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Klaar voor de start
In 2013 hebben we met elkaar (gemeente De Wolden en Welzijn 
De Wolden) belangrijke stappen gezet om onze organisatie klaar 
te maken voor een nieuwe toekomst. Samen met de gemeente 
hebben we ‘de klokken gelijk gezet’ zodat de gemeente ons voor 

2014 een heldere opdracht kon meegeven. Onze activiteiten voor de komende jaren zijn 
gebaseerd op deze opdracht. 
Als eerste hebben we onze koers bepaald. Deze is vastgelegd in het plan ‘Samen werken 
aan samenwerken - Op weg naar participatie en actief burgerschap’. Vervolgens hebben 
wij het koersplan vertaald naar de praktijk in het welzijnsprogramma ‘Werk in uitvoering 
2014-2017’. Daarbij zijn onze activiteiten ondergebracht in 3 thema’s die onze dienst-
verlening dekken: Sterke samenleving, Preventie en Kwetsbare burger. 

Het sociale domein staat voor enorme veranderingen. Stelselwijzigingen in de AWBZ 
en Wmo, de Participatiewet en de jeugdzorg veranderen het speelveld van Welzijn 
De Wolden. Naar aanleiding van deze veranderingen en ontwikkelingen in het sociale 
domein zet onze gemeente in op de transformatie ervan met als doel een afname van 
de (financiële) afhankelijkheid van de professionele hulpverlening en overheid. 
Onze visie is simpel en helder. Naast het versterken van de basisvoorzieningen in de 
dorpen, wil Welzijn De Wolden de professionele ondersteuning ontkokeren. We gaan 
terug naar de kern en kiezen voor twee flexibele buurtteams die de eerstelijns ondersteu-
ning verzorgen. De generalistische buurtwerkers, met elk hun eigen specifieke expertise, 
gaan de zelfredzaamheid van mensen versterken door in te zetten op een sterke samen-
leving, preventie en de kwetsbare burger. Alle dorpen krijgen een buurtwerker als vast 
aanspreekpunt. Dankzij deze aanpak doet iedereen mee: zowel buurtwerkers als bewoners 
werken samen aan welzijn, zorg, wonen en leven in de wijk. 

De relatie met de burger verandert en dat kost tijd. Het werken met buurtteams is meer 
dan buurtgericht werken: het is een compleet andere manier van werken. De sleutel ligt 
bij onze professionals die de omslag moeten maken naar integrale sociaal werkers die 
buurtteams succesvol maken. Het gaat er niet om de zorg over te nemen, maar om 
het aanleren van de kunst van het effectief samenwerken over de muren van de eigen 
discipline heen. De echte sprong in kwaliteit en doelmatigheid komt voort uit de nieuwe 
manieren van (samen)werken die de buurtteams opzetten en zich eigen maken. Het is 
van groot belang aan de inwoners duidelijk te maken wat dit voor hen betekent en wat 
het de samenleving gaat opleveren.

Wij zijn er klaar voor... tijd om de mooie woorden en ambities om te zetten in daadkracht!

Paul Leenaarts 
Directeur Welzijn De Wolden
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Op weg naar 
participatie en 
actief burgerschap

•	Onze nieuwe koers
Maatschappelijk verandert er veel. Dat heeft gevolgen 
voor onze activiteiten en diensten op het gebied van 
welzijn. Een nieuwe koers is nodig. 

•	Opnieuw gaan bouwen
Een nieuwe koers betekent ook een andere organisatie. 
Welzijn De Wolden moet gereorganiseerd worden.

•	werk in uitvoering
Veranderingen vergen inspanning en tijd. In 2013 
hebben we ‘de klokken gelijk gezet’ als opmaat naar 
2014: het jaar dat we de opdracht van de gemeente 
vertaald hebben naar activiteiten en dienstverlening.
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Onze nieuwe koers
‘De kern van sociaal werk ligt eerder in so-
ciaal functioneren dan in therapeutiseren 
en emanciperen; eerder in begeleiden dan 
in behandelen, eerder in leefbaarheid dan 
heelbaarheid, in verbindingen eerder dan 
verrichtingen, in ongelijke behandeling eer-
der dan gelijke behandeling. Dit past in het 
streven om van tweede lijn naar frontlinie 
te gaan en van professional naar burger.’
Prof. dr. Hans van Ewijk 

maatschappelijk verandert er veel. Dat 
heeft gevolgen voor onze activiteiten en 
diensten op het gebied van welzijn. Een 
nieuwe koers is nodig. 

In 2013 hebben we hard gewerkt aan ons 
strategisch koersplan ‘Samen werken aan 
samenwerken - Op weg naar participa-
tie en actief burgerschap’. Onze koers ligt 
daarmee vast voor een termijn van 3 jaar 
in plaats van de gebruikelijke 4 jaar (2013-
2015). Een bewuste keuze: de wereld om 
ons heen verandert in rap tempo en dat be-
perkt de houdbaarheidsdatum van een stra-
tegie. Daarnaast willen we graag samen met 
onze partner en opdrachtgever gemeente 
De Wolden de ‘klokken gelijk zetten’. Naast 
een gezamenlijk vertrekpunt willen we 
vooral ook laten zien dat we inhoudelijk een 
gezamenlijke, op partnership gerichte koers 
varen. 

Dit betekent dat ons koersplan niet alleen 
voor wat betreft termijn, maar ook op het 
gebied van beleidskaders en thema’s aan-
sluit bij het gemeentelijk beleidsplan ‘Samen 
in beweging! - Wmo en volksgezondheids-
beleid 2012-2015’ en het daarvan afgeleide 
uitvoeringsprogramma. Daarnaast is de Be-
leidsnota Burgerparticipatie 2011 ‘Investe-

ren in betrokkenheid’ een belangrijke onder-
legger. Ook gesprekken met medewerkers, 
gemeente De Wolden en externe partners 
speelden een belangrijke rol bij de ontwik-
keling van ons koersplan. De speerpunten 
voor de komende 3 jaar zijn gebaseerd op 
de veranderende maatschappelijke ontwik-
kelingen en trends.

missie
Wonen, welzijn en zorg zijn de 3 belangrijk-
ste ingrediënten waarmee inwoners van De 
Wolden - zeker degenen die het niet (meer) 
op eigen kracht redden - kunnen deelnemen 
aan de samenleving. Welzijn De Wolden wil 
mensen - ondanks hun fysieke, verstande-
lijke, psychische en sociale beperking - in 
staat stellen zo lang mogelijk in hun eigen 
wijk of dorp te blijven wonen. We helpen en 
stimuleren  onze inwoners andere mensen 
te ontmoeten, mee te doen aan de gemeen-
schap en anderen te ondersteunen om zo de 
sociale cohesie te versterken en te vergro-
ten. Hiermee leveren we een bijdrage aan de 
leefbaarheid in de dorpen. 

Visie
Met participatie en actief burgerschap wil-
len we bereiken dat iedereen naar vermo-
gen mee kan doen in onze gemeente, dat de 
maatschappij toegankelijk is voor iedereen, 
ongeacht sekse, leeftijd, religie, seksuele 
oriëntatie, etniciteit, handicap of sociaal-
economische status. 
Daarbij hebben inwoners zoveel mogelijk 
zelf de regie over hun leven, kennen hun 
eigen kracht en worden daar op aangespro-
ken. Onze aanpak stemmen wij daarop af. 

Wij:
•	 geven inwoners het vertrouwen om pro-

blemen of initiatieven zelf op te pakken. 

•	 bieden ruimte voor dit eigen initiatief en 
de eigen oplossingen, desgewenst met 
ondersteuning van de gemeente en/of 
professionele organisaties. Het eigenaar-
schap van en de verantwoordelijkheid 
voor het thema of idee wordt bij de inwo-
ner of initiatiefnemer gelaten. 

•	 stimuleren dat inwoners meedoen of dat 
ze buurtgenoten, familie of vrienden hel-
pen mee te doen die dat niet of minder 
kunnen. Leefbaarheid wordt het best 
gestimuleerd als iedereen in een wijk of 
dorp sociaal actief is en participeert in het 
welzijn van de omgeving. We gaan met 
inwoners het collectief (wijk, buurt, ver-
eniging) versterken. Dit doen we zolang 
de vermogens om te ondersteunen nog 
aanwezig zijn: we gaan niet pas helpen 
als deze vermogens zijn uitgeput.

•	 stellen collectieve en/of individuele 
voorzieningen beschikbaar die inwoners 
ondersteunen om mee te doen aan de 
gemeenschap en het ontmoeten in die 
gemeenschap te bevorderen.

•	 gaan ervan uit dat inwoners eerst zelf hun 
eigen mogelijkheden en netwerk hebben 

onderzocht en geactiveerd. Wanneer een 
situatie ontspoort of dreigt te ontsporen, 
pakken we onze verantwoordelijkheid en 
trekken de regie op casusniveau volledig 
naar ons toe.

•	 reageren op de vraag van inwoners. Wan-
neer een inwoner in het meedoen aan de 
samenleving belemmeringen ervaart, is er 
geen sprake meer van een verzekerd recht 
en zorgplicht, maar van een compensatie-
plicht. Bij een individuele aanvraag ver-
schuift de aandacht van de gebruikelijke, 
claimgerichte aanvraag en beoordeling 
naar een ruime probleemverkenning en 
het zoeken naar oplossingen op basis van 
maatwerk. Daarbij is de situatie van de 
inwoner het uitgangspunt. De oplossing 
kan liggen in het eigen netwerk van de 
inwoner, in een individuele voorziening, 
collectieve voorziening en/of in een alge-
mene voorziening. 

•	 leggen in dorpen en wijken verbindingen 
om te komen tot een sterk sociaal net-
werk. Door kwetsbare burgers tijdig de 
juiste ondersteuning te bieden kan voor-
komen worden dat zij in gespecialiseerde 

ONZE AmbITIEs
welzijn De wolden heeft de volgende 
ambities:
•	 Doorgroeien naar een kwalitatief hoog-

waardige welzijnsonderneming die op 
burgerkracht gericht is en een spilfunc-
tie heeft in het sociale netwerk in ons 
werkgebied.

