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Vooraf 
Deventer kent een lange traditie van sociaal-emancipatoir beleid. Het integratiebeleid 
vormt daar geen uitzondering op.  Sinds het begin van deze eeuw werkt Deventer 
vanuit meerjarenbeleidsplannen, waarin het thema integratie wordt verbonden aan 
de reguliere beleidsterreinen en aan het maatschappelijk middenveld.  
Deventer kent al twintig jaar een zeer succesvolle Wijkaanpak met een bewezen 
empowermentaanpak van onderop en met een groot draagvlak in de hele 
samenleving. Deze “Kracht van de Stad” maakt het mogelijk optimale meerwaarde te 
behalen met nieuwe initiatieven. 
Ter voorbereiding op het meerjarenbeleid 2010-2014 worden met name recent 
gestarte projecten als Duizend-en-een-kracht (DCE) en de aanzet tot een Deventer 
Vrouwencentrum, getiteld Vrouwen Eigen (WW&I) als voorbeeld gesteld voor 
stroomlijning en een nog efficiënter bundeling van krachten.  
Beide genoemde projecten zijn samen met het project ‘Eergerelateerd geweld’ met 
name gericht op de emancipatie van niet-westerse vrouwen, maar niet exclusief. 
Deventer kent een traditie van multifunctionele en multiculturele samenwerking, die 
ook in Vaders tellen mee zal worden voortgezet. 
Op beide seksen gericht is de aanpak in de Rivierenwijk,  een van de 40 “Vogelaar”-
wijken, waarin een meerderheid van de bewoners van allochtone herkomst is. Binnen 
deze “Sterrenvinder”-aanpak worden mensen met een zeer grote afstand tot de 
arbeidsmarkt bemiddeld naar vrijwilligerswerk, betaald werk of eigen bedrijvigheid. 
Daarbij is gebleken dat een passend aanbod voor allochtone mannen ontwikkelen de 
weerbarstigste factor is. Het Vadercentrum-format kan bijdragen aan het sluitend 
maken van de sociaal-emancipatoire empowerment-aanpak Deventer’ stijl en het 
rendement van bestaande initiatieven substantieel verhogen. 
Deventer slaagt er bij uitstek in om op innovatieve wijze sociale en economische 
participatie vloeiend in elkaar over te laten lopen opdat zowel moeders als vaders 
vanuit een positieve identiteit zelfbewust rollen vervullen binnen de eigen kring en 
binnen de samenleving. Zowel betaald als onbetaald, vanuit een emancipatoire 
benadering van de rollen en taken binnen gezin en groter familie- en buurtverband. 
Deventer gaat in het streven naar economische participatie verder dan veel andere 
steden. Juist in de huidige laagconjunctuur kan het vadercentrum zo een rol 
vervullen bij het economisch (tegen)offensief. 
 
1. Algemene beschrijving 
Het Vadercentrum* geeft allochtone mannen de mogelijkheid om de eigen sociale 
omgeving te vergroten. De Nederlandse samenleving als geheel, maar ook hun 
eigen huis/ familie verwacht van hen een bepaalde rol als man/vader. Bij het in beeld 
brengen van die verwachtingen en in het uitvoeren van de verwachtte rol, vinden zij 
binnen het vadercentrum ondersteuning. 
Hier kunnen zij gemakkelijk binnenlopen, ontmoeten zij mensen met een 
vergelijkbare achtergrond, maar kunnen zij ook de rolmodellen tegenkomen voor een 
alternatieve, succesvolle ontwikkeling.  
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Het vadercentrum is van en voor alle mannen die er werken of op bezoek willen 
komen. Het wordt ook zoveel mogelijk door de mannen zelf beheerd. 
De opzet van een vadercentrum kent vier basisprincipes of peilers: 

• zelforganisatie en zelfbeheer (mannen denken mee, doen mee en beslissen 
mee); 

• open aanbod (mannen kunnen binnenlopen wanneer het hen uitkomt); 
• werk wordt betaald (werk dat mannen in het centrum doen is belangrijk en 

moet worden gehonoreerd. Betaling kent hierbij verschillende vormen, zoals 
het benutten van de vrijlatingsruimte van een uitkering); 

• kinderen horen erbij (kinderen mogen mee naar het centrum).  
 
