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Inleiding

Als u vraagt wat voor ons het hoogtepunt van 2017 was, ben ik geneigd om de opening van ons
vijftigste Resto te noemen, verricht door Koningin Máxima. In Lelystad hebben ze het er nog over.
Dat dit jaar onze KinderResto’s overal in het land als paddenstoelen uit de grond schoten, is ook al
zo’n mijlpaal. Er draaien inmiddels KinderResto’s in meer dan twintig steden. In 2017 hadden we
bovendien een primeur met onze sociale foodfestivals. Neerstrijken op een picknickkleedje met goed
gezelschap en lekkere hapjes en drankjes kunnen verkrijgen, die ook nog eens betaalbaar zijn, was
voor ons en alle andere sociale wijkinitiatieven ook een nieuwe activiteit. Laten we hopen dat dit een
nieuwe trend wordt. Allemaal mooie momenten die van 2017 een jaar maken dat we niet snel zullen
vergeten.
2017 was ook een verdrietig jaar. In september kwam Elly van Kooten ons te ontvallen, totaal
onverwacht. Als voorzitter van de raad van toezicht heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor een
stevige verankering van Resto VanHarte in de buurten en steden. Daar hebben we onder haar hoede
in 2017 grote stappen in gemaakt.
Het aantal gasten dat we mochten verwelkomen, nam toe met twaalf procent. Mede dankzij het
BuurtBoost-project dat we dit jaar hebben afgerond en de groei van het aantal KinderResto’s. Ook de
ontwikkeling van het aantal Resto’s in het land zette door – 57 locaties hebben we inmiddels. De
vrijwilligers die de Resto’s runnen, hebben steeds minder ondersteuning nodig vanuit het VanHarte
Centrum. Dat is een goede ontwikkeling. De lokale Restoteams hebben als geen ander feeling met
wat er speelt in de buurt.
Meer mensen aan onze eettafels, minder eenzaamheid. Daar maken we ons ook in 2018 hard voor.
We kunnen inmiddels terugvallen op dertien jaar ervaring in het activeren van buurten en het
terugdringen van sociaal isolement. En hebben een hechte band opgebouwd met gelijkgestemde
maatschappelijke partners, bedrijven en buurtinitiatieven. Voor hun steun zijn we hen zeer
erkentelijk.
Ten slotte een dankwoord aan onze vrijwilligers. Jullie maken van elke Resto-avond weer een feestje
en steken met jullie enthousiasme, bevlogenheid en vakmanschap buurtgenoten aan om hetzelfde te
doen. Zo worden buurten steeds socialer, mooier en hechter en bannen we eenzaamheid uit. En dat
alles door mensen samen te brengen rondom de eettafel. Een eeuwenoud principe dat ook nu nog
effect heeft.
In dit document vindt u de inhoudelijke en financiële verslaglegging van onze Resto VanHarte
activiteiten in 2017.
Met hartelijke groet,

Rob Kars
Directeur/bestuurder Resto VanHarte

Resto VanHarte is vanaf maart 2016 opgenomen in de databank Sociale Interventies van Movisie.
https://www.movisie.nl/nieuwsbericht/interventie-resto-vanharte-beoordeeld-goed-beschreven
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Resto VanHarte Ede