•	 Realiseren van een gedeeltelijke en ge-
faseerde verzelfstandiging van 3 dorps-
huizen (De boerhoorn in Zuidwolde, De 
Tump in Ruinen en De havezate in De 
wijk). 

•	 creëren van een op innovatie- en resul-
taatgerichte organisatie.

•	 Investeren in onze medewerkers.
•	 Investeren in nieuwe samenwerkings-

verbanden met daarbij een centrale rol 
voor buurtteams.

•	 bevorderen van de flexibiliteit.
•	 Verbeteren van de communicatie en pR 

(bijvoorbeeld meer inzetten op social 
media en zichtbaarheid in de media en 
actualiseren van de website).  
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hulpverlening terechtkomen. Hierbij moet 
het welzijnswerk, maar ook de zorg, min-
der aanbodgericht zijn en meer de eigen 
kracht van burgers aan te spreken. Ook 
de verbinding tussen beide sectoren moet 
beter.

•	 richten ons op zowel de zelfredzame 
burger die een bijdrage kan leveren aan 
de leefbaarheid en sociale cohesie in de 
wijk/het dorp als de kwetsbare burger 
die mede door de inzet van zelfredzame 
burgers naar meer zelfredzaamheid wordt 
gestimuleerd. 

Opnieuw gaan bouwen
Een nieuwe koers betekent ook een andere 
organisatie. welzijn De wolden moet ge-
reorganiseerd worden. 

Reorganisatie betekent letterlijk: de orga-
nisatie opnieuw inrichten. De reorganisatie 
bij Welzijn De Wolden bestaat uit 2 onder-
delen:
1. Reorganisatie als gevolg van de verande-

rende context en het daarmee gepaard 
gaande veranderende beroepsprofiel.

2. Reorganisatie als gevolg van bedrijfseco-
nomische omstandigheden.

1. Veranderende context

Nieuw beroepsprofiel
De toekomstige functie van Welzijnswerker 
(Nieuwe Stijl) voldoet aan nieuwe kwaliteits-
kenmerken:
•	 Versterken van de eigen kracht.
•	 Afgaan op de vraag.
•	 Binden en verbinden.
•	 Signaleren en agenderen.

Onze welzijnswerker maakt de omslag  van 
‘doen’ naar ‘leren doen’. Dat betekent: pro-
blemen in een vroegtijdig stadium signale-
ren, inzetten op nabije, simpele oplossingen 
in de eigen omgeving. Het aanmoedigen 
van initiatieven van burgers die iets voor 

elkaar willen betekenen. Onze werkers wor-
den  generalisten die kunnen aansluiten bij 
burgerinitiatieven, maar die, daar waar no-
dig, ook maatwerk kunnen leveren. Tegelijk 
werken ze ook vanuit hun eigen specifieke 
deskundigheid omdat ze de doelgroepen 
kennen. 

Beheer
Welzijn De Wolden heeft ervoor gekozen om 
Beheer en Welzijn van elkaar te ontvlechten. 
Dit is reeds zichtbaar gemaakt in de meerja-
renbegroting 2014-2015. Dat betekent dat 
er naast de welzijnspoot een beheerstichting 
zal worden opgericht. Hiervoor hebben wij 
naar aanleiding van het rapport ‘Verkenning 
mogelijkheden scheiding Welzijn en Beheer’ 
(van Stade Advies) het visiedocument ‘Sa-
men op weg naar duurzame verzelfstan-
diging van de dorpshuizen’ geschreven. 
Uiteindelijk doel is dat de dorpshuizen (De 
Havezate, De Boerhoorn) op termijn zoveel 
als mogelijk zelfstandig functioneren.
Om dit proces naar verzelfstandiging te 
kunnen realiseren moet het aantal beroeps-
krachten slinken, het aantal vrijwilligers toe-
nemen en moeten de inverdienactiviteiten 
drastisch stijgen. 

De beheerstichting zal  zich richten op 2 
sporen:

1. Commerciële inverdienactiviteiten met 
professioneel beheer.

2. Dorpsgerichte (welzijns)activiteiten met 
vormen van zelfbeheer (zoveel mogelijk 
gerund door vrijwilligers).

2. bedrijfseconomische omstandigheden
Reorganisatie is ook nodig vanwege de be-
zuinigingsopgave van 20% die gemeente 

De Wolden ons heeft opgelegd. In 2015 
moeten we deze bezuiniging gefaseerd heb-
ben gerealiseerd. 
De bezuiniging wordt enerzijds gerealiseerd 
door de dorpshuizen te verzelfstandigen 
(minder beroepskrachten, meer vrijwil-
ligers). Anderzijds wordt gesneden in de 
overheadfuncties.

werk in uitvoering
Veranderingen vergen inspanning en tijd. In 
2013 hebben we ‘de klokken gelijk gezet’ 
als opmaat naar 2014: het jaar dat we de 
opdracht van de gemeente vertaald hebben 
naar activiteiten en dienstverlening.

Om hiermee een start te maken, vonden er 
in april en mei 2013 2 werksessies (‘klok-
ken gelijk zetten’) plaats. Uit 50 ‘speelkaar-
ten’ met algemene (landelijk door onder-
nemersorganisatie MOgroep opgestelde) 
maatschappelijke effecten zijn - in een inter-
actieve welzijn-politieke dialoog - 19 maat-
schappelijke effecten gekozen. 

Deze zijn ondergebracht in 3 centrale the-
ma’s die onze activiteiten en dienstverlening 
dekken:
•	 Sterke Samenleving. 
•	 Preventie. 
•	 Kwetsbare Burger. 

Gemeente De Wolden heeft op basis van 
deze thema’s de opdracht aan Welzijn De 
Wolden opnieuw geformuleerd (zie ’Op-
drachtformulering Uitvoeringsprogramma 
Wmo en Volksgezondheid’). 

Vervolgens hebben wij aan de hand van de 
3 thema’s ons welzijnsprogramma opgesteld 
en vastgelegd (‘Werk in uitvoering 2014-
2017’, gepresenteerd in januari 2014). 
Leidend hiervoor is ons koersplan ‘Samen 
werken aan samenwerken - Op weg naar 
participatie en actief burgerschap’.

‘Werk in uitvoering 2014-2017’ is overigens 
geen statisch document: het is steeds aan te 
passen aan de maatschappelijke vraag. 
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buurtteams en sociaal team

1. De buurtteams 
We gaan terug naar de kern en kiezen voor 
2 flexibele, decentrale buurtteams met pro-
fessionals die met een generalistische blik in 
een afgebakend gebied de eerstelijns onder-
steuning verzorgen. De buurtwerkers zijn 
vaste aanspreekpunten voor de kernen die 
tot het gebied behoren. 

Taken en werkwijze
De buurtteams richten zich op de 4 p’s: 
•	 Preventie (voorkomen van specialistische 

en dus dure zorg).
•	 Participatie (stimuleren van het actief bur-

gerschap en het meedoen).
•	 Perspectief (eigen kracht en sociale om-

geving).
•	 Presentie (ondersteuning dichtbij, toegan-

kelijk en snel). 

De buurtteams:
•	 Zijn aanwezig: zichtbaar, belangstellend 

en zorgzaam in de dorpen aanwezig zijn. 
•	 Verbinden: krachten, mogelijkheden en 

initiatieven van bewoners benutten en 
verbinden. 

•	 Informeren en adviseren: informatie en 
advies geven over zorg en ondersteuning. 

•	 Signaleren: vragen en problemen in de 
dorpen proactief oppakken door lichte 
interventies, terugval voorkomen en situ-
aties stabiel houden. 

•	 Ondersteunen: eerste hulp voor vragen 
die eenvoudig met bewoners, netwerken 
en vrijwilligers in de buurt zijn op te los-
sen. Collectief waar het kan, individueel 
waar het moet.

•	 Werken outreachend: onder andere door 
thuis bewoners op te zoeken. 

•	 Hanteren een integrale aanpak: één huis-
houden, één hulpverlener, één plan van 
aanpak. 

Bewoner en buurtwerker brengen samen in 
beeld wat de mogelijkheden zijn om de ei-
gen situatie te verbeteren. Welzijn De Wol-
den hanteert hiervoor de zelfredzaamheid-
matrix en de participatieladder (figuur 1).
Daarbij helpt de buurtwerker de bewoner 
om de volgende vragen te beantwoorden: 

DE 3 ThEmA’s
wij hebben ons aanbod ondergebracht 
in 3 thema’s (dekkend voor het sociale 
domein) die in overleg met de gemeente 
gekozen zijn. In de thema’s lopen ‘partici-
patie’ (sociaal en economisch) en ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ als een rode draad 
door alle thema’s en hun maatschappe-
lijke effecten heen. Daarom zijn deze niet 
als apart thema benoemd.

1. sterke samenleving 
wij nemen maatregelen om de zelfred-
zamen in de samenleving te ondersteunen 
bij de zorg en ondersteuning die zij aan 
anderen bieden (= leefbaarheid). bijvoor-
beeld:
•	 Kracht civil society benut.
•	 Eigen sociale netwerk benut.
•	 Vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
•	 Talentontwikkeling.
•	 Voorzieningenniveau is op peil.
•	 sociale cohesie (ontmoeting).
•	 Eigenaarschap.
•	 meedoen naar vermogen. 

2. preventie 
wij nemen maatregelen die moeten voor-
komen dat mensen die zelfredzaam zijn 
in een situatie van zorgafhankelijkheid 
terechtkomen. bijvoorbeeld: 
•	 Ouders (bij het opvoeden) en jeugd en 

jongeren (met opgroeiproblemen) wor-
den ondersteund.

•	 preventief gezondheidsbeleid.
•	 Versterking van de samenwerking tus-

sen scholen en centrum voor Jeugd en 
Gezin (cJG) - vermindert schooluitval 
en problemen bij kinderen en jongeren 
worden gesignaleerd.