In het open leerklimaat zijn de mannen niet verplicht of gedwongen ergens aan mee 
te doen, maar vinden er wel stimulansen en uitdagingen. In het vadercentrum 
worden scholings-, vormings- en andere trajecten aangeboden om vooraf 
omschreven doelstellingen te realiseren. Deelname aan de trajecten is vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. 
Voorts wordt er informatie verstrekt op het gebied van opvoeding, taal, participatie en 
werk in de vorm van een workshop, cursus of debat. 
Kortom, in een vadercentrum zijn alle mogelijkheden aanwezig voor uitwisseling, 
zelfontplooiing en persoonlijke groei. 
 
 
*Vadercentrum is een werktitel, onder deze noemer functioneren in Nederland al 
enkele jaren dergelijke voorzieningen. Voor de Deventer situatie zal een passende/ 
pakkende naam moeten worden gekozen. 
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2. Doelstelling   
Het vadercentrum heeft als kerndoel allochtone mannen te emanciperen, 
maar richt zich op de gehele mannelijke populatie. 
Met het vergroten van hun maatschappelijke betrokkenheid,  
zelfbewustzijn/ communicatievaardigheden, zal hun integratie worden bevorderd en 
zal ook hun afstand tot de arbeidsmarkt verminderen en hun mogelijkheden voor het 
uitvoeren van maatschappelijk nuttige werkzaamheden toenemen. 
Bovendien zullen zij daardoor niet langer een “remmende factor” voor hun vrouw en 
kinderen zijn, maar zich mogelijk zelfs ontwikkelen tot meer stimulerend rolmodel 
voor hun gezin, sociale omgeving.  
 
Het vadercentrum wil in ontwerp en uitvoering direct aansluiten op het gemeentelijke 
emancipatie- en integratiebeleid. Binnen de drie thema’s  Onderwijs, Arbeid en 
Samenleven  kent de gemeente Deventer een vijftal speerpunten. Het vadercentrum 
wil bijdragen aan de speerpunten 2 (Het behalen van een startkwalificatie voor 
deelname aan de arbeidsmarkt) en 4 (Maatschappelijke participatie van allochtone 
mannen en vrouwen). 
 
Bijlage 1. geeft een overzicht van de lopende en voorgenomen projecten binnen het 
beleidsveld emancipatie en integratie en de organisaties die daarin actief zijn. 
 
Naast de aansluiting en bundeling van krachten die het vadercentrum op het gebied 
van emancipatie en integratie beoogt, zal de arbeidsactivering en economische 
versterking van de doelgroep een motor zijn bij het bereiken van de doelstelling. 
 
 
3. Doelgroep 
Het vadercentrum staat open voor mannen en vaders van alle culturen en alle 
leeftijden, werkend en werkeloos.  
 
Daarbinnen wordt een kerndoelgroep beschreven waar het vadercentrum de 
inspanningen geconcentreerd op zal inzetten.  
Die doelgroep zal vooral worden gevonden binnen de 12,2 % niet westerse 
allochtonen binnen de gemeente Deventer (ca. 11.789). Daarvan is het merendeel 
(6.585) van Turkse afkomst. 
In de wijken 2 (Zandweerd/ Voorstad), 3 (Rivierenwijk/ Bergweide) en 4 (Zandweerd/ 
Keizerslanden) zal daarbij vanaf de startfase de werving van deelnemers zijn gericht. 
Dit zijn de wijken met  

• Het hoogste percentage ingeschreven werkzoekenden onder 15-64 jarigen 
• Het hoogste percentage niet westerse allochtone inwoners 
• Het hoogste aantal langdurige uitkeringen (> 2 jaar) via de gemeente 

Deventer* 
 
Specifieker omschreven, zal het vadercentrum zich met name richten op de Turkse 
man van de eerste generatie (oudkomers) met een leeftijd boven de 44 jaar, veelal 
zonder werk. 
 
