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S A M E N T V AT T I N G

Doelstelling | De bloei van de wijk is in 2017 - zoals elk jaar - ons belangrijkste focuspunt geweest. We 
hebben nieuwe vriendschappen zien ontstaan, en wijkbewoners zien groeien in het omzien naar elkaar. 
Meer culturen zijn aangesloten, en de diversiteit en omvang van onze projecten zijn gegroeid. De dynamiek 
van de wijk veranderd, en onderling betrokken zijn wordt steeds normaler. De bekendheid van de 
community groeit, waardoor de totale omvang blijft toenemen. Kortom: we zijn enorm dankbaar! 

Resultaten | 300 betrokken wijkbewoners | 15 projecten | 1.736 vrijwilligersuren | 155.269 contacturen
Een paar getallen die iets weergeven van de resultaten uit 2017. Maar de échte resultaten zijn niet in getallen 
uit te drukken. De blijdschap van een gezin die voor het eerst in jaren weer een nette tuin heeft. Of de 
alleenstaande moeder die geholpen wordt bij het vervoer van haar kinderen naar school. De vriendschappen 
die ontstaan. En al die kinderen die wekelijks met elkaar sporten. Soms kleine dingen, maar met grote waarde. 

Team| We hebben dit jaar voor het eerst ons leiderschapsteam op dikte kunnen brengen. Met 1,3 FTE is het 
gelukt om de programma’s Care, Youth en Searchit uit te bouwen, en de programma’s Sharit en Greenit op te 
zetten. Dankzij deze bezetting is dit ook het eerste jaar dat we echt hebben kunnen bouwen aan een dragende 
laag van vrijwilligers die leiding geven aan de verschillende projecten. Maar ook aan samenwerking met 
gemeente Ede, en partners zoals Malkander, Sportservice, CJG, YfC, Dien Je Stad, Present, en diverse kerken.

Financiën | Dankzij de bijdragen van wijkgenoten, provincie Gelderland, gemeente Ede, en kerken, hebben we 
in 2017 al onze activiteiten kunnen bekostigen. Het jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van 
€5.094,-. Dit jaar is daarnaast door middel van fondswerving een basis gelegd voor doorontwikkeling van de 
community in 2018 en daaropvolgende jaren. De combinatie van positieve cijfers over 2017 en een gezonde 
basis voor de jaren die volgen, geven ons vertrouwen in de toekomst van KenHem.

Communicatie | Onze activiteiten, buurtverhalen, foto’s, vragen en aanbod hebben we via ons online platform 
(www.kenhem.com) en onze facebookpagina gedeeld met de wijk. In 2017 zijn we voor het eerst aangesloten 
bij de wijkteamoverleggen op zowel operationeel als strategisch niveau, waarin we info konden uitwisselen 
met onze samenwerkingspartners. Daarnaast communiceerden we via onze evenementen, onze MeetUp’s, 
sloten we aan bij netwerkbijeenkomsten en hebben we vele persoonlijke gesprekken gevoerd.

http://www.kenhem.com/
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Gedreven door onze passie voor Jezus, zetten wij als
gemeenschap van KenHem zijn onderwijs om in acties. Via
onze stichting ‘Kenhem’ investeren we in elkaar als
wijkgenoten. We doen dit met z’n allen, iedereen is welkom
om mee te bouwen, niemand uitgezonderd. Voor de bloei
van de wijk!

“IK HOU NORMAAL NIET ZO VAN GROEPEN, MAAR

BIJ KENHEM VOELDE IK ME VANAF HET EERSTE

MOMENT THUIS.