•	 schuldenproblematiek en huisuitzetting 
wordt voorkomen.

•	 Ouderen kunnen langer zelfstandig 
blijven wonen. 

welzijn De wolden zet in op preventie 
om te voorkomen dat inwoners een be-
roep moeten doen op ondersteuning door 
de overheid. preventie betekent ook in-
formatie geven en lichte ondersteuning 
bieden: ‘voorkomen is immers beter dan 
genezen’. 

3. Kwetsbare burger 
wij nemen maatregelen voor mensen met 
een fysieke, verstandelijke, psychische of 
sociale beperking, waardoor zij in rede-
lijke mate kunnen blijven deelnemen aan 
de samenleving. het gaat om een groep 
mensen die beperkt zelfredzaam is maar 
ook weer niet in grote mate zorgafhanke-
lijk. bijvoorbeeld:
•	 collectief: ontmoetings- en themabij-

eenkomsten.
•	 Individueel: voorzieningen als woning-

aanpassingen en individuele hulpver-
lening.

De thema’s zijn geen opsomming van 
specifieke activiteiten, maar een weerga-
ve van de resultaten (in termen van maat-
schappelijke effecten) die moeten worden 
behaald. Grofweg gaat het om de waar-
neembare gevolgen en/of resultaten van 
dienstverlening in de lokale samenleving. 
Dit alles vanuit een visie waarbij burgers 
niet langer benaderd worden vanuit een 
(specialistisch) aanbod, maar waar de in-
dividuele behoeften en mogelijkheden, de 
ontwikkeling van eigen kracht en samen-
kracht maatgevend zijn. 
het is overigens lang niet altijd moge-
lijk om een maatschappelijk effect toe 
te schrijven aan één specifiek product. 
maatschappelijke effecten zijn in de regel 
het resultaat van een combinatie van ac-
tiviteiten, vaak ook nog uitgevoerd door 
verschillende organisaties.

Figuur 1  De participatieladder.
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1. Wat kan ik zelf doen?
2. Wat kunnen mensen uit mijn directe om-

geving (familie, vrienden, buren) doen? 
3. Wat zou een vrijwilliger voor mij kunnen 

doen en waar kan ik die vinden?
4. Welke collectieve ondersteuning is moge-

lijk?
5. Welke begeleiding kunnen de buurtteams 

mij bieden?
6. Voor welke problemen heb ik aanvullende 

specialistische hulp nodig?
7. Wat zijn mijn mogelijkheden om actiever 

te worden in werk, vrijwilligerswerk of 
 vrijetijdsbesteding?
8. Hoe kan ik een zinvolle bijdrage leveren 

aan mijn omgeving? 

Samenvattend: de buurtteams bouwen aan 
sociale netwerken in de dorpen en onder-
steunen dorpsbewoners bij hun vragen, pro-
blemen en het realiseren van ideeën.
Onze generalistische buurtwerkers, met elk 
hun eigen specifieke expertise, zoeken in de 
dorpen naar praktische oplossingen voor 
mensen met vragen, problemen of ideeën 
voor het dorp. Dat doen zij samen met de 
betrokken bewoner zelf, met de mensen in 
zijn/haar directe omgeving en met de vrij-
willigers en organisaties in het dorp (het 
wijknetwerk) of schalen op naar het sociaal 
team (zie verder) voor de inzet van profes-
sionele, specialistische zorg. 

Samenstelling
In aanvang bestaan de 2 buurtteams uit 
professionals van Welzijn De Wolden (op-
bouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, 
ouderenwerkers, (school)maatschappelijk 
werkers en medewerkers maatschappelijke 
dienstverlening). In een later stadium kun-
nen de teams aangevuld worden met me-
dewerkers die actief zijn in de eerste lijn 
(wijkverpleegkundige, MEE-medewerkers, 
wijkagent, combinatiefunctionaris, woon-
consulent). 

2. Het sociaal team 
Het sociaal team is eveneens multidisci-
plinair samengesteld en regelt in aanvang 
centraal de toegang tot de individuele 
Wmo- en uitkeringsvoorzieningen en in een 
later stadium wellicht de centrale toegang 
tot de geïndiceerde (jeugd)zorg (figuur 2). 

Het sociaal team bestaat uit professionals 
die als specialisten functioneren en speci-
fieke kennis en handelingsbekwaamheden 

GEmEENschAppElIJKE DOElsTEllINGEN buuRTTEAms / sOcIAAl TEAm
•	 bewoners stimuleren tot participatie 

(figuur 3), de sociale samenhang en het 
onderling hulp bieden in de dorpen be-
vorderen.

•	 bewoners ondersteunen bij kwesties op 
alle levensgebieden: deze snel, licht, 
gericht en in samenhang oppakken.

•	 De eigen kracht en het ‘zelfoplossend 
vermogen’ van bewoners versterken.

•	 meer specialistische, duurdere hulp uit 
de tweede lijn terugdringen. 

figuur 3  burgerparticipatie: wederzijdse verantwoordelijkheden (welzijn De wolden/de burger).
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Figuur 2  Kracht in de wijk: schematische weergave van de lokale structuren.

welzijn De wolden: De burger:

buRGERpARTIcIpATIE
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Buurten & dorpen

•	lokale initiatieven 
 versterken de samenleving

Het versterken van de lokale samenleving door
initiatiefnemers tijdens het proces te ondersteunen: 
dat is wat het team Opbouwwerk doet. Hierbij blijven 
de initiatiefnemers verantwoordelijk voor het eindresultaat.  

•	Ontmoetingscentra: metamorfose, 
 zelfbeheer en huren op maat
 Welzijn De Wolden draagt het beheer van de ontmoetings-
 centra over aan de inwoners. De eerste stappen naar 
 verzelfstandiging zijn in 2013 gezet. Zo is in De Tump   
 (Ruinen) een pilot gedraaid met zelfbeheer. Daarnaast zijn  
 de 3 ontmoetingscentra gemoderniseerd.  

2

mENs cENTRAAl
In 2014 gaat gemeente De wolden 
gebruikmaken van mens centraal. 
welzijn De wolden gaat vanaf januari 
2014 haar klantcontacten ook registre-
ren in dit cliëntregistratieprogramma. 
hierdoor kan er veel effectiever en 
efficiënter worden gewerkt.

hebben op het terrein van Wmo- en inko-
mensvoorzieningen en specialistische hulp-
verlening (maatschappeljk werkers, MEE-
medewerkers, de klantmanager Werk & 
Inkomen en de Wmo-consulent). 
Kerntaak is het voorzien in de toegang tot 
intensievere of specialistische vormen van 
ondersteuning dan wel de toegang regelen 
tot Wmo- en uitkeringsverstrekkingen. 

Een flinke opgave
Het werken met buurtteams en sociaal team 
is nieuw voor zowel de gemeente als voor 
Welzijn De Wolden. Voor beide organisaties 
ligt hier een flinke opgave, waarbij de suc-
cessen sterk afhankelijk zijn van de cultuur-
verandering onder medewerkers en de mate 
(en het tijdsbestek) waarin burgers hun ver-
wachtingen aanpassen (de relatie met hen 
verandert immers). 
De sleutel ligt bij de professionals: zij moe-
ten een andere manier van werken aanleren. 
Het is aan hen om de omslag te maken naar 
integrale sociaal werkers. Ze moeten zich de 
kunst van het effectief samenwerken over 
de muren van de eigen discipline heen aan-
leren en zo van de buurtteams een succes 
maken. 

14



lokale initiatieven versterken        
de samenleving
het versterken van de lokale samenleving 
door initiatiefnemers tijdens het proces 
te ondersteunen: dat is wat het team Op-
bouwwerk doet. hierbij blijven de initia-
tiefnemers verantwoordelijk voor het eind-
resultaat.

Wij bieden kortdurende hulp bij lokale ini-
tiatieven. We ondersteunen inwoners bij-
voorbeeld bij het verwerven van subsidies, 
maar ook bij het maken van een plan van 

aanpak om de gestelde doelen te bereiken. 
De lokale initiatieven zijn divers: van het 
realiseren van een speelvoorziening en een 
dorpsvisie tot een buurtonderneming voor 
de ontmoetingscentra. 

Inzet hierbij is om zoveel mogelijk inwo-
ners (de belanghebbenden) te betrekken bij 
het initiatief en de te maken keuzes: alleen 
dan realiseren we een gedragen activiteit of 
voorziening.

In 2013 ondersteunden we lokale initiatief-

groepen, onder andere bij het realiseren van 

speelvoorzieningen. 

Zo hielpen we obs ‘t Oelebröd met de 

realisatie van een voetbalkooi (initiatief van 

Speeltuinvereniging Ravotti in Ruinen). 

Een groep ouders in Zuidwolde steunden 

we bij het opzetten van een speelvoorziening 

en speeltuinvereniging in het 

gebied Beatrixplantsoen (een initiatief 

naar aanleiding van de dorpsvisie 

van Zuidwolde).

In juni 2013 zijn de laatste 3 dorpsvisies afgerond. Daarmee hebben alle 17 kernen van gemeente 

De wolden een eigen dorpsvisie. welzijn De wolden heeft in belangrijke mate bijgedragen aan 

het tot stand komen van de dorpsvisies. 

buurtondernemingen
Medio 2013 zijn in De Wijk, Ruinen en 
Zuidwolde de participatietrajecten rond de 
verzelfstandiging van de ontmoetingscentra 
gestart. Hiervoor gaan lokale initiatiefgroe-
pen buurtondernemingen opzetten. Wij on-
dersteunen hen daarbij. 
Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben 
we onze visie op de gemeentelijke opdracht 
toegelicht en onze hulp aangeboden. In 
2014 krijgt dit proces verder vorm.
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Ontmoetingscentra: metamorfose, 
zelfbeheer en huren op maat
welzijn De wolden draagt het beheer van 
de ontmoetingscentra over aan de inwo-
ners. De eerste stappen naar verzelfstan-
diging zijn in 2013 gezet. Zo is in De Tump 
(Ruinen) een pilot gedraaid met zelfbeheer. 
Daarnaast zijn de 3 ontmoetingscentra 
gemoderniseerd.