2.1 Welkom aan tafel bij Resto VanHarte Ede
In Ede zijn we in 2017 pas echt serieus van start gegaan met medewerking van de gemeente en o.a.
de organisaties Stichting Sabiel, Malkander, Tijd voor Actie, Kom Erbij EDE en Regio Food Valley. We
zaten in 2017 in fase 2 van de uitvoering van ons plan onder leiding van twee professionals, de
Restomanager en Horecamanager (chef-kok). Dit in samenwerking met lokale vrijwilligers en mensen
uit diverse participatie en activeringstrajecten. We zijn dit jaar ook begonnen met diverse expertise
trainingen uitgevoerd door de VanHarte Academie.
Er was een tragere opstartfase, en mede door zwangerschapsverlof Restomanager heeft het langer
geduurd om gasten maar ook vrijwilligers te werven. Daardoor zullen we fase 2 in 2018 continueren.
2.2 Hoe hebben de gasten en vrijwilligers Resto VanHarte ervaren?
Resto VanHarte Ede heeft in totaal 1.253 maaltijden geserveerd waarvan we 414 gasten in onze
vaste Resto locatie hebben ontvangen. Er hebben 115 vrijwilligers bij onze activiteiten geholpen.
De verhouding van de gasten die de reguliere (standaard)prijs van 7,- euro en de kortingsprijs
(minima) van 4,- euro hebben betaald, ziet u in de grafiek hieronder. Ook staat daarin het aantal
maaltijden genuttigd door (eenmalige) bedrijfsvrijwilligers. Daarnaast zijn er nog 724 maaltijden via
o.a. cateringopdrachten op factuur gesteld aan diverse organisaties en bedrijven. Dit zijn Reizend
Restoprojecten.
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Hieronder een greep uit de resultaten van de jaarlijkse klanttevredenheidsenquêtes. Percentages zijn
gebaseerd op de enquête onder gasten bij Resto VanHarte landelijk (N=782) en vrijwilligers totaal
landelijk (N=171).
Wat bereikten we bij onze gasten?
22% is meer op de hoogte van organisaties in de wijk
40% maakt makkelijk praatje met anderen sinds Resto VanHarte bezoeken
56% heeft nieuwe vrienden gemaakt bij Resto VanHarte
22% voelt zich minder eenzaam
18% heeft meer begrip van anderen
56% heeft mensen met een andere culturele achtergrond ontmoet
71% heeft mensen uit een andere leeftijdsgroep ontmoet tijdens Resto VanHarte bezoeken
Wat bereikten we bij onze vrijwilligers?
29% ervaart positieve verandering op het CV
36% voelt zich zekerder over eigen kunnen
30% voelt zich minder eenzaam
74% ervaart een positieve bijdrage aan de samenleving
41% heeft veel kennis en vaardigheden opgedaan
60% is meer betrokken bij andere mensen
80% kan zelfstandig taken uitvoeren en initiatief nemen
91% werkt met plezier bij Resto VanHarte
56% durft meer mening te geven en vragen te stellen
63% heeft geleerd effectiever samen te werken
74% heeft nieuwe vrienden gemaakt bij Resto VanHarte
Ambities voor 2018 en verder
In 2018 willen we de wekelijkse Resto avond op een goede locatie graag voortzetten en mogelijk een
tweede locatie vinden waar we ook Resto avonden kunnen organiseren. Eerst mogelijk als
afwisseling om de week met de huidige locatie en bij verkrijging van voldoende financiële middelen
als extra wekelijkse openingsdag.
Daarnaast wil Resto VanHarte in 2018 een KinderResto project Nieuwe Stijl uitvoeren. Daarvoor is
een aanvraag bij de gemeente ingediend.
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Activiteitenkalender

