug voor wijk 
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OVAA in de wijk (Wijkgericht werken, participeren, meedoen) 

 

In de pilotgroepen ‘Samen op Weg’, een samenwerking tussen OVAA en het Stercollege,  is begin 2016 een 

schriftelijke evaluatie gehouden. 

Onderstaand enkele bevindingen die we mee zullen nemen in de verdere uitrol van dit project: 

 De signalen die wij van onze deelnemers hebben ontvangen duiden richting dat aanbod van overige 

aanbieders als te schools wordt ervaren en dat er te weinig aandacht besteed wordt aan gerichte 

conversatie. 

 Vrijwel het hele project Samen op Weg is vraaggericht ontstaan. De ‘vraag’ van deelnemers wordt 

steeds beter zichtbaar: ze vragen niet alleen om taal, maar vinden conversatie en ontmoeting zeker 

zo belangrijk en willen daarbij ondersteuning. De onderwerpen spelen hierbij een hele grote rol 

(Uitspraak van een deelneemster: I learn a lot about life). Omdat het taalaanbod ook nog bij het 

besproken onderwerp aansluit, snijdt het mes aan twee kanten en gaat het leren van de taal 

gemakkelijker en veelal sneller. OVAA en het Stercollege versterken elkaar hierin en alle deelnemers 

kunnen uit de bijeenkomsten halen wat ze willen. Vrouwen die voorheen niet leerbaar waren, zijn dit 

door deze aanpak wel.  

 De afwisseling van conversatie en (andere) taaloefeningen wordt als zeer positief ervaren. 

 Ondanks het niveauverschil (in opleiding en in de beheersing van de Nederlandse taal) is het voor 

niemand een probleem een plekje te vinden in een groep. De groepen zijn hecht: alle vrouwen 

praten met elkaar, zijn in elkaar geïnteresseerd en helpen elkaar.  

 De opkomst is erg goed vergeleken met eerdere ervaringen. 

 Vrijwel alle deelneemsters van de twee groepen van Samen op Weg (ongeveer 25 personen) gingen 

als vrijwilliger aan de slag tijdens NL Doet. De meeste willen ook in de nabije toekomst 

vrijwilligerswerk doen. 

 Onze consultent verwacht op korte termijn vrijwilligers dusdanig te kunnen begeleiden, dat zij het 

participatie (OVAA)- deel zelfstandig uit kunnen voeren. 

 We hebben een wachtlijst voor Samen op Weg, waarbij een aantal mensen hebben aangegeven heel 

specifiek voor dit project te willen gaan. 

 Advies van een deelneemster: Samen op Weg na de inburgering, zodat je goed kunt oefenen met 

conversatie en je de taal niet zo snel vergeet (als je bijvoorbeeld thuiszit met kleine kinderen). 

De werkwijze en de aanpak van OVAA kenmerkt zich door flexibiliteit (sterk kunnen anticiperen op de vraag 

vanuit de wijk) en laagdrempelig. Begin 2016 zijn een mannengroep ‘Kom buurten bij OVAA’ (de opzet van 

deze themabijeenkomsten is te vergelijken met die van het project Samen op Weg, echter zonder de 

samenwerking met het Stercollege) en het fietsproject ‘Fiets je vrij’ gestart. Dit heeft onder meer 

geresulteerd in een grote toename van vrijwilligers (mannen en vrouwen) met verschillende nationaliteiten 

en achtergronden.  
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7.   Verantwoording beschikking  

Beschikking dossiernummer 2015/00577.2  

In het beschikkingsbesluit heeft de gemeente Eindhoven, sector Mens & Maatschappij, naast de activiteiten 
zoals opgenomen in het werkplan 2015, ook aanvullende voorwaarden aan de subsidie verbonden. Zoals 
jaarlijks het geval is sturen wij de financiële en inhoudelijke rapportages en het jaarverslag. 
  
Stichting OVAA heeft getracht, daar waar mogelijk, bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiting te vinden 
met de structuren die in de wijk zijn ontwikkeld. Zo voerden wij geregeld afstemmingsoverleggen met de 
generalisten van WIJeindhoven, andere welzijns- en zorginstellingen en organisaties in de wijken waar wij 
inzet plegen. Bij het deelproject Vraagbaakfunctie hebben we inzichtelijk kunnen maken welke vragen OVAA 
bereikt hebben en wat er met de vragen gebeurd is. We hebben ons niet uitsluitend beperkt tot de wijken 
Tongelre (Doornakkers)en Gestel (Bennekel) maar we hebben deze adviesfunctie Eindhoven breed opgepakt. 
In dit jaarverslag treft u alle informatie aan die deze beantwoording kan onderbouwen.  
 

Aansluiting bij de aanpak in de ontwikkeling WIJeindhoven 

De ondersteuning die vrijwilligers bieden is volledig gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de 
(vaak kwetsbare) deelnemers en het stimuleren van een betere participatie aan het samenleven in hun buurt 
en in Eindhoven. OVAA-vrijwilligers zoeken naar verbindingen in de woonomgeving en ondersteunen mensen 
bij het realiseren van hun participatiedoelen, afgestemd op hun wensen en mogelijkheden.  

OVAA werkt daarbij nadrukkelijk samen met allerlei organisaties in buurten en wijken in Eindhoven, omdat 
we mensen succesvol willen onderbrengen bij partners die een rol spelen in de vervolgstap.  
Onze ondersteuning is tijdelijk; we werken naar een duurzaam resultaat toe.  

De ondersteuning die wij bieden is zowel individueel als groepsgewijs. Individueel hoeft niet direct 
buurtgebonden te zijn. Maar participatiedoelen kunnen wel in de eigen woonomgeving van de deelnemer 
liggen. Groepsgewijs is meestal buurtgericht, omdat het voor de meeste kwetsbare burgers al een hele stap 
is om buitenshuis contacten te zoeken en hun mobiliteit beperkt is. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
informatie- en ondersteuningsbehoefte van de deelnemers. 

OVAA is partner in het project Meedoen in de Wijken. Het belang van dit project wordt door de gemeente 
erkend. Door taal- en communicatieve vaardigheden te verbeteren zijn deelnemers beter in staat vanuit 
eigen kracht actief deel te nemen aan de samenleving. Na het volgen van beide trajecten is een aanzienlijk 
aantal deelnemers zelfverzekerder, krijgt meer vertrouwen in zichzelf en de omgeving en dit uit zich in actief 
burgerschap.  
In de praktijk resulteert dit in: betere contacten in de eigen woonomgeving, deelname aan een activiteit in 
de buurt, zich opgeven voor vrijwilligerswerk, betrokkenheid als ouder bij de school van een kind en ook 
toeleiding naar stage, opleiding of werk.  
 
In de loop van het project is Stichting OVAA kanttekeningen gaan plaatsen bij het participatiegedeelte van 
het traject. Anders dan wat we oorspronkelijk van plan waren bleek dat de deelnemers meer behoefte aan 
taalondersteuning dan aan participatieondersteuning en dan bij voorkeur op individueel niveau 
(ondersteuning door taalcoaches). Dit heeft voortdurend geleid tot discussie in de stuurgroep over het nut 
en de noodzaak van de individuele benadering in het kader van actief burgerschap en participatie.  
OVAA had hierin een andere benadering over wat de inhoud van participatie aan de maatschappij moet zijn. 
Dit is afgeleid van onze jarenlange ervaring op dat vlak. 
 
Werkwijze en beoogd resultaat 

 Interculturalisatie en inclusief denken maken een integraal onderdeel uit van wijkprocessen. 
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 Het versterken van het interculturele karakter van bestaande wijkorganisatiestructuur.  

 De samenstelling van de besturen van bestaande organisatiestructuren zijn een weerspiegeling van de 
wijk.  

 De leefbaarheid, de veiligheid en het woonklimaat in de wijk of buurt zijn zichtbaar en duurzaam 
verbeterd. 

 Bewoners met verschillende achtergronden zijn bij elkaar gebracht en hebben gezamenlijk initiatieven 
ontplooid t.b.v. leefbaarheid en prettig samenwonen. 

 Knelpunten zijn in kaart gebracht, sterke en zwakke punten benoemd en samen is voor een aanpak 
gekozen die tot verbetering van het leefklimaat zal leiden. 

 Binnen wijken en buurten zijn vaste herkenbare wijkbewoners die een voorbeeldfunctie vervullen.  

 Bundelen van expertise over integratie, interculturalisatie, religieuze intolerantie, discriminatie, etc. 
binnen een centraal systeem dat als vraagbaak kan dienen.  

 
Om deze activiteiten te kunnen realiseren dient voldaan te worden aan een aantal randvoorwaarden, 
waaronder voldoende professionele ondersteuning voor aansturing vrijwilligers en stagiaires, het 
organiseren en opzetten van activiteiten. Hierbij kan het UWV in het kader van begeleiding naar werk een rol 
spelen. Ook belangrijk is dat er adequate professionele ondersteuning aanwezig is voor verantwoording en 
administratie. Bijlage een projectoverzicht OVAA 2015. 
 
Reikwijdte 
In 2015 hebben wij in de wijken waar we actief zijn, Tongelre en Gestel, onze resultaten ruimschoots 
behaald, zoals in het overzicht is weergegeven (blz. 15).  
Het aantal deelnemers per wekelijkse bijeenkomst varieerde tussen de 10 en 25 deelnemers per wijk.  
Afhankelijk van het onderwerp van de bijeenkomst namen tussen de 10 en 50 personen deel aan de 
incidentele gezamenlijke bijeenkomsten met partnerorganisaties.  

Samenwerkingsverbanden 
OVAA maakt deel uit van de bestaande infrastructuur en zet haar deskundigheid en expertise in om de 
integratie en participatie processen te versnellen en duurzaam te verankeren in wijkgericht werken en 
wijkaanpak. 

Afstemming met: 

 Opdrachtgever: gemeente Eindhoven, uitvoering in overleg met WIJeindhoven en overige 
organisaties. 

 In de wijk Tongelre bestaat het samenwerkingsverband uit de volgende organisaties: Vitalis, Aygan 
zorg, De Toeloop, Woonbedrijf, kunstenaars, gemeente Eindhoven, WIJeindhoven,  
seniorenwerkgroep, OVO, belangenbehartigers uitkeringsgerechtigden, Lumens, Meedoen in de 
Wijken (OVAA, Humanitas, Rode Kruis). 

 In de wijk Gestel bestaat het samenwerkingsverband uit de volgende organisaties: 
WIJeindhoven, gemeente Eindhoven, wijkgebouw De Dommel, Basisschool De Kameleon, 
Basisschool Karel de Grote, Lumens, Woonbedrijf, OVO, Meedoen in de Wijken (OVAA, Humanitas, 
Rode Kruis), Seniorenoverleg en woonzorgcentrum Archipel.    

 

 

 