Een nieuw podium 
De Havezate (De Wijk) onderging in 2013 
een metamorfose. Alle ruimtes zijn met 
name door vrijwilligers en een aantal be-
roepskrachten in 5 maanden(!), tussen de 
activiteiten door, in een frisse kleur geschil-

derd. Rederijkerskamer De Bloem beet in 
april het spits af op het splinternieuwe po-
dium met een uitvoering. De toneelvereni-
ging, die altijd in Meppel speelde, keerde 
daarmee ‘terug naar huis’.  

Daarnaast stelde het Prins Bernard Cultuur-
fonds € 3000,- beschikbaar voor een vaste 
licht- en geluidsinstallatie voor op het podi-
um. Daar gaan we in 2014 mee aan de slag. 
Het Rabo Stimuleringsfonds schonk ook nog 
€ 2500,- voor de inrichting van een multi-
functionele jeugdsoosruimte.

Groot onderhoud
De Boerhoorn (Zuidwolde) onderging een 
inhaalslag voor wat betreft het groot onder-
houd. Zo hebben we de riolering aangepast 
en een hoogrendementsketel geplaatst. De 
Marius Tonckenszaal kreeg een opknap-
beurt: er is nieuwe lambrisering aangebracht 
en de muren en deuren kregen een nieuwe 
kleur.
Omdat we afhankelijk zijn van vrijwilligers 
die de tuin willen bijhouden, maar deze in 

2013 niet konden vinden, hebben we een 
contract afgesloten bij Reestmond in Mep-
pel. Dit werkleerbedrijf onderhoudt nu de 
tuin bij De Boerhoorn.

pilot met zelfbeheer
In De Tump (Ruinen) hebben we in de rus-
tige maanden mei t/m juli een pilot gedraaid 
met zelfbeheer.
Enkele groepen wilden in de zomer door-
gaan met hun activiteiten. Daarop heeft het 

Ook de kantoorruimtes van De havezate zijn opgeknapt.

  De havezate in 

   De wijk kreeg een 

    nieuw podium.

 

De boerhoorn in 

Zuidwolde kreeg onder 

andere een hR-ketel.
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Een nieuw podium, een vaste licht- en geluids-

installatie, een multifunctionele jeugdsoosruimte 

en groot onderhoud: dankzij vrijwilligers 

en subsidies kunnen inwoners, verenigingen 

en organisaties elkaar ontmoeten in up-to-date 

multifunctionele ruimtes die ze zelf beheren 

en op maat huren.

team Facilitaire Dienstverlening met een af-
vaardiging van de 2 groepen (de biljarters en 
de yogagroep) doorgenomen wat het beheer 
inhoudt en wat we van hen verwachten. Bij-
voorbeeld dat ze het pand afsluiten en het 
alarm aanzetten. En wie int het geld en is 
eindverantwoordelijk? Maar ook praktische 
zaken als waar zitten de lichtknoppen en de 
meterkast, hoe werken de koffiemachine en 
de vaatwasser, kwamen aan de orde. 

In de praktijk bleek het instellen van het 
alarm en de schoonmaak (afwas op het 
aanrecht) lastig. Het afsluiten, dat ze met 2 
mensen deden, het innen van het geld en 
het koffiezetten ging goed.

huren op maat
Alle ouderengroepen kunnen vanaf janu-
ari 2014 ruimtes huren naar grootte van de 
groep. Daardoor kunnen ook kleine groepen 
(met bijvoorbeeld 4 leden) blijven bestaan. 
Belangrijk, want ouderen kunnen zo niet 
alleen hun favoriete activiteit blijven doen, 
ook voorkomt ontmoeting vereenzaming. 
Wel liggen de activiteiten tijdens de zomer 
(mei t/m augustus) stil en dat vinden de ou-
derengroepen te lang. Wij hebben voorge-
steld de zaalhuur tijdens die periode te laten 
vervallen.
In 2014 kijken we of de activiteiten ook in de 
vakantieperiode kunnen plaatsvinden. 

Jeugd & jongeren 

•	combiteam brede school 
 legt verbindingen
 De Brede School kreeg in 2013 verder vorm. 
 De samenwerking binnen de in 2012 opgestarte Brede   
 Schoolnetwerken werd intensiever, onder andere doordat  
 nu ook de jeugd- en jongerenwerkers van Welzijn De   
 Wolden deel uitmaken van het Combiteam.

•	Talenten en vaardigheden 
 ontwikkelen maakt sterker
 Voor een sterke samenleving is talentontwikkeling van   
 kinderen en jongeren een belangrijke voorwaarde. Het   
 team Jeugd- en jongerenwerk organiseert activiteiten waar  
 jongeren de benodigde kennis en vaardigheden opdoen.

•	speciale activiteiten helpen 
 kwetsbare jongeren
 Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Bijvoorbeeld als ze  
 een beperking hebben of opgroeien in een gezinssituatie  
 waar de omstandigheden niet ideaal zijn. Speciaal voor   
 deze groep zijn er verschillende activiteiten, zoals Special  
 Teenzzz en het sport- en cultuurkamp.

•	Voorkomen is beter dan genezen
 Maatschappelijke uitval van jongeren willen we 
  voorkomen. Dat doen we op verschillende manieren. 
 Zo zijn er themamiddagen (voor meiden) en -avonden
  (voor ouders), gaan we samen met de wijkagent de 
 straat op en bezoeken we de keten in onze gemeente.

3
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combiteam brede school            
legt verbindingen
De brede school kreeg in 2013 verder vorm. 
De samenwerking binnen de in 2012 opge-
starte brede schoolnetwerken werd inten-
siever, onder andere doordat nu ook de 
jeugd- en jongerenwerkers van welzijn De 
wolden deel uitmaken van het combiteam. 

De uitbreiding van het Combiteam met 
jeugd- en jongerenwerkers  - die de doel-
groep kennen en weten waar de behoef-
ten liggen - heeft ertoe geleid dat de Brede 
School (samen met de 4 combinatiefuncti-
onarissen sport en cultuur) kinderen vanaf 
augustus een gericht activiteitenaanbod 
biedt. De activiteiten sluiten aan bij de 
speerpunten van de Brede School (zie ka-
der), maar zijn ook gericht op de interesses 
van de kinderen.  

Om die interesses te ontdekken doet het 
Combiteam onderzoek op alle basisscholen 
in gemeente De Wolden. De aftrap was in 
Echten, daarna volgde Koekange. 
Elk kwartaal onderzoekt het Combiteam een 
bepaald gebied in gemeente De Wolden 
zodat er uiteindelijk een dekkend en breed 
activiteitenaanbod ontstaat dat zowel bij de 
speerpunten als de interesses van de kinde-
ren aansluit.

brede schoolactiviteiten
De jeugd- en jongerenwerkers hebben in 
het kader van de Brede School meerdere 
activiteiten georganiseerd. Zo stonden ze 
- met de combinatiefunctionaris sport - op 
29 april op de Oranjemarkt in Zuidwolde 
met de pannakooi. Een informele aanpak 
om jongerenwerkers en kinderen en jon-
geren wederzijds met elkaar kennis te laten 
maken. 
Verder heeft het jongerenwerk in combina-
tie met de combinatiefunctionaris sport in 
De Wijk een blacklight tafeltennistoernooi 
georganiseerd. 

cultuur en onderwijs
De cultuurcoördinator heeft binnen het 
Combiteam een aantal taken. Bijvoorbeeld:

•	 Het stimuleren van Cultureel Netwerk De 
Wolden.

•	 Het verzamelen van het naschoolse acti-
viteitenaanbod en het samenstellen van 
de activiteitenkalenders. 

•	 Het met elkaar verbinden van scholen en 
culturele aanbieders: zo organiseerde zij  
een Ontmoetingsavond in het gemeente-
huis om vraag en aanbod van cultuuron-
derwijs beter op elkaar te laten aansluiten. 
Aanwezig waren docenten van het basis-

onderwijs, de Interne Cultuur Coördina-
toren (ICC’ers), culturele instellingen en 
ondernemers.

•	 Het adviseren van scholen omtrent plan-
nen voor cultuuronderwijs: zo begeleidde 
zij voor de regeling ‘Cultuureducatie met 
Kwaliteit’ 16 basisscholen bij het schrij-
ven van cultuurbeleidsplannen en het 
aanvragen van de subsidie. Alle scholen 
kregen het bedrag in juli 2013 toegekend. 
Daarnaast heeft zij - onder haar voorzit-
terschap - 4 bijeenkomsten georganiseerd 
voor de ICC’ers. De ICC’ers - elke basis-
school heeft er één - houden zich bezig 
met cultuuronderwijsbeleid en het ont-
wikkelen van doorgaande leerlijnen.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen basisscholen, 

sport- en cultuuraanbieders en Brede Schoolpartners, 

kunnen kinderen kennismaken met een divers activiteiten-

aanbod dat aansluit op hun interesses.  

DE bREDE schOOl
De brede school is een netwerk van ver-
schillende organisaties die zich richten op 
de ontwikkeling van kinderen door ver-
bindingen te leggen. Deze verbindingen 
worden onder andere gelegd tussen het 
basisonderwijs en lokale sport- en cul-
tuuraanbieders.