Naast alle activiteiten waren en twee projecten die landelijk de aandacht trokken en veel mensen
naar de Resto’s brachten. Ook Resto VanHarte in Ede heeft hieraan deelgenomen.
Kom Erbij actie
‘Kom erbij! was onze hartenkreet tijdens de week tegen de eenzaamheid, de dag van de mantelzorg
en tijdens de donkere dagen voor Kerst. Resto VanHarte heeft middels ‘Kom erbij!’ dinerbonnen
aandacht gevraagd voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die het gevoel hebben er alleen
voor te staan is de drempel om naar een sociale eettafel zoals Resto VanHarte te gaan vaak te hoog.
Als ze eenmaal na een warm welkom bij Resto VanHarte aangeschoven zijn is onze ervaring dat deze
mensen daarna wél alleen durven te komen. De onderlinge band en het gegroeide zelfvertrouwen
maakt een wereld van verschil. Daarom hebben wij onze gasten, buurtbewoners en alle
Nederlanders aangemoedigd om vooral die alleenstaanden en ook mantelzorgers uit te nodigen en
mee te nemen naar een Resto VanHarte avond. Hun gast mocht gratis mee eten. De actie was een
succes! Landelijk maakten ruim 3.000 mensen gebruik van de Kom Erbij dinerbonnen. De actie is
uitgevoerd in samenwerking met de Coalitie Erbij.
BuurtBoost project - “Geef je Buurt een Boost”
In 2016 en 2017 organiseert Resto VanHarte acht activiteiten om in heel
Nederland buurten een boost te geven. Het gaat om acht activiteiten waar
onderwerpen centraal staan die buurten een boost kunnen geven. De
belangrijkste doelstellingen van “Geef je Buurt een Boost” zijn het creëren
van meer ontmoetingen tussen buurtgenoten, meer nieuwe gasten en
vrijwilligers bij Resto VanHarte en meer naamsbekendheid voor de
organisatie. Resto VanHarte kan deze activiteiten organiseren dankzij een
extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Activiteit : Wijk Burendag
In het kader van de burendag en de opening van het parkje voor het Kernhuis heeft Resto Ede op 23
september een kraampje gehuurd. We hebben kleine hapjes uitgedeeld aan passanten en onze
doelstelling om eenzaamheid en isolatie tegen te gaan goed onder de aandacht gebracht.
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In het VanHarte Meedoenprogramma staan een aantal thema’s centraal;
- Ontmoeting: contact met anderen voorkomt eenzaamheid en doet groeien;
- Perspectief op werk en scholing: door het aanbieden van werkervaringsplekken en stages;
- Gezonde levensstijl: we bereiden gezonde maaltijden, organiseren sportieve activiteiten en geven
regelmatig informatie over gezond leven, eten, sport en beweging;
- Financiële zelfredzaamheid: door o.a. het bieden van budgetcursussen en tips;
- Samenredzaamheid: Resto VanHarte stimuleert gasten elkaar te helpen problemen op te lossen.
- Maatschappelijke betrokkenheid: aandacht bij lokale bedrijven en organisaties

Mantelzorg avond
In november 2017 organiseerde Resto VanHarte in samenwerking met Mezzo, de landelijke
vereniging voor mantelzorgers, rond de dag van de mantelzorger een reeks prachtige verbindende
mantelzorgdiners. Doel van de diners was mantelzorgers met elkaar én met eventuele hulpinstanties
in verbinding te brengen. In totaal mochten we meer dan 1700 mantelzorgers én de mensen voor
wie ze zorgen in onze Resto’s ontvangen. Wij zijn het VSB erg dankbaar voor de steun en het
vertrouwen waardoor deze bijzondere diners konden plaatsvinden. Op deze avond vertelde
Malkander (https://www.malkander-ede.nl/) over wat zij
kunnen betekenen voor de Mantelzorger in Ede. Daarbij deelde zij ook flyers uit. Malkander gaf aan
dat dit soort initiatieven voor hen ook prettig zijn omdat zij ook weer nieuwe gezichten zagen. Een
vrijwilliger speelde piano tijdens het diner. Dit gaf de avond echt wat extra flair, een echt restaurant
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gevoel en een avondje uit. We merkten dat het voor Mantelzorgers prettig was om even in een
andere omgeving te zijn en een keer achterover te kunnen leunen. De reacties waren erg positief.
Mantelzorgers gaven aan dat zij elkaar soms ook treffen bij andere gelegenheden en hierdoor
onderling contact ontstaat (twee mantelzorgers die nu bijv. veel over de mail contact hebben om
ervaringen uit te wisselen).
Filmpje Facebook: https://www.facebook.com/wijkcentrumhetkernhuis/videos/797503453756103/
13 sept, Netwerkdiner
Hiervoor waren alle organisaties in Ede die iets doen op gebied van zorg en welzijn uitgenodigd. Doel
was kennis te maken met elkaar en kennis te maken met Resto VanHarte. Hieraan hebben 40
organisaties gehoor aan gegeven. Deze organisaties hebben we kunnen vertellen wat de
doelstellingen van Resto VanHarte zijn en wat Resto voor deze organisaties kan betekenen.
20 december, Kerstdiner
Dit kerstdiner heeft plaatsgevonden in samenwerking met Eetvallei Ede. Deze organisatie kwam
informatie geven over biologisch en duurzaam eten: wat houdt dat in en hoe doe je dit? Ook kregen
de gasten tips en tricks over hoe we onze ‘Kerstleftovers’ weer eetbaar maken .
Gasten kregen in samenwerking met de Gemeente een leuk presentje met biologische producten
mee naar huis. Afgesproken is ook met de Eetvallei dat wij voor 2018 weer een samenwerking met
elkaar aan gaan waarin Rest VanHarte biologische producten afnemen bij hen voor een gunstige prijs
met het doel onze gasten wederom kennis te laten maken met deze producten.
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Hieronder een overzicht van de activiteiten waarin de thema’s aan bod zijn gekomen.
Datum
17-5-2017