 
*Uit: Statistisch Jaarboek Deventer, publicatie 2008. 
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4. Werkvorm  
De werkvorm voor het centrum zal mede worden ontwikkeld door te profiteren van 
ervaringen binnen vergelijkbare centra die in Nederland (Den Haag, Tilburg, 
Roermond) al enkele jaren draaien.   
Bijvoorbeeld: 'Man actief' is een methodiek uit 2009 van Vizyon en MOVISIE voor 
activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie. De methodiek heeft als 
doel te komen tot vermindering van het sociaal isolement en toename van het 
zelfrespect van allochtone mannen. Ook wordt praktisch gewerkt aan doorstroom 
naar vrijwilligerswerk of betaald werk, dan wel naar een vervolgcursus of ander 
vervolgtraject. 
Bij de keuze van een bestaande/aan te passen methodiek zal natuurlijk de specifiek 
Deventer situatie en de in Deventer al bestaande samenwerking en innovatieve 
projecten uitgangspunt zijn.  
 
Het is voor het vadercentrum belangrijk ook de samenwerking en parallelle werkwijze 
te vinden bij projecten en activiteiten die zijn gericht op een andere omschreven 
doelgroep: “de (allochtone) vrouw”. Zoals eerder vermeld zal een ondersteuning van 
de doelgroep “mannen” ook direct of indirect ten goede komen aan veel vrouwen in 
Deventer. 
 
Zie ook bijlage 2. : projectbeschrijving “Vrouwen eigen”. 
 
Sleutelwoorden voor de werkvorm van het vadercentrum zijn vraaggestuurd 
(bottom-up) en praktisch. 
Het zullen de deelnemers zijn die aangeven waar hun interesse en behoefte liggen. 
Het zijn ook diezelfde deelnemers die hun ervaring en deskundigheid inbrengen in 
het opzetten en uitvoeren van de activiteiten binnen het centrum. Daarmee wordt het 
een centrum niet alleen voor maar vooral van en door de deelnemers. 
Praktische activiteit zal overheersen in een op mannen gericht centrum. Het gaat 
meer om handelen, uitvoeren, uitproberen dan om theoretiseren. De uitwisseling en 
het ontwikkelen van vaardigheiden zal gebeuren in de vorm van zeer concrete 
activiteiten. 
 
De activiteiten in het centrum en binnen het activiteitenprogramma hebben naast het 
praktische karakter ook het kenmerk dat zij ondersteunend en versterkend werken 
voor de deelnemers; je leert er iets van, je krijgt erkenning (EVC-certificaten / 
getuigschrift / diploma, betaling) en je perspectief wordt uitgebreid. 
 
Het vormgeven van het centrum zal verder een combinatie zijn van functies in de 
verschillende onderdelen. Functies als bijvoorbeeld sociale ontmoeting / uitwisseling, 
leren, zelfbewustzijn vergroten of produceren, kunnen in de verschillende onderdelen 
worden gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projectbeschrijving vadercentrum   
Cambio, september 2009 
Page 7 of 13 

 
In het Deventer vadercentrum zijn drie onderdelen te onderscheiden 
 
(1) De huiskamer 
Deze “huiskamer” kan zeer laagdrempelig in de stad worden gerealiseerd maar zal 
ook een verlengstuk kennen in onderdeel (2) de buitenplaats, in de vorm van 
bijvoorbeeld een theehuis met serre en terras. Andere mogelijkheden voor effectief 
realiseren zijn ook te vinden onder dak van een bestaand wijkcentrum of binnen het 
nieuwe werkplein in Deventer “Keizerslanden”*. 
De huiskamerruimte zal primair een plezierige, herkenbare plek is voor de 
deelnemers vormen, waar iedereen zich thuis voelt. Andere bezoekers zijn welkom 
voor bijvoorbeeld uitwisseling en ontmoeting maar het moet ook mogelijk zijn een 
meer besloten bijeenkomst te organiseren waar de doelgroep onder elkaar kan zijn. 
Hiervoor wordt teruggegrepen op de rijke Turkse traditie van het Dorpshuis, de orale 
“bibliotheek”, waarin de mondelinge cultuur een grote rol speelt bij de 
waardenoverdracht. In Deventer wordt gestreefd naar een variant waarbij de seksen 
niet structureel zijn gescheiden, maar er naast ontmoeting tussen culturen ook 
ontmoeting tussen de seksen plaatsvindt. 
 