Netwerken
Er zijn 4 netwerken: voor Zuidwolde e.o., 
De wijk-Koekange, Ruinen-Echten en 
Ruinerwold e.o. Een brede schoolnetwerk 
bestaat uit basisscholen, kinderopvang-
organisaties, peuterspeelzalen, centrum 
voor Jeugd en Gezin (cJG), bibliotheken 
De wolden, culturele en sportaanbieders 
(zoals scala centrum voor de Kunsten) 
en welzijn De wolden. Verantwoorde-
lijk voor de uitvoering is het combiteam: 
hierin zijn de betrokken partners verte-
genwoordigd.
welzijn De wolden ondersteunt de brede 

schoolnetwerkontwikkeling, heeft struc-
tureel contact met de scholen en partici-
peert in het combiteam met een cultuur-
coördinator, jeugd- en jongerenwerkers, 
een opbouwwerker en de schoolmaat-
schappelijk werker.

speerpunten 
speerpunten van de brede school zijn de 
ontwikkeling van sociale (en emotionele) 
vaardigheden, ondersteuning van ouders 
bij de opvoeding, talentontwikkeling, 
participatie en preventie. Kinderen die 
mee kunnen doen aan de samenleving, 
die cultureel en sociaal vaardig zijn en die 
gezond opgroeien, ontwikkelen van jongs 
af aan hun eigen kracht.

bijeenkomsten
In 2013 hebben er 3 brede schoolnet-
werkbijeenkomsten plaatsgevonden (Rui-
nen, Ruinerwold en De wijk-Koekange).

De kinderen in Echten deden mee aan 

een clinic touwtrekken in het bos.
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Talenten en vaardigheden            
ontwikkelen maakt sterker
Voor een sterke samenleving is talenton-
twikkeling van kinderen en jongeren een 
belangrijke voorwaarde. het team Jeugd- 
en jongerenwerk organiseert activiteiten 
waar jongeren de benodigde kennis en 
vaardigheden opdoen.

Zo is er AftersCool: gezellige middagen voor 
kinderen (groep 7/8 van de basisschool) die 
1x per maand plaatsvinden in De Wijk, Zuid-
wolde en Ruinen. In laatstgenoemd dorp is 
wegens interessegebrek sinds september 
geen AftersCool meer georganiseerd. De 
meidengroepen (GirlsOnly in Ruinen) wer-
den erg goed bezocht. Daardoor hebben wij 
toch contact met de jeugd kunnen houden. 
In De Wijk was de belangstelling groter.
We organiseren ook cursussen. Voor basis-
schoolkinderen (groep 6 t/m 8) die toneel-
spelen leuk vinden, organiseren we al jaren 
Stagekids. In maart is deze theatercursus 

afgerond met een voorstelling. De cursus 
wordt verzorgd door een deskundige do-
cent. 

Tijdens de Burendag in De Wijk op 21 sep-
tember waren we aanwezig met de panna-
kooi en tafeltennis. Ongeveer 20 jongeren 
deden mee aan de activiteiten. 
Ook hadden wij een stand waar jongeren 

informatie konden krijgen over wat wij voor 
hen kunnen betekenen en welke activiteiten 
er in de wijk zijn.

multifunctionele ruimte
In De Wijk is in 2013 gestart (afgerond in 
2014) met het opknappen van de jeugdsoos 
met als doel er een multifunctionele ruimte 
van te maken. We hebben de jeugd erbij
betrokken door hen te laten meedenken 
over de invulling van de ruimte.

het combiteam brengt 4x per jaar - per brede 

schoolnetwerk - een activiteitenkalender 

uit met daarin het activiteitenaanbod van 

de lokale verenigingen en organisaties op 

het gebied van sport, bewegen, cultuur en 

hobby. De samenstelling ervan is een taak 

van de cultuurcoördinator die daarvoor 

samenwerkt met de 16 basisscholen, de 

verschillende sport- en cultuuraanbieders 

en de brede schoolpartners. 

In de activiteitenkalender staan de activitei-

ten die de jeugd- en jongerenwerkers samen 

met de combinatiefunctionarissen sport en 

cultuur organiseren. sinds 2013 zijn ook acti-

viteiten opgenomen die het jongerenwerk zelf 

organiseert, zoals Afterscool en GirlsOnly.

cONTAcTEN VIA sOcIAl mEDIA 
Via social media als facebook en Twitter 
onderhouden wij snel en laagdrempelig 
contact met jongeren, andere geïnte-
resseerden en onze samenwerkingspart-
ners. willen jongeren iets bespreken, 
dan kunnen ze ons zowel via facebook 
(facebook.com/jongerenwerkdewolden) 
als Twitter snel bereiken. Elke jongeren-
werker heeft een Twitter-account. 
Daarnaast houden we jongeren via face-
book op de hoogte van activiteiten en 
gebeurtenissen. 

Doordat wij aanwezig zijn op social media 

- de plek waar jeugd en jongeren en elkaar ontmoeten - 

hebben wij snel en laagdrempelig contact met hen. 

Op Facebook hebben wij ruim 150 contacten, 

via Twitter (4 accounts) zijn dat er meer dan 230. 

   In 2013 volgden 12 kinderen 

  de theatercursus stagekids.

2524



mochten naar de grote finale op 18 april in 
Groenekan. Samen met de jeugd- en jonge-
renwerkers, die hen ook bij de activiteiten 
ondersteunen, hebben ze daar een presen-
tatie voorbereid en gegeven. 
Helaas wonnen ze niet, maar ze kregen wel 
een cheque van € 2500,-. Vervolgens moch-
ten ze bij Streekradio De Wolden vertellen 
over hun initiatief en zijn ze gehuldigd door 
burgemeester De Groot. 
Naar aanleiding van de wedstrijd is een 
reizende tentoonstelling ingericht die door 
2 van de 4 Special Teenzzz-meiden op 5 
augustus in Assen is geopend. Hierbij was 
ook een jongerenwerker aanwezig.

sportieve en culturele activiteiten
De laatste week van de bouwvak genoten 
50 kinderen (5 uit De Wolden) volop van 
het sport- en cultuurkamp. Dit vakantie-
kamp is bedoeld voor kinderen die om uit-
eenlopende redenen niet op vakantie kun-
nen, bijvoorbeeld kinderen uit gezinnen met 
geldgebrek, of kinderen met een ziek broer-
tje of zusje of een zieke ouder. 
De grote verandering dit jaar was de locatie. 
Vond het kamp voorgaande jaren plaats in 
Hoogeveen, dit jaar was gekozen voor De 
Wolden (De Boerhoorn, de sporthal, het 

zwembad en de sportvelden). In 2014 is het 
sport- en cultuurkamp in Westerveld. 
Naast de 3 gemeenten (De Wolden, Hoog-
eveen en Westerveld), zijn welzijnsinstellin-
gen (waaronder Welzijn De Wolden), sport-
halbeheerders, sportverenigingen, cultuur-
instellingen en de combinatiefunctionarissen 
sport en cultuur betrokken bij de organisa-
tie.

Dankzij het sport- en 

cultuurkamp maken deze 

kinderen deel uit van de 

samenleving en wordt 

maatschappelijke uitval 

voorkomen.

speciale activiteiten helpen       
kwetsbare jongeren 
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. bij-
voorbeeld als ze een beperking hebben of 
opgroeien in een gezinssituatie waar de 
omstandigheden niet ideaal zijn. speciaal 
voor deze groep zijn er verschillende acti-
viteiten, zoals special Teenzzz en het sport- 
en cultuurkamp.

Special Teenzzz, een groep meiden in Zuid-
wolde, organiseert leuke activiteiten voor 
12-23-jarigen die, net als zijzelf, in het spe-
ciaal onderwijs zitten. 
In 2013 hebben ze 2 activiteiten georgani-
seerd die allebei 20 deelnemers trokken. De 
werkgroep bestaat uit de 4 meiden, een vrij-
williger en een jongerenwerker. 

finalist kroonappels
2013 was voor Special Teenzzz een heel 
speciaal jaar. Zo ging het Oranje Fonds van-
wege de troonswisseling op zoek naar de 
Kroonappels, de mooiste sociale initiatieven 
van Nederland. 
Na verschillende stemrondes kwam Special 
Teenzzz in de categorie Jeugd als finalist 
van de provincie Drenthe uit de bus en ze 

In 2013 stonden de Special 

Teenzzz in de finale van de 

Oranje Fonds Kroonappels. 

Ze werden beloond met 

€ 2500,-. Een prestatie om 

trots op te zijn.

De special Teenzzz-meiden mochten ook de tentoonstelling rond de Oranje fonds Kroonappels 

openen.
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Voorkomen is beter dan genezen
maatschappelijke uitval van jongeren 
willen we voorkomen. Dat doen we op 
verschillende manieren. Zo zijn er thema-
middagen (voor meiden) en -avonden (voor 
ouders), gaan we samen met de wijkagent 
de straat op en bezoeken we de keten in 
onze gemeente. 

meiden: doelwit van pesterijen
Als jeugd- en jongerenwerkers hebben we 
meestal te maken met jongens, zowel in 
de soos, bij activiteiten als op straat. Maar 
steeds meer - als gevolg van internet en 
social media - zijn het de meiden die extra 
aandacht nodig hebben. Zij zijn vaak doel-
wit van pesterijen: denk aan bangalijsten, 
sexting en snackseks. Om te voorkomen 

dat meiden hiermee te maken krijgen is er 
GirlsOnly (meidenmiddagen voor groep 
7/8 van de basisschool en klas 1/2 van het 
voortgezet onderwijs). 
Door middel van een activiteit maken we 
thema’s - die op dat moment spelen bij de 
meiden, op school of in het dorp - bespreek-
baar. Bijvoorbeeld gezondheid, uiterlijk, pes-
ten en gebruik van sociale media/internet. 
Daarnaast willen we de meiden weerbaar 
maken en de eigen grenzen laten herkennen 
en aangeven. GirlsOnly heeft daarmee een 
preventief karakter, signaleert knelpunten 
en verwijst waar nodig door. 
In de eerst helft van 2013 waren er meiden-
middagen in Ruinen (8x, 83 meiden) en De 
Wijk (8x, 68 meiden), na de zomervakantie 

kwamen daar de meidenmiddagen in Zuid-
wolde (3x, 47 meiden) en Oosteinde (2x, 28 
meiden) bij. In Oosteinde werd dit mede ge-
realiseerd door obs de Wezeboom, die een 
ruimte beschikbaar stelde voor GirlsOnly. 

middelengebruik 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 
dat ouders, opvoeders en kinderen/jonge-
ren met vragen over opvoeden, opgroeien 
en gezondheid helpt, organiseerde in 2013 
een aantal thema-avonden in gemeente De 
Wolden. Een daarvan ging over jongeren 

en middelengebruik. Verslavingszorg Noord 
Nederland (VNN) informeerde de ongeveer 
20 aanwezige ouders over drugs. De jeugd- 
en jongerenwerkers van Welzijn De Wolden, 
met VNN een van de 5 kernpartners van het 
CJG, schetsten een beeld van het middelen-
gebruik door jongeren in De Wolden. Voor 
veel ouders een onaangename verrassing: zij 
denken dat zoiets in De Wolden niet voor-
komt. Na afloop konden de ouders vragen 
stellen en daar maakten ze gretig gebruik van.

Er op af!
We gaan ook zelf de straat op en zoeken 
jongeren op in hun eigen domein, onder an-
dere in de keten. Participatie, kijken naar de 
eigen kracht van de jongere en individueel 

maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten 
bij ons ambulante werk. 
We leggen contact met de jongeren, zodat 
wij hen en zij ons leren kennen. Bij baldadig-
heid of overlast spreken wij jongeren daarop 
aan. Ook gaan wij met hen in gesprek of 
proberen verbindingen te leggen tussen de 
jeugd en overlastmelders om samen tot af-
spraken of oplossingen te komen. Jongeren 
die hulp nodig hebben, verwijzen wij door 
naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, coa-
ching op maat of hulpverlening (CJG). 
Daarnaast gaan de jongerenwerkers samen 

met de politie de straat op (koppelwerk). 
Als koppel - jongerenwerker en wijkagent - 
gaan wij elke maand ‘s avonds de straat op 
(14x in 2013).
Het koppelwerk heeft een preventieve func-
tie: daarbij brengt de wijkagent zijn kennis 
op het gebied van wet- en regelgeving en 
de sociale samenhang in het dorp in, de 
jongerenwerker richt zich op het sociale 
aspect (doorverwijzing). Het Koppelwerk is 
een samenwerkingsverband van het team 
Jeugd- en jongerenwerk, gemeente De 
Wolden en Politie Zuid-West Drenthe.

Keten- en caravanbeleid
Keten United, het keten- en caravanbeleid 
waarbij keten in gemeente De Wolden wor-

Door ouders voor te lichten over middelengebruik onder 

jongeren kunnen zij er met hun eigen kind(eren) over 

praten en het gebruik ervan mogelijk voorkomen.

Wij vergroten de weerbaarheid van meiden en maken 

hen bewust van de eigen grenzen. Een preventieve 

aanpak waarmee online pesten te voorkomen is.

Dankzij een actieve benadering voorkomen we 

overlast door en problemen bij jongeren.

GirlsOnly: meiden bespreken door middel van een activiteit als sieraden maken, rozen vouwen 

en dans een bepaald thema.
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den gecertificeerd, bestaat al sinds 2006. 
Sinds die tijd is er veel gebeurd. Keten kwa-
men en gingen en we onderhielden inten-
sieve contacten met de jongeren. We gaven 
vele presentaties en een aantal keer haalden 
we de landelijke pers. 
Maar in 2013 ging onze langgekoesterde 
wens voor een documentaire over Keten 
United in vervulling. Koen Joosten, mbo- 
student AV-productie en video en keetjon-
gere uit Ansen, benaderde ons met de vraag 
of hij als afstudeeropdracht Keten United 
in beeld mocht brengen. Dit resulteerde in 
de 11 minuten durende documentaire ‘Ge-
doogde gezelligheid’ waarin alle aspecten 
van het ketenbeleid ten aanzien van brand-
preventie en alcoholvoorlichting  aan de 
orde komen. Tijdens de certificeringsavond 
is de film voor het eerst vertoond. 

In 2013 namen we van 1 keet afscheid 
en kwamen er 2 bij. Deze komen in 2014 
voor certificering in aanmerking. De jonge-
renwerkers hebben op meerdere  avonden 
keten bezocht. Daarnaast boden ze onder-
steuning aan een keet waar het één en an-
der speelde. Tijdens een gesprek hebben de 
jongerenwerkers de jongeren geadviseerd 
hoe met deze situatie om te gaan. Een mooi 

voorbeeld van opgroeiondersteuning. Bij 
een andere keet waren er klachten vanuit 
de buurt over de verkeersoverlast die de 
keet veroorzaakt. Gemeentemedewerkers 
en jongerenwerkers hebben bemiddelings-
gesprekken tussen keetjongeren en buurt-
bewoners geleid. Ook deden koppels van 
jongerenwerkers/gemeentemedewerkers en 
jongerenwerkers/wijkagenten buurtonder-
zoek en voerden zij diverse gesprekken met 
de jeugd. In totaal zijn er 6 bemiddelings-
gesprekken bij verschillende keten gevoerd.

Net als in andere jaren zijn de keten ook 
weer door de brandweer en jongerenwer-
kers gecontroleerd (12 in totaal) en was er 
de controle vanuit de gemeente (elke keet 
3x, samen met jongerenwerkers). 
Ook was er aandacht voor alcoholvoorlich-
ting, hiervoor werken we samen met VNN. 
Zo heeft 1 keet - 6 jongeren en 3 ouders - de 
IVA (Instructie Verantwoord Alcoholschen-
ken) gevolgd. Aan het preventieprogramma 
‘Alcoholvrij op weg’ namen 8 jongeren van 
2 keten deel. De andere keten deden een 
test waarmee ze konden testen in welke 
mate de tijdens eerdere alcoholvoorlichtin-
gen opgedane kennis is blijven hangen.

In 2013 kregen 10 keten weer voor een jaar een certificaat.

De documentaire ‘Gedoogde gezelligheid’ is tijdens de certificeringsavond vertoond. 

Kwetsbare inwoners

•	maatschappelijk werk helpt 
 problemen op te lossen 

In een complexe samenleving, waar een beroep 
wordt gedaan op ieders eigen verantwoordelijkheid, 
krijgen mensen soms te maken met obstakels en 
problemen waar ze zelf niet meer uitkomen. Is dit 
het geval, dan kunnen de maatschappelijk werkers 
van Welzijn De Wolden helpen.
 

4
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maatschappelijk werk helpt         
problemen op te lossen 
In een complexe samenleving, waar een 
beroep wordt gedaan op ieders eigen ver-
antwoordelijkheid, krijgen mensen soms te 
maken met obstakels en problemen waar 
ze zelf niet meer uitkomen. Is dit het geval, 
dan kunnen de maatschappelijk werkers 
van welzijn De wolden helpen.

Het team Algemeen Maatschappelijk Werk 
kreeg in 2013 152 aanmeldingen binnen. 
Deze cliënten hebben allemaal een regulier 
traject doorlopen. Daarbij richt de maat-
schappelijk werker zich samen met de cliënt 
op de eigen krachten en mogelijkheden van 
de cliënt en vergroot deze. 

Inzet voor cJG 
Naast de reguliere trajecten hebben de 
maatschappelijk werkers ook een aantal 
diensten uitgevoerd voor het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). 
Voor kinderen zijn dat schoolmaatschappelijk 
werk (32 aanmeldingen) en sociale vaardig-
heidstrainingen (11 trajecten). Voor jonge-
ren is er POD (Positief Opvoeden Drenthe) 
Pubers (1 aanmelding). Ouders die kampen 
met opvoed- en opgroeiproblemen hebben 
we met opvoedingsondersteuning geholpen 
(25 aanmeldingen). Ook kwamen er enkele 
gezinnen in aanmerking voor zorgcoördina-
tie, een aanpak waarbij de zorgcoördinator 
samen met het gezin doelen vaststelt en er 
zo weinig mogelijk hulpverleners worden in-
geschakeld (5 aanmeldingen). 

pilot schoolmaatschappelijk werk 
Van maart t/m december liep bij cbs De 
Wegwijzer in Alteveer de pilot ‘Schoolmaat-
schappelijk werk’, waarbij een schoolmaat-
schappelijk werker 1 dagdeel per week (vrij-
dagochtend) op de school aanwezig was. 
De pilot werd uitgevoerd door het CJG en 
de schoolmaatschappelijk werkers van Wel-
zijn De Wolden. Dit gebeurde op verzoek 
van de school die het schoolmaatschappelijk 
werk in plaats van in de buurt van de school, 
juist in de school wilde hebben om zo snel-
ler en efficiënter op problemen te kunnen 
inspelen. 
Bij de start van de pilot waren er 14 aan-
meldingen (13 via de ouders/leerkracht, 
1 vanuit het kind). Voor 8 kinderen is een 
hulptraject gestart, 3 kinderen zijn doorver-
wezen. Bij 2 kinderen ging het om een vraag 
waarop de schoolmaatschappelijk werker 
geen antwoord kon geven, en bij 1 kind be-
trof het geen kindeigen problematiek.

Inzet in OGGz
Het team Algemeen Maatschappelijk Werk 
is een belangrijke partner in het OGGz-net-
werk, een netwerk waarin diverse organisa-
ties samenwerken. 
OGGz - Openbare Geestelijke Gezondheids-
zorg - is bedoeld voor (kwetsbare) mensen 
die elke vorm van zorg mijden en niet in 
staat zijn om zelf de juiste hulp te vragen
of te accepteren. In 2013 zijn vanuit het 
OGGz-netwerk 9 aanmeldingen bij het 
maatschappelijk werk binnengekomen. Deze
cliënten hebben we doorverwezen naar de 
juiste hulpverlener.

schuldhulpverlening naar gemeente
Op 1 juli 2012 trad de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs) in werking wat 
inhoudt dat gemeenten vanaf 1 januari 
2013 de regierol vervullen rond schuldhulp-
verlening. Deze werkwijze is gebaseerd op 
het ‘Beleidsplan Integrale Schuldhulpverle-
ning 2012-2016’. Voorheen had het team 
Algemeen Maatschappelijk Werk een gro-
te rol in het ondersteunen van cliënten bij 
schulden en begeleiding naar de Gemeente-
lijke Kredietbank.  
Cliënten met problematische schulden die 
zich bij ons aanmelden verwijzen we daarom 

voor de intake door naar de schuldhulp-
medewerker van gemeente De Wolden. 
Wanneer er naast schulden ook andere 
problemen zijn, kan deze medewerker 
cliënten (weer) doorverwijzen naar ons. 
Vaak is er sprake van een duo-traject: een 
traject waarbij de schuldhulpverlener en de 
betrokken maatschappelijk werker nauw sa-
menwerken. 
Door de huidige werkwijze houden de maat-
schappelijk werkers zich niet of nauwelijks 
meer bezig met materiële schuldhulpverle-
ning, maar richten zij zich met name op de 
psychosociale problematiek van de cliënten.