Thema
Reguliere Restoavond

Verslag
Na een stop vanwege organisatorische zaken is definitief een doorstart gemaakt.
Het aantal gasten viel tegen. Resto van Harte moet nog bekendheid krijgen bij de
mensen.
Het was een gezellige en lekkere avond. We hebben nieuwe mensen verwelkomd
en leuke gesprekken gevoerd met het sociaal team. Volgende week komt een LVB
jongere, samen met zijn moeder, kijken of Resto een leuke activiteit voor hem is.

24-5-2017

Reguliere Restoavond

31-5-2017

Reguliere Restoavond
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12-7-2017
19-7-2017
26-7-2017
16-8-2017
23-8-2017
30-8-2017

Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond
Frans

8
6
7
13
9
11

6-9-2017
13-9-2017

Reguliere Restoavond
netwerk maaltijd

20-9-2017
23-9-2017

Reguliere Restoavond
burendag en opening parkje voor het
Kernhuis

27-9-2017

Reguliere Restoavond

Vandaag was onze vaste Kok Peter niet aanwezig en heeft zijn vervanger, Glen, een
Frans menu gekookt.
Alle buurtwerkers , buurtorganisaties en andere instanties zijn deze avond bij
elkaar gebracht om kennis met Resto VanHarte en elkaar te maken. Het was een
geslaagde opzet en uitvoering.
Op deze dag hebben wij een kraam gehuurd en kleine hapjes uitgedeeld aan
passanten. Het doel om Resto VanHarte te promoten is goed gelukt.
We konden deze avond een nieuwe vrijwilliger en een nieuwe gast verwelkomen.
Dit was een direct resultaat van de burendag van 23 sept

Gastenaantallen
13

14

12
36

13
1
13
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4-10-2017

Eet geen dierendag

De Resto kok heeft een vegetarisch diner klaargemaakt vanwege dierendag. Ook
hadden we bezoek van drie meiden die studeren aan de Christelijke Hogeschool
Ede. Zij waren een onderzoek aan het uitvoeren omtrent solidariteit en voeding. Zij
hebben voor ons een verslag gemaakt over hoe we gasten en buurtbewoners naar
Resto Ede kunnen trekken.

11-10-2017

Reguliere Restoavond

Onze nieuwe vrijwilliger Ida, komt ons voortaan om de twee weken helpen. De
vrijwilliger Ali, die aan ons gekoppeld door een consulent werk- en participatie van
de Gemeente Ede, komt voortaan rond etenstijd helpen met het uitserveren en
spoelkeuken. Ali is een vluchteling uit Syrië en is nog volop bezig de Nederlandse
taal machtig te worden.