*Dit werkplein is een initiatief van buurtbeheerbedrijf Cambio, ondersteund door 
woonbedrijf Ieder1. 
 
(2) De buitenplaats 
De buitenplaats van het vadercentrum is onderdeel van een buitenplaats met een 
bredere opzet waar in binnen- en buitenruimtes werkzaamheden mogelijk zijn waarin 
het werken met de handen op alle manieren mogelijk is (groen, agrarisch, voedsel, 
hout, metaal…..). De buitenplaats heeft het karakter van een veelzijdige, gemengde 
(stads)boerderij / kwekerij. De sfeer en de werkzaamheden zullen daarbij aansluiten 
bij de culturele achtergrond van de deelnemers die immers vooral in hun jeugd 
hebben geleefd in een rurale omgeving. 
Deze buitenplaats moet de volgende functies kunnen bieden: 

• werken 
Plaats bieden aan een breed scala van activiteiten waarin mensen in meer of 
minder beschutte omgeving actief kunnen zijn. Geschikt voor trajecten 
(leerwerkplaatsen, activeringsplaatsen, dagactiviteiten) maar ook voor het 
uitproberen, oefenen en opstarten van (eigen) bedrijfsactiviteiten.  

• Emancipatie/ sociale en culturele uitwisseling. 
Ruimte voor activiteiten die in het vadercentrum, moedercentrum of in een 
buurthuis worden gevraagd. Bijvoorbeeld: klus- en bouwwerkzaamheden, 
telen van (bijzondere) groente, een kringloopakker, kweken medicinale 
planten, sierplanten, houden van (landbouw)huisdieren (kippen, konijnen, 
duiven, bijen), houtbewerken, vader-zoon/ moeder-dochter events….  
Mensen van verschillende leeftijden en culturele achtergrond kunnen hier 
praktisch samenwerken en daarin kennismaken met elkaars cultuur, kennis en 
vaardigheden.  
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• Productie, dienstverlening 

De buitenplaats kan tastbare productie opleveren van vers en bewerkt 
voedsel. Ook diensten als tuinontwerp, advies, reparatie of organisatie kunnen 
vanuit de buitenplaats worden geleverd. Belangrijk daarbij is dat de ervaring 
en deskundigheid van de deelnemers wordt omgezet in zichtbare producten, 
gewaardeerde resultaten. 

 
Dit zal bijdragen aan het opbouwen van een groter zelfbewustzijn en gevoel van 
eigenwaarde. 
Bovendien zal enige productie de exploitatie van de buitenplaats op langere termijn 
ondersteunen.  
 
(3) Een excursie-/cursusprogramma waarin activiteiten plaatsvinden op andere 
specifieke locaties (zwembad, sportveld, museum, atelier, werkplaats,……..). 
In het activiteitenprogramma van het vadercentrum wordt waar mogelijk aangesloten 
bij en gebruikt gemaakt van het bestaande aanbod in Deventer. Wanneer 
bijvoorbeeld de keuze valt op een taalcursus, zal het logisch zijn dat de deelnemer 
vanuit het vadercentrum die cursus volgt binnen een bestaand programma. Alleen 
wanneer activiteiten (nog) niet te vinden zijn zoals de doelgroep die vraagt, of niet 
aansluit op de gekozen methodiek, zal aanvullend aanbod worden ontwikkeld. 
 