[Anke Koren – enthousiast deelnemer Brunch]

In de voorgaande jaren hebben we een goede basis kunnen
leggen om als wijkcommunity te kunnen bouwen aan een
verbonden en dynamische wijk. Deze basis bestaat uit een
stevige groep vrijwillige wijkbewoners die bereid zijn om
vanuit hun passie en talent verantwoording te dragen in
onze zeer diverse wijkprojecten. Naast deze passie is
organisatiekracht essentieel gebleken om het geheel in
goede banen te kunnen leiden, doelen te kunnen stellen en
hierop te kunnen evalueren. Doorbouwend op deze basis,
hebben we voor 2017 duidelijke doelen kunnen definiëren:

Het leiderschap van de verschillende programma’s goed
inrichten:
Dit jaar hebben we het kernteam van de community
kunnen uitbreiden met een programmaleider Youth, Care,
Searchit en Greenit die allen voor 0,2 FTE op de loonlijst

zijn gekomen. Wegens omstandigheden is de
programmaleider van Greenit na de proeftijd gestopt,
waardoor het jaar afgesloten is met twee vacatures voor
zowel Greenit als Sharit.

De laag van vrijwilligers uitbreiden, en de bestaande
vrijwilligers steeds betere ondersteuning bieden:
Vrijwilligers zijn voor een wijkcommunity van levensbelang.
Dit jaar hebben we diverse nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen waardoor de verhouding tussen projecten +
deelnemers en het aantal dragende krachten meer in
balans is gekomen. Komend jaar zal dit opnieuw een
speerpunt zijn.

Koers houden, de afgesproken projecten naar een hoger
niveau brengen en niet te veel nieuwe projecten starten in
deze fase:
In 2017 is alleen binnen Care een nieuwe project gestart
rondom laagdrempelige ontmoeting. Uiteraard zijn wel alle
projecten verdiept en verder geprofessionaliseerd.

De samenwerking met partners intensiveren:
Door de gemeente Ede zijn we gevraagd om aan te
schuiven bij de wijkoverleggen die plaatsvinden. Hierdoor is
de samenwerking met diverse partijen sterk gegroeid, door
meer af te stemmen en samen op te trekken waar mogelijk.

We zijn erg tevreden met de mooie ontwikkelingen op alle
vlakken en kijken met vertrouwen uit naar komend seizoen.



Resultaten | 300 betrokken wijkbewoners | 15 projecten | 1.736 vrijwilligersuren | 155.269 contacturen
Een paar getallen die iets weergeven van de resultaten uit 2017. Maar de échte resultaten zijn niet in 
getallen uit te drukken. De blijdschap van een gezin die voor het eerst in jaren weer een nette tuin heeft. 
Of de alleenstaande moeder die geholpen wordt bij het vervoer van haar kinderen naar school. De 
vriendschappen die ontstaan. En al die kinderen die wekelijks met elkaar sporten. Soms kleine dingen, 
maar met grote waarde. 

Door een stabiele koers te
varen en niet te snel
veranderingen door te voeren
in de verschillende projecten,
hebben we in 2017 belangrijk
ontwikkelingen gezien.

✓ De projecten hebben veel
meer bekendheid gekregen
waardoor de bezoekers
aantallen stegen. Daarmee
is het aantal betrokken
wijkbewoners gestegen
naar 300.

✓ Het aantal contacturen van
alle projecten samen
gestegen naar 155.269
uren. Een ongekend mooi
aantal!

✓ Vanuit de bezoekers zijn
diverse vrijwilligers als
leiding naar voren gestapt
waardoor het aantal
vrijwilligersuren flink is
toegenomen tot 1736 uren.
Aantallen waar we als jonge
wijk enorm trots op mogen
zijn, gezien de drukte van
het jonge gezinsleven.
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Deeds J

Binnen Deeds pakken we met een groep vrijwilligers concrete 

hulpvragen op (6 trajecten incl. buddycontact) via o.a. Kernhem-Doet-

Dag

6 1 1 20 120 240

Laagdrempelige ontmoeting K

Dit project bestaat uit activiteiten zoals koffieochtenden en 

buurtmaaltijden die terugkerend zijn en waarbij verbinding en 

gezelligheid centraal staat

15 8 2 2 60 2700

Grote events J
Binnen dit project is Koningsdag, Burendag en Kerstwandeltheater 

georganiseerd, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen
3 500 10 10 300 20000