18-10-2017
25-10-2017
1-11-2017
8-11-2017

Amerikaans
Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond

15-11-2017

Opnames voor Ede TV

22-11-2017
29-11-2017

Reguliere Restoavond
Reguliere Restoavond

6-12-2017
15-12-2017

Reguliere Restoavond
Kerstdiner ism Kookcafe

20-12-2017

kerstdiner

We hebben deze avond het Mantelzorgdiner, in samenwerking met
Welzijnsorganisatie Malkander gehouden. Via malkander hebben we hun netwerk
van mantelzorgers aan mogen spreken en de mantelzorgconsulent van Malkander
gaf een voordracht over Mantelzorg. Ook hebben we een pianist geregeld om de
avond nóg wat extra bijzonder te maken.
Ede TV heeft opnames gemaakt voor uitzending over Resto VanHarte Ede, die in de
week van 13 december wordt uitgezonden
We hebben weer 2 nieuwe vrijwilligers verwelkomt en ook wat nieuwe gasten met
“de maatjes “ bon.
Het gezamenlijk kerstdiner had een opkomst van40 gasten. Dit was een geslaagde
samenwerking met het Kook café waarbij we de opbrengst hebben gedeeld.

15

11

15
10
18
35

17
15
18
24
49

Thema duurzaamheid: Vincent Mosch van de Eetvallei hield een informatief praatje
over duurzaamheid en voedselverspilling. Daarom werd er op deze vanavond ook
voedsel uit de regio geserveerd.
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Totaal
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4. Overzicht vrijwilligers
In Ede hebben mensen vanuit de volgende categorieën bijgedragen aan de uitvoering van de proefavonden:
Overzicht vrijwilligers Resto Ede ten behoeve van jaarverslag 2017
Soort unieke vrijwilligers
Totaal 11

Participatie inburgering Reintegratie
2

2

beroepsgerichte stagiaires MaS
VMBO MBO
HBO
1
1
3

Halt

Reclassering Wajong

Wijkbewoners Bedr.leven *
1

6

Participatie: mensen (met of zonder beperking) die maximaal 2 tot 3 dagdelen/dagen meehelpen in het Resto omdat ze ondersteund vanuit een bepaalde organisatie moeten
participeren of een dagbesteding moeten hebben.
Inburgering: mensen die vanuit een inburgeringstraject of taalstage via een instantie voor een bepaalde periode mee moeten helpen.
Reïntegratie: mensen (met of zonder beperking) die via een instantie in een echte functie worden geplaatst van waaruit ze kunnen doorstromen naar een betaalde baan op de
reguliere arbeidsmarkt. Deze komt dus eigenlijk alleen voor in steden waar dezelfde persoon op meerdere locaties kan worden ingezet.

Beroepsgerichte stages: leerlingen die in het kader van hun vmbo, mbo of hbo opleiding een gerichte stage lopen of een onderzoekje doen. De AKA opleiding is hierbij een
MBO viveau 1 opleiding. Voor de MBO stages heeft het Resto een Erkenningscertificaat als leerbedrijf nodig. Zie voor de diverse bureau's het handboek bijlage 12.1
Maatschappelijke Stages (MaS): een stage , schooljaar 2011-2012 voor het eerst verplicht voor het voortgezet onderwijs (VO) d.w.z. VMBO, Havo en VWO.
Halt: Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of die veel spijbelen, kunnen de keus krijgen: naar de
officier van justitie of naar Halt en een taakstraf doen.
In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Reclassering: alle taakgestraften van 18 jaar en ouder
Wajong: Vanaf 2015 is Wajong er voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben gekregen. En daardoor nooit meer in een echte betaalde
baan kunnen werken.
Wijkbewoners: mensen die uit vrijwilligheid, dus niet gedwongen door een instantie, meehelpen bij het Resto. (Hoeven niet speciaal uit de wijk zelf te komen).
Bedr.leven: alle mensen die via bedrijven/sponsors bij het Resto meehelpen, danwel eenmalig of een langere periode.
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Resto VanHarte Ede in media
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Samenwerkingspartners

Gemeente Ede
Stichting Sabiel
Tijd voor Actie
Kom Erbij EDE
Regio Food Valley
Buurtcentrum Het Kernhuis
Welzijnsorganisatie Malkander
Het Kookcafe
De Eetvallei
Humanitas
Ede Doet Mee
Christelijke Hogeschool Ede
de Kwartiertafel
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Financieel verslag
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