Bij de samenwerking tussen gemeente en 

maatschappelijk werkers rond schuldhulpverlening 

staat de cliënt centraal. 

De hulp kenmerkt zich door korte lijnen en dienst-

verlening op maat waardoor de cliënt zo snel 

mogelijk weer zelfstandig kan functioneren. 

Debby Jongsma (schoolmaatschappelijk 
werker) welzijn De wolden:
‘De samenwerking is goed verlopen, er 
waren korte lijnen, waardoor je elkaar 
snel kon vinden. 
Doordat je in de school werkt voel je je 
onderdeel van het team en dat maakt 
overleg makkelijk. Zowel leerkrachten, 
ouders als kinderen weten dat je er een 
bepaald dagdeel bent en kunnen bij
vragen altijd binnenlopen. Een aantal 
ouders heeft dit ook gedaan.’

wim Kamphuis (directeur) en 
manon van der wal (intern begeleider) 
cbs De wegwijzer:
‘De samenwerking tussen intern bege-
leider en schoolmaatschappelijk werker 
hebben we als goed ervaren. Ook leer-
krachten zien de meerwaarde van de 
schoolmaatschappelijk werker. Er is snel 
overleg mogelijk: zowel face to face, 
maar ook via mail of telefoon. Een plan 
van aanpak wordt onderling afgestemd 
en verdere acties worden snel genomen 
dankzij de goede samenwerking.’
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participatie in sociaal team
Na een geslaagde pilot in 2012 heeft ge-
meente De Wolden in 2013 een sociaal 
team geformeerd. 
Participanten zijn naast de gemeente (klant-
manager sociale zaken en Wmo-consulent) 

ook Welzijn De Wolden (maatschappelijk 
werker) en stichting MEE (consulent). Het 
sociale team signaleert, diagnosticeert, on-
dersteunt, verwijst door en koppelt hulpvra-
gen vanuit de samenleving terug. 

Aanmeldingen worden via een protocol 
rond vraagverheldering integraal behan-
deld, waarbij de eigen kracht leidend is. 
Hulpmiddel hiervoor is Mens Centraal, een 
registratiesysteem dat vanaf 2014 wordt ge-
bruikt. In dit systeem registreren alle betrok-

ken partners de aanmeldingen. De intake 
gebeurt integraal en de partners kunnen 
elkaar taken toebedelen. De intensieve sa-
menwerking moet leiden tot een betere en 
meer efficiënte dienstverlening.

Ouderen

•	Ouderen blijven betrokken en actief   
Voor ouderen zijn er verschillende activiteiten waar 
zij elkaar kunnen ontmoeten. Belangrijk, want op die 
manier is eenzaamheid te voorkomen.

•	samen kwetsbare en 
 eenzame ouderen bereiken

In Ruinerwold onderzoeken Welzijn De Wolden en
lokale organisaties hoe zij kwetsbare of eenzame 
ouderen beter kunnen bereiken. Het zoeken naar 
verbinding en het meer op elkaar afstemmen van de 
eigen programma’s lijkt een oplossing.

•	Ouderenadvies maakt ouderen sterker
 Ouderen helpen bij hun streven langer zelfstandig te 
 blijven wonen: de professionele ouderenadviseur van   
 Welzijn De Wolden helpt (kwetsbare) ouderen hierbij 
 met een preventieve aanpak.

5
Mensen worden zich weer bewust van wat ze 

kunnen, bouwen zelfvertrouwen op, 

zien allerlei mogelijkheden om hun situatie 

te veranderen en gaan (weer) actief deelnemen 

aan de maatschappij.
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Ouderen blijven betrokken en actief   
Voor ouderen zijn er verschillende activitei-
ten waar zij elkaar kunnen ontmoeten. be-
langrijk, want op die manier is eenzaamheid 
te voorkomen.

In 2013 is toegewerkt naar ’huren op maat’: 
alle ouderengroepen huren in de ontmoe-
tingscentra ruimtes naar grootte van de 
groep. Daardoor kunnen ook kleine groe-
pen (met bijvoorbeeld 4 leden) elkaar blijven 

ontmoeten. De groepen zijn verzelfstandigd 
en gaan zelf - via hun contactpersoon - de 
locatie huren.
De gymgroepen voor ouderen zijn onder-
gebracht bij Stichting Sport en Beweeg 
(SportDrenthe). Hierdoor blijven de kosten 
beheersbaar en kunnen de ouderen blijven 
bewegen in eigen omgeving (dus op de-
zelfde locatie onder leiding van dezelfde 
docent). 

De burendag in De wijk trok meer dan 150 bezoekers.

Gezellige bijeenkomsten in De wijk
Welzijn De Wolden stimuleert ouderen om 
met elkaar activiteiten voor de ouderen in 
hun dorp te organiseren. In De Wijk gebeurt 
dit al: daar organiseert het ouderenbestuur 
samen met belangenorganisatie ANBO, het 
Rode Kruis en woonzorgcentrum Dunning-
he (De Stouwe) gezellige bijeenkomsten 
voor ouderen.
Ook was er op 21 september een Burendag 
die meer dan 150 bezoekers trok. Er waren 
activiteiten en workshops voor jong en oud. 
Daarnaast zijn er wekelijks allerlei activitei-
ten aangeboden voor de ouderen in het dorp. 

Naar voorbeeld van De Wijk hebben ook 
activiteitengroepen voor ouderen in Ruiner-
wold de verbinding gezocht. In 2013 heb-
ben ze gezamenlijk een aantal activiteiten 
opgestart. Ook ondersteunen ze elkaar op 
praktisch gebied.

Overleg
Welzijn De Wolden heeft ook in 2013 regel-
matig overleg gevoerd met de gezamenlijke 
ouderenbonden (ANBO, AOV en PCOB), 
gemeente De Wolden en andere - bij oude-
ren betrokken - organisaties.

samen kwetsbare en eenzame      
ouderen bereiken
In Ruinerwold onderzoeken welzijn De 
wolden en lokale organisaties hoe zij 
kwetsbare of eenzame ouderen beter kun-
nen bereiken. het zoeken naar verbinding 
en het meer op elkaar afstemmen van de 
eigen programma’s lijkt een oplossing.

Onder leiding van Welzijn De Wolden zijn 
diverse organisaties die zich op ouderen 
richten, zoals de Vrouwenraad, de ouderen-
bonden ANBO en PCOB, De Zonnebloem, 
het Rode Kruis en woonzorgcentrum ‘t Von-
der een aantal keren bijeen geweest. 
Samen kijken ze hoe ze eenzame ouderen 
of ouderen in een kwetsbare positie kunnen 
bereiken en wat ze voor hen kunnen bete-

kenen. Begonnen is met uitwisselen van de 
basisgegevens van alle betrokken partijen 
zodat in ieder geval de organisaties elkaar al 
beter kunnen vinden.

In 2014 gaan we onze programma’s zoveel 
mogelijk op elkaar afstemmen, kijken we 
waar we onze krachten kunnen bundelen 
en of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk 
activiteiten uit te voeren. 
De plaatselijke kerken, die vaak goed weten 
wat er speelt onder de ouderen in het dorp, 
worden ook voor het overleg uitgenodigd. 
Daarnaast worden ook de verzorgingshui-

Er is minder eenzaamheid als (kwetsbare) ouderen 

elkaar regelmatig kunnen ontmoeten.
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zen (via de verbindingsgroep) bij het overleg 
betrokken. 
Leidraad hiervoor is de nota ‘Visie op wonen, 
zorg en welzijn voor het ouderenwerk’ die 

we met collega-welzijnsorganisatie Welzijn 
Mensenwerk in Meppel hebben geschreven. 

Ouderenadvies maakt                   
ouderen sterker 
Ouderen helpen bij hun streven langer zelf-
standig te blijven wonen: de professionele 
ouderenadviseur van welzijn De wolden 
helpt (kwetsbare) ouderen hierbij met een 
preventieve aanpak.

Alle ouderen in gemeente De Wolden krij-
gen bezoek van de ouderenadviseur. De 
gesprekken (1 of meerdere) zijn vaak bij de 
ouderen thuis, waarbij de vraag van de ou-
dere altijd centraal staat. Bij complexe situa-
ties kan de ouderenadviseur meerdere keren 
langskomen en daardoor een betere indruk 
krijgen van de leefsituatie en de mogelijke 
oplossingen. 

In 2013 heeft de ouderenadviseur 45 oude-
ren bezocht, in totaal zijn 90 bezoeken afge-
legd (elke oudere is 2x bezocht).

In de contacten zoekt de ouderenadviseur 
naar de ‘coping stijl’ (eigen kracht) en het 
netwerk van de oudere en de mogelijkheden 
die de ‘civil society’ kan bieden. 

Kwetsbare ouderen - ouderen met fysieke, 
verstandelijke, psychische of sociale beper-
kingen -beschikken niet altijd over eigen 
kracht of een netwerk. In deze situaties 
schakelt de ouderenadviseur professionele 
en vrijwillige hulp in.

De ouderenadviseur kijkt naar de ‘coping stijl’ en het netwerk van de oudere.

De ouderenadviseur helpt ouderen (weer) 

op weg en maakt ze sterker. 