Themasessies K
Er zijn twee themasessies gehouden waarbij specifieke thema's 

rondom één ouder-zijn en verlies-verwerking behandeld zijn
2 8 2 3 12 540

Sportactiviteiten J
Binnen dit project vallen de wekelijkse jeugdvoetbalgroepen onder 14 

jaar en  boven 14 jaar op zondag in de sporthal in Kernhem.
88 15 4 1,5 528 45144

Ontmoetingsplekken J
Het project ontmoetingsplekken bestaat uit maandelijkse game-avonden 

en een  tweewekelijkse ontmoetingsplek voor tieners op zondagochtend
30 7 2 2 120 4320

Maatschappelijke stage J

Met de maatschappelijke stage helpen we talentvolle jeugd naar een 

volgende stap in hun ontwikkeling, door hen in te zetten binnen 

wijkprojecten.

1 1 0,5 90 45 67,5

Deelauto K

De elektrische deelauto('s) worden ingezet om contacten te leggen, 

duurzaamheid te bevorderen en financiën voor andere projecten te 

genereren.

25 1 1 1 25 50

Platform K
Het wijkplatform dient als online community om wijkbewoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden. 
74 1 0,5 2 74 111

Ondernemersnetwerk J
Het ondernemersnetwerk verbindt ondernemers onderling en helpt hen 

om impact te hebben binnen de opbouw van de wijk.
10 1 1 2 20 40

Natuurexcursies K

De natuurexcursies zetten we in om relaties te bouwen, te ontspannen 

in en leren van de natuur. We delen hier ook info over onze andere 

groene projecten.

1 30 4 3 12 3366

Lokale voeding J

(Voorbereidingsfase) We maken lokale voeding eenvoudig beschikbaar 

voor wijkbewoners en stimuleren daarmee gezonde en lokale voeding. 

We genereren hiermee ook financiën t.b.v. onze andere projecten. 

- - - - - -

Straatprojecten K

(Voorbereidingsfase) Via onze straatprojecten verbinden we straten en 

helpen we hen collectief te verduurzamen. We genereren hiermee ook 

financiën t.b.v. onze andere projecten. 

1 10 5 3 15 630

Brunch J

De Brunch is één van de meest bezochte activiteiten in de wijk. We 

steken hier in op laagdrempelige ontmoeting, i.c.m. met het bespreken 

van een thema. 

22 30 7 2,5 385 73260

Studieavonden J
De studie avonden richten zich op wat intensievere ontmoeting, met een 

inhoudelijk gesprek wat dieper kan gaan dan op de Brunchmeetings.
10 15 1 2 20 4800

TOTALEN 1736 155269
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Team| We hebben dit jaar voor het eerst ons leiderschapsteam op dikte kunnen brengen. Met 1,3 FTE is het
gelukt om de programma’s Care, Youth en Searchit uit te bouwen, en de programma’s Sharit en Greenit op
te zetten. Dankzij deze bezetting is dit ook het eerste jaar dat we echt hebben kunnen bouwen aan een
dragende laag van vrijwilligers die leiding geven aan de verschillende projecten. Maar ook aan
samenwerking met gemeente Ede, en partners zoals Malkander, Sportservice, CJG, YfC, Dien Je Stad,
Present, en diverse kerken.

“WE ZIJN OP DE GOEDE WEG LIJKT MIJ. TROTS

OM HIER ALS VRIJWILLIGER AAN MEE TE MOGEN

DOEN

[René Hendriksen – projectleider Youth]

Begin 2017 stonden we voor een aantal grote uitdagingen
met betrekking tot het leiderschap binnen de community.
Daar waar we vanuit onze visie er alles aan willen doen om
met een brede laag vrijwilligers uit de wijk onze projecten
leiden, bleek dit in de praktijk lastig op te bouwen. Dit
vraagt een persoonlijk en concrete aanpak, veel tijd en een
gezonde dosis uithoudingsvermogen.

Daarom hebben we allereerst ingezet op een
programmaleider voor alle vijf programma’s. De rol van de
programmaleider is om een team van vrijwilligers te vinden
en te binden, en samen plannen te maken en uit te voeren.
Alleen door hier op een bewuste en gedegen manier mee
bezig te zijn, kan er groei komen in kwaliteit en kwantiteit.

Dit jaar hebben we voor de programma’s Youth, Care,
Searchit een programmaleider aan kunnen stellen die zich
formeel 8 uur in de week (in de praktijk meer) inzet voor
zijn of haar programma en bijbehorende projecten. Dit
heeft het gewenste effect gehad. Door een wekelijkse
teamdag in te richten is er ruimte ontstaan om samen te
bouwen aan goede plannen, en samen goed na te denken
over het vinden en binden van vrijwilligers.

Het plan ‘een Uur voor je Buur’ is hiervan het resultaat,
waarin we wijkbewoners vragen om concreet één uur in de
maand in te zetten voor de opbouw van de wijk. Deze
categorie noemen we de Kernhelpers.
Wijkbewoners die meer verantwoording dragen en
minimaal 4 uur per maand bijdragen zijn onze Kernhelden.
Komend jaar (2018) hopen we concreet met deze manier
van werken aan de gang te gaan.

Voor de programma’s Greenit en Sharit is nog geen
definitieve programmaleider gevonden, waardoor vanuit
communityleiding de opbouw van deze programma’s is
vormgegeven.

Door het inrichten van het kernteam, is de
communityleiding deels ontlast en heeft hij zich naast het
vormgeven van de vacante programma’s kunnen richten op
het begeleiden van de programmaleiders, fondswerving en
samenwerking met andere partners.

Een mooie ontwikkeling is daarnaast dat niet alleen ouders
zich melden om als vrijwilliger bij te dragen, maar dat er
ook opgroeiende jeugd is die bereid is meer
verantwoording te gaan dragen binnen projecten van de
community. Op deze manier kunnen ze zich op een andere
manier doorontwikkelen, en tegelijkertijd rechtstreeks
bijdragen aan de opbouw van een bloeiende wijk.
We genieten van de velen betrokken bewoners, en zijn
dankbaar dat dit aantal blijft groeien!



“EEN MOOIE REALISATIE TEN OPZICHTE VAN DE

BEGROTING, ZEKER GEZIEN HET POSITIEVE

EINDRESULTAAT.

[Edwin Laagland Winder – Penningmeester RvT]

Het jaar 2017 was het eerste jaar waarin we voor onze
diensten op substantiële steun konden rekenen vanuit de
provincie en gemeente Ede. Hierdoor hebben we in 2017
als wijkcommunity veel grotere stappen kunnen zetten dan
in de voorliggende jaren.

Door de keuze om projectmatige te werken, kunnen we ook
onze kosten per programma goed inzichtelijk maken. Dit
helpt ons om richting de toekomst steeds scherper te
kunnen begroten, maar ook te kunnen sturen op efficiëntie.

Eind 2017 is de basis gelegd voor het creëren van een
nieuwe geldstroom door het inzetten van ondernemende
projecten. De concrete introductie van onze deelauto was
hierin de eerste stap, daarnaast zijn diverse projecten voor
2018 voorbereid die ons gaan helpen in de volgende
stappen.

Ook hebben we in 2017 de basis gelegd voor investeringen
vanuit fondsen voor de jaren 2018-2020. Daarvoor zijn wel
indirecte kosten gemaakt, die pas in de opvolgende jaren
zullen resulteren in baten.

We zijn trots op het resultaat wat we hebben weten te
behalen, en de nauwkeurigheid waarmee onze realisaties
aansluiten op de begroting. De basis is op orde!

*Op onze webpagina is het uitgebreide financiële jaar-
verslag terug te vinden.

Financiën | Dankzij de bijdragen van wijkgenoten, provincie Gelderland, gemeente Ede, en
kerken, hebben we in 2017 al onze activiteiten kunnen bekostigen. Het jaar hebben we
afgesloten met een positief resultaat van €5.094,-. Dit jaar is daarnaast door middel van
fondswerving een basis gelegd voor doorontwikkeling van de community in 2018 en
daaropvolgende jaren. De combinatie van positieve cijfers over 2017 en een gezonde basis voor
de jaren die volgen, geven ons vertrouwen in de toekomst van KenHem.

