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28 april 2017 Voorafje (ontmoeting) Open Eettafel in De Klipper

Inleiding
Met deze memo ontvangt u een antwoord op de vraag naar het afschaffen van het voorafje van de 
Open Eettafel in de Klipper. 

Vraag:
Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van 21 december 2016 heeft de heer Erkens 
(PvdA) gevraagd waarom het voorafje, de ontmoeting voorafgaand aan de maaltijd in De Klipper, 
per januari is afgeschaft.

De wethouder heeft toegezegd hier navraag naar te doen en voor een schriftelijk antwoord te zullen 
zorgen. Het spijt ons dat deze toezegging aan onze aandacht is ontsnapt en dat u zo lang op 
antwoord heeft moeten wachten.

Antwoord.
In 2016 heeft de gemeente het welzijnswerk aanbesteed om tot een kanteling in de werksoort te 
komen. Dit heeft geleid tot 6 partijen die per januari 2017 onder de naam Renkum voor Elkaar het 
welzijnswerk in Renkum vormgeven. De beoogde resultaten zijn: het realiseren van algemene 
voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van inwoners, het ondersteunen van inwoners die 
activiteiten uitvoeren en het stimuleren van eigen kracht en regie. Het motto voor het welzijnswerk  
“nieuwe stijl” is: zorgen voor zorgen dat.

In de overdrachtsperiode van 1 september tot 31 december 2016 heeft de vertrekkende 
welzijnsorganisatie Solidez een overzicht gemaakt van alle activiteiten. Op basis van peilende 
gesprekken met de deelnemers en vrijwilligers heeft Renkum voor Elkaar de activiteiten 
beoordeeld en besloten om ze al dan niet, in getransformeerde vorm, voort te zetten. Wij hebben 
met Renkum voor Elkaar afgesproken dat activiteiten waar veel animo voor is in elk geval 
gecontinueerd worden tot 1 juli 2017, en dat ze daarna, indien mogelijk eerder, via de weg van de 
geleidelijke verandering worden getransformeerd. 

Als partner van Renkum voor Elkaar is Stimenz verantwoordelijk voor de ondersteuning van de 
vrijwilligers die de Open Eettafel in De Klipper uitvoeren. De Open Eettafel wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers en wordt door 20 tot 25 inwoners bezocht. Het zogenaamde Voorafje - de ontmoeting 
voorafgaande de maaltijd - werd al enige tijd slecht bezocht. De meeste deelnemers bleken alleen 
behoefte te hebben aan ontmoeting tijdens de maaltijd en niet aan een Voorafje. Omdat het 
Voorafje slecht werd bezocht, was er weinig animo bij de vrijwilligers om deze aparte ontmoeting te  
organiseren. Voortzetten van deze activiteit was daarom alleen mogelijk door veel professionele 
inzet en hoge (huur-)kosten.
In lijn met de opdracht die aan Renkum voor Elkaar is gesteld, heeft Stimenz de vrijwilligers 
geholpen om de Open Eettafel zelfstandig te draaien. In de “oude” situatie werd de activiteit met 
veel professionele inzet gerealiseerd. In de nieuwe situatie draait deze activiteit grotendeels 
zelfvoorzienend, zonder subsidie en voldoet het aan de behoefte van de gebruikers. De regie ligt 
nu in handen van inwoners zelf. Zij doen de inkoop, de administratie en hebben een eigen 
huurovereenkomst met De Klipper. Door de huurprijs aan te passen heeft De Klipper ook een 
bijdrage geleverd om de Open Eettafel nieuwe stijl te realiseren. Ook daardoor is de Open Eettafel 
veel meer een activiteit van en voor inwoners geworden. Stimenz levert ondersteuning op vraag 
van de vrijwilligers en is betrokken bij de inrichting van de huurovereenkomst en de publiciteit. Met  
Stimenz is afgesproken dat zij de Open Eettafel met de gebruikers en de vrijwilligers evalueren en 
dat de eventuele behoefte aan ontmoeting daarin worden meegenomen.
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