Daardoor kunnen ze zichzelf 

weer redden en mee 

blijven doen aan onze maatschappij.
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Zorgvrijwilligers 
& mantelzorgers

•	mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
 krijgen ondersteuning 

Een sterke samenleving is een samenleving waarin
iedereen meedoet en voor elkaar zorgt. 
Maar je vrijwillig inzetten voor een ander, bijvoorbeeld 
in de zorg, is niet langer vanzelfsprekend. Wij zoeken 
naar de sociale kracht van de samenleving en leggen 
verbindingen: tussen mensen die hulp nodig hebben 
en inwoners die willen helpen.  

6EEN pRAKTIJKVERhAAl
Een ouderenbond benadert de ouderenad-
viseur over een oudere heer waar ze zich 
zorgen om maken. hij woont alleen, ach-
teraf op het Drentse platteland. Tot voor 
kort kwam hij naar bijeenkomsten, deed 
hij mee aan buurtactiviteiten en ging elke 
week naar de kerk.
Omdat zijn netwerk hem miste, ging de 
ouderenbond bij hem langs. In dat ge-
sprek kon hij niet aangeven waarom hij 
afwezig was. Zijn (eigen) kracht, zijn be-
langstelling, zijn betrokkenheid: het was 
allemaal weg. het leek alsof hij zich aan 
het terugtrekken was uit het leven.

levensvragen verwerken
In overleg met deze man en op verzoek 
van de ouderenbond is de ouderenadvi-
seur een aantal keren bij hem geweest. 
In de gesprekken is onderzocht wat zijn 
(eigen) kracht was (coping stijl) en bij wie 
en wat hij nog betrokken was. 
In de emotionele gesprekken kwam er van 
alles naar boven: onverwerkte rouw, een 
conflict in de buurt en een intensief besef 
van eindigheid. Tegelijk was er een woon-
vraag: zijn omgeving adviseerde ‘om uit 
voorzorg in een serviceflat te gaan wo-
nen’. 

hij zat zo vast in zijn eigen zorgen dat er 
een status van kwetsbaarheid dreigde. 
Als eerste moesten de levensvragen be-
noemd en verwerkt worden. De woon-
vraag kon hij zelf na een gezamenlijke 
analyse heel goed beantwoorden: hij 
wilde niet in een serviceflat ‘opgesloten 
zitten’. hij had altijd op het platteland ge-
woond, daar wilde hij ook sterven. Indien 
nodig was er de hulp van zijn kinderen en 
de thuiszorg. 
Naar zijn omgeving had ze nu een hel-
der antwoord, hij ging niet ‘uit voorzorg’ 
verhuizen, ook al zagen zijn buren hem 
dat liever wel doen (reden van het buurt-
conflict). Ook had hij weer energie om 
naar de bijeenkomsten van de ouderen-
bond te gaan. hij begreep zichzelf!

weer meedoen
het besef dat je leven eindig is komt als 
je ouder wordt. maar door de preventieve 
gesprekken werd deze oudere heer geen 
kwetsbare burger. het contact met de ou-
derenadviseur heeft hem sterker gemaakt 
en hij kan weer meedoen in de maat-
schappij.
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mantelzorgers en zorgvrijwilligers 
krijgen ondersteuning 
Een sterke samenleving is een samenleving 
waarin iedereen meedoet en voor elkaar 
zorgt. maar je vrijwillig inzetten voor 
een ander, bijvoorbeeld in de zorg, is niet 
langer vanzelfsprekend. wij zoeken naar 
de sociale kracht van de samenleving en 
leggen verbindingen: tussen mensen die 
hulp nodig hebben en inwoners die willen 
helpen.  

samsam-groepen
Alle kernen in gemeente De Wolden krij-
gen - onder leiding van Welzijn De Wolden 
- een Samsam-groep. Vanuit deze groepen 
worden mensen die zichzelf niet goed kun-
nen redden ondersteund bij hun deelname 
aan de samenleving, net als vroeger bij de 
zogeheten ‘naoberhulp’ waarbij een sterke 
betrokkenheid ervoor zorgde dat mensen 
altijd voor elkaar klaarstonden. Ze doen het 
samen, oftewel: samsam!

In 2013 is de eind 2012 gestarte Samsam-
groep Ruinen (en Ansen en Echten) verder 
uitgerold, Samsam-groep Zuidwolde is op-
gestart. De kernen Ruinerwold, De Wijk 
en mogelijk Koekange volgen later. Daarbij 
schuiven de omliggende kleine kernen aan.
Welzijn De Wolden heeft de professionele 
en vrijwilligersorganisaties - in overleg met 
Dorpsbelangen Rune - bij elkaar gebracht. 
Onder voorzitterschap van Welzijn De Wol-

den komen de organisaties enkele keren per 
jaar bijeen.
Samsam-groep Zuidwolde bestaat - naast 
Welzijn De Wolden - uit verschillende (zorg)-
organisaties.

Zorgvrijwilligers 
Welzijn De Wolden activeert de sociale 
kracht van inwoners ook door zorgvrijwil-
ligers in te zetten. Bij Welzijn De Wolden zijn 
70 zorgvrijwilligers actief. 
Welzijn De Wolden coördineert (afstem-
ming van vraag en aanbod via Centraal 
Meldpunt) en faciliteert (verstrekken van 
reiskostenvergoeding, afsluiten verzekering 
en mogelijkheid bieden tot lotgenoten-
contact via bijeenkomsten). 

Zorgvrijwilligers worden bijvoorbeeld inge-
zet bij:

Vrijwillige hulp (diensten)
•	 Vrijwillige thuishulp: zorgvrijwilligers wor-

den ingezet om mensen weer te laten 
deelnemen aan maatschappelijke activi-
teiten en ontlasten en ondersteunen tege-
lijk de mantelzorger. Mensen weten ons 
vaker te vinden. Tegelijk zien we de sa-
menwerking met de professionele (zorg)
organisaties steeds meer toenemen.

•	 FormulierenBrigade: vrijwillige hulp bij 

Dankzij de inzet van zorgvrijwilligers en maatjes 

kunnen kwetsbare burgers zelfstandig in de 

samenleving blijven functioneren.

Op 8 oktober was er in ontmoetingscentrum De havezate in De wijk een waarderingsbijeenkomst 

voor zorgvrijwilligers. hun werk werd gewaardeerd met een smaakvol stamppotten- en toetjes-

buffet en een avond vol cabaret: de Trevera’s bedankten de vrijwilligers op ludieke wijze voor 

hun inzet.

4342



Zorgvrijwilligers (en mantelzorgers) worden gewaardeerd. Zo werden ze ook dit jaar weer een 

aantal uren gastvrij onthaald door pitch&putt Golf in Koekange. Deze activiteit is samen met het 

steunpunt Vrijwilligerswerk georganiseerd. 

het invullen van formulieren en begelei-
ding van cliënten na schuldhulpverlening. 
De vrijwilligers van de FormulierenBrigade 
hebben het in 2013 erg druk gehad: in-
woners weten de weg steeds beter te 
vinden. Het gaat niet alleen meer om het 
invullen van een belastingaangifte, ook 
hulp bij het invullen van formulieren rond 
de minimaregelingen blijkt steeds vaker 
nodig. 
In 2013 hebben wij over de minimarege-
lingen een overleg gehad met de juridisch 
medewerker van gemeente De Wolden. 
Van een medewerker van de Belasting-
dienst kregen we tijdens een bijeenkomst 
informatie over wijzigingen in de belas-
tingaangifte. Ook het Stella-team, dat 
zich binnen de Belastingdienst bezighoudt 
met complexe belasting- of toeslagen-
problemen van burgers, vertelde over 
hun aanpak bij cliënten met meervoudige 

problemen. Wordt het voor de zorgvrij-
willigers te gecompliceerd en gaat iets 
over te veel ‘schijven’, dan kunnen wij het 
Stella-team inschakelen.

•	 Klussendienst: werkzaamheden, die men-
sen normaal gesproken zelf uitvoeren, 
worden overgenomen omdat deze men-
sen dat om verschillende redenen zelf niet 
meer kunnen (of organiseren). 
Een aantal keren is gevraagd of wij  (de 
zorgvrijwilligers) behulpzaam kunnen en 
willen zijn bij een verhuizing. Of mensen 
vragen of wij hun huis kunnen sauzen en 
schilderen omdat ze daar zelf geen geld 
voor hebben. De meeste vragen gaan nog 
steeds over tuinonderhoud en maaltijd-
voorziening.

Maatjesproject
Binnen het Maatjesproject wordt een in-
woner met een psychiatrische beperking gekoppeld aan een maatje (een zorgvrij-

williger) om samen leuke dingen te onder-
nemen. 
Samen met collega-instelling Stichting Wel-
zijnswerk Hoogeveen hebben we dit jaar 
voor de maatjes 2x een intervisiebijeen-
komst georganiseerd. Voor deze bijeenkom-
sten hebben we gebruikgemaakt van de 
deskundigheid van Indigo en Promens Care.
In 2013 zochten 16 inwoners een maatje (er 
waren 12 nieuwe aanvragen, 4 stonden er 
op de wachtlijst). Er melden zich 6 nieuwe 
vrijwilligers. In totaal konden we 7 koppelin-
gen realiseren. We hebben dus niet iedereen 
blij kunnen maken met een maatje. 

Het vinden en zoeken van vrijwilligers voor 
deze doelgroep blijft moeilijk. Voor het eerst 
hebben we een stagiaire van Hogeschool 
Windesheim in Zwolle ingezet. Nadeel hier-
van is dat als het schooljaar voorbij is de sta-
giaire ook stopt. Dit is vaak weer teleurstel-
lend voor de hulpvrager.

mantelzorgers
Mantelzorg is hulp bieden aan een directe 
naaste (voor minimaal 8 uur per week en
langer dan 3 maanden). Deze langdurige 
zorg voor een zieke partner, buur of vriend 
kan fysiek en emotioneel zwaar zijn. Daarom 
bieden wij - via onze mantelzorgconsulent - 
praktische en emotionele steun aan mantel-
zorgers. Ook behartigen wij hun belangen. 
Daarnaast coördineren we het Contactpunt 
Mantelzorg en ondersteunen