 
5. Organisatie  
Cambio is een maatschappelijk betrokken stichting, ontstaan uit eigen initiatief van 
bewoners, nu actief in alle Deventer wijken en bij uitstek geschikt de noodzakelijke 
samenwerking binnen Deventer te realiseren, gezien de stevige lijnen en ingangen 
die nu al bestaan. Cambio bestaat meer dan vijftien jaar als Wijkaanpakpartner, heeft 
bewezen expertise en wordt landelijk steeds meer als voorbeeldorganisatie erkend 
door overheid (WW&I en SZW) en kennisinstituten. Sinds 2003 is Ineke van Dijk er 
directeur/bestuurder. Zij is onder meer vice-voorzitter geweest van de 
Emancipatieraad en heeft mede de basis gelegd voor expertisecentrum  E-Quality, 
voor gender, etniciteit en gezin. 
De kenmerkende sterke kanten van de Cambio-organisatie zijn in de praktijk goed te 
herkennen: 

• participatie en medeverantwoordelijkheid van deelnemers 
• bekwaam in het activeren van mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt 
• het bevorderen van leefbaarheid en duurzaamheid in de eigen leefomgeving 

door de mensen zelf, volgens de beproefde Deventer Wijkaanpak methodiek.  
(zie ook www.cambio.nl) 

 
Cambio is voorkeurspartner van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente 
Deventer voor arbeidsactivering van mensen met een grote afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. 
 
Cambio zal de rol op zich nemen van projectverantwoordelijke voor het vadercentrum 
en de professionele krachten die nodig zijn voor het project in dienst nemen op 
projectbasis. 
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Een uitgebreide samenwerking met de eerder genoemde bestaande initiatieven in 
Deventer zal kenmerkend zijn voor het functioneren van het vadercentrum: 
aansluiten en bundelen van krachten. 
Cambio kan als onafhankelijke stichting samenwerking en financiering vinden voor 
het project  vadercentrum. Het project zal vervolgens met eigen budget en met eigen 
professionele krachten draaien binnen de Cambio-organisatie. Omdat het project op 
die manier wel gebruik kan maken van ondersteunende diensten van de 
“moederorganisatie”, zal bespaard worden op de organisatie- en overheadkosten. 
Cambio stelt zich bovendien garant voor tegenvallers in de begroting.  
 
 
6. Personele invulling 
In de opzet wordt uitgegaan van professionele krachten die vrijwilligers en mensen 
op een breed scala van stage- en arbeidsactiveringsplekken begeleiden. 
In de verschillende fasen van het project, is ook de personeelsbehoefte verschillend. 
Uiteindelijk zal het vadercentrum draaien met een coördinator/ projectleider (1 fte), 
een maatschappelijk werker/ activiteitenbegeleider (0,8 fte) en een beheerder  
(0,6 fte). 
In de eerste fase van het traject is het belangrijk dat een kwartiermaker een aantal 
verkennende werkzaamheden uitvoert en de voorbereidingen treft voor een 
succesvolle start/ overdracht aan de projectleiding. 
 
Een kwartiermaker m/v (0,6 fte HBO/WO) zal de eerder geschetste samenwerking 
binnen Deventer opzetten en uitbouwen. Daarmee zorgt hij dat er een vruchtbare 
aansluiting ontstaat tussen het vadercentrum en de overige lopende initiatieven in 
Deventer.  
Taken:  Opbouwen samenwerkingsverband  

Regelen, organiseren van startfaciliteiten en locatie(s) en  
(doen) uitvoeren eerste verkenningen/ behoefteonderzoek 

 
Projectleider / Coördinator m/v (0,3 oplopend naar 0,7 fte HBO/WO) zal in de 
eerste fase in nauwe samenwerking met de kwartiermaker de start van het project 
realiseren. 
Taken: Opzetten administratie en begin organisatie  

Werven eerste deelnemers 
Promotie van het project. 
Ondersteunen van het aannemen van de professionele medewerkers 

 
Activiteitenbegeleider m/v (0,9 fte MBO) zal als coach / participatiewerker de 
deelnemers ondersteunen en begeleiden in de activiteiten die zij zelf kiezen/ 
opzetten. 
 
Beheerder m/v (0,6 fte VMBO) geeft de garantie dat de faciliteiten steeds ter 
beschikking staan aan de deelnemers en dat materiaal en gereedschap wordt 
onderhouden, aangevuld, beheerd. Uiteraard kunnen de deelnemers hier de 
belangrijkste rol spelen waar het beslissen en uitvoeren betreft. De professionele 
kracht is slecht een garantie voor continuïteit bij een wisselende aanwezigheid van 
vrijwillige krachten. 
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In het algemeen geldt bij de personele invulling van het vadercentrum, dat waar 
mogelijk de deelnemers worden opgeleid en ondersteund om ook de betaalde 
functies binnen de organisatie te (gaan) bezetten. 
 
 
7. Planning 
 
De inzet van professionele krachten zal passen bij de verschillende fasen van het 
project 
 
 
Omschrijving functie, omvang (fte) Jaar 1 (2010) Jaar 2 en 

volgende  
Kwartiermaker, projectleider (HBO/WO) 0,9  0,3  
Activiteitenbegeleider (MBO) 1,2  1,6 
Beheerder (VMBO) 0,6  0,6  
 
 
jaar Projectfase 

 
Activiteiten 

1 (2010) Voorbereiding, 
groeimodel 

• Kwartiermaker aanstellen 
• Plan van aanpak, realiseren van de 

voorwaarden voor starten. 
• Verkenning/ behoeftenonderzoek, 

verbinden relevante netwerken, 
aansluiten Landelijk Netwerk 
Moeder/Vadercentra (LNMV) 

• Overlegstructuur opbouwen met 
ondermeer sociale dienst/ 
UWV/werkplein 

• Selecteren en aannemen professionele 
medewerkers 

• Werven deelnemers 
2 Start • Opening locatie(s) 

• Geleidelijke overdracht van 
kwartiermaker naar 
projectleider/coördinator 

• Werven deelnemers, 
•  Realiseren faciliteiten 
• Aanbieden activiteitenprogramma 

3 Draaiend 
Evaluatie 1ste 
periode  

• Projectformulering voortgang 
• Aanvraag financiering vervolg met 

implementatie binnen regulier beleid 
4-6 2de periode  • Voortgang volgens (bijgestuurd) plan 
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8. Begroting 
 
Kosten    Totaal  

3 jaar 
Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3  
Personeelskosten     
HBO/WO 87.750     (0,9 

fte) 
29.250   (0,3 
fte) 

29.250     (0,3 
fte) 

 

MBO 81.000     (1,2 
fte) 

108.000 (1,6 
fte) 

108.000   (1,6 
fte)  

 

VMBO 25.500     (0,6 
fte) 

25.500   (0,6 
fte)  

25.500     (0,6 
fte) 

 

Voorbereidingskosten 5.000 - -  
Administratieve 
ondersteuning 
Accountancy 

5.000 
 
2.500 

5.500 
 
2.500 

6.500 
 
2.500 

 

Werving deelnemers, 
promotie project 

2.500 2.000 1.000  

Huur locatie(s), 
beveiliging, 
verzekering 

10.000 12.000 24.000  

Inrichten locaties 
(Huiskamer, 
buitenplaats, terrein) 

17.500 15.000 10.000  

Materiaalkosten, 
activiteitenbudget, 
inkoop bij derden 

8.500 12.000 14.000  

Totaal  
(exclusief btw, 
exclusief indexering) 

245.250 211.750 220.750 677.750

 
Opmerking  
Personeelskosten 
De inzet van professionele krachten blijkt in de praktijk onontbeerlijk voor het 
functioneren van vergelijkbare initiatieven. Deze mensen zullen steeds een 
dubbelfunctie vervullen: naast het uitvoeren van hun eigen takenpakket, begeleiden 
zij ook de deelnemers aan bijvoorbeeld activeringstrajecten op weg naar grotere 
sociale zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. 
 
De activiteitenbegeleiding (MBO) zou in het groeimodel kunnen starten met een inzet 
van minder fte, maar daarmee zal ook het positieve effect van het centrum vertraagd 
toenemen. 
Mogelijk kan een deel van de fte activiteitenbegeleiding worden geleverd door 
bestaande krachten in samenwerkingspartners als vluchtelingenwerk. Dit levert dan 
een “in natura” bijdrage op (zie inkomsten). 
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Inkomsten 
 

   Totaal  
eerste 
drie jaar 

Omschrijving Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3  
Activeringstrajecten 
(Werk en inkomen) 

40.000 (8) 70.000 (14) 100.000 (20) 210.000 

Bijdrage UWV in re-
integratie/ begeleiding 

- p.m. p.m. p.m. 

Bijdrage uit 
plattelandsontwikkeling 

p.m. p.m. p.m.* p.m. 

Bijdrage gemeente 
Deventer WMO 

p.m. p.m. 
 

p.m.*  p.m.  
 

Inzet integratie- en 
educatiemiddelen 

55.000 75.000 p.m.* 130.000 

Rijksbijdrage 50.000 50.000 50.000 150.000 
Fondsen  
(VSB, ...) 

10.000 15.000 20.000   45.000 

Partnerbijdragen 
Woningcorporaties 
St. IJssellandschap 

 
32.500 
10.000 

 
32.500 
15.000 

 
32.500 
20.000 

 
  97.500 
  45.000 

Bijdrage  
Inzet 
activiteitenbegeleiders  
(in natura) 

p.m. p.m. p.m.  

Bijdrage cursusaanbod 
uit pakket ROC 
Aventus 
(in natura)  

p.m. p.m. p.m.  

Productie buitenplaats - 2.000 2.000     4.000 
 
Totaal 
 

    
681.500 

 
Opmerkingen begroting 
 
Bijdrage van gemeente Deventer en Rijksoverheid ziet als volgt uit:  
  
Rijksbijdrage 150.000, -  
Cofinanciering Gemeente 130.000, -  
Totaal 280.000, -  
  
Van deze bijdrage (280.000, -) vanuit de gemeente zal 10% worden benut voor 
ambtelijke capaciteit voor coördinatie, regie en afstemming 
 
Overige bijdragen:  
 
Partnerbijdragen zullen ook kunnen bestaan uit ter beschikking stellen van locaties, 
faciliteiten maar ook uit het gunnen van opdrachten (bijvoorbeeld: levering aan 
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bedrijfskantine) of uit de inzet van uren van bestaande medewerkers in het 
begeleiden van activiteiten. Met de Woningcorpraties en St. IJssellandschap wordt 
aangehaakt bij bestaande afspraken/opdrachten. 
 
De kernpartners bestaan uit organisaties, waarbij de gemeente Deventer relevante 
diensten inkoopt: Vluchtelingenwerk, Welzijnsorganisatie Raster en ROC Aventus. 
Deze ingekochte diensten kunnen ook worden ingezet in het Vadercentrum. Het 
gebruiken van cursussen, activiteitenbegeleiding en dergelijke, zal dan een bijdrage 
in natura opleveren. 
 
 
 
Deze begroting is daarmee realistisch. Fondsenwerving is al wel uitgezet, maar heeft 
momenteel nog geen concreet resultaat opgeleverd. Cambio staat garant voor de 
mogelijke tegenvallers, omdat zij een start verantwoord acht, uitgaande van 
bovenstaande cijfers. Mogelijke meevallers zullen kunnen worden ingezet om de 
groep, die begeleid kan worden binnen dit project, uit te kunnen breiden en/of het 
activiteitenaanbod te verhogen. 
Het verloop van de feiten en cijfers zal onderdeel uitmaken van de 
(tussen)rapportages. 
 
*p.m .Na het tweede jaar zal een inbedding zijn bereikt in bestaande structuren. De 
gemeentelijke bijdrage wordt dan verkregen uit reguliere geldstromen 
 
 
Bijlage 1: overzicht Deventer projecten, lopend en voorgenomen, op het gebied van 
integratie en emancipatie+ actieve organisaties op dit beleidsterrein 