Project Status Begroot Gerealiseerd Afwijking

Baten

Bijdragen divers J 5.100 7.184 2.084 

Fondsen J - - -

Onderneming J - 1.253 1.253 

Subsidie gem Ede K 65.000 61.864 -3.136 

Subsidie provincie GLD K 20.000 19.456 -544 

TOTAAL K 90.100 89.757 -343 

Kosten

Indirect J 17.657 17.353 -303 

Care J 12.167 10.794 -1.373 

Youth K 11.417 12.480 1.063 

Sharit J 21.667 20.959 -708 

Greenit J 11.917 11.862 -55 

Searchit J 8.417 7.904 -513 

Reservering onvoorzien K 3.000 3.311 311 

TOTAAL J 86.240 84.663 -1.577 

RESULTAAT J 3.860 5.094 1.234 

https://kenhem.com/test/het-wijkbedrijf/anbi-stichting


Communicatie | Onze activiteiten, buurtverhalen, foto’s, vragen en aanbod hebben we via ons online platform 
(www.kenhem.com) en onze facebookpagina gedeeld met de wijk. In 2017 zijn we voor het eerst aangesloten 
bij de wijkteamoverleggen op zowel operationeel als strategisch niveau, waarin we info konden uitwisselen 
met onze samenwerkingspartners. Daarnaast communiceerden we via onze evenementen, onze MeetUp’s, 
sloten we aan bij netwerkbijeenkomsten en hebben we vele persoonlijke gesprekken gevoerd.

Communicatie is één van de belangrijkste en tegelijkertijd
één van de meest lastige thema’s als het gaat om
communitybuilding. Vanaf onze start in 2013 hebben we
gezocht naar de beste kanalen om wijkgenoten met elkaar
in contact te brengen en te houden.

In juni 2017 hebben we een lang gekoesterde wens in
vervulling zien gaan; beschikking hebben over een online
platform waar interactief gecommuniceerd kan worden.
Waar zowel bewoners als ondernemers en maatschappelijk
relevante instanties elkaar kunnen vinden en waar vraag en
aanbod bij elkaar komen op allerlei vlakken.

In de eerste maanden van gebruik in 2017 hebben we 69
gebruikers ingeschreven en 5 ondernemers. Daarnaast zijn
er 23 groepen ingeschreven. Iedere week is er een speciaal
voor het platform een inloop uur georganiseerd. Naast hulp
bij het gebruik maken van het platform, nemen we mensen
gelijk mee in de verdere plannen van de community en
horen we graag hen verhalen aan.

Naast alle individuen, groepen of organisaties die online bij
elkaar gebracht worden, biedt het platform ons de
mogelijkheid

mogelijkheid onze activiteiten te communiceren met de
wijk en leuke verslagen te maken over wat er gebeurt. Dat
geeft voor zowel de wijkgenoten als partners waarmee we
samenwerken veel meer beeld bij onze impact in de wijk.

“HET IS KNAP WAT JULLIE DOEN, VANUIT HET NIETS

IETS OPBOUWEN IN EEN NIEUWBOUW WIJK. DAAR

MAG JE TROTS OP ZIJN.

[Rafza Hussainali – gebiedsmanager gem. Ede]

Doordat we de berichten van het
platform verder kunnen delen via
social media, zien we dat grote
aantallen bezoekers op ons plat-
form landen en meekrijgen wat
er gebeurt in onze wijk. Dat blijkt
mede uit het aantal vragen om
kennis en aanpak te delen met
vergelijkbare initiatieven.

Andere belangrijke communicatiekanalen zijn;
▪ het wijkteamoverleg waar we als community bij

aanschuiven om afstemming te hebben met gemeente
Ede en ander maatschappelijke organisaties.

▪ de MeetUp die we meerdere malen per jaar organiseren
om uitleg te geven over de community

▪ avonden die we organiseren met kerken of andere
wijkinitiatieven in Ede

▪ wijkkrant en flyers die we verspreiden

http://www.kenhem.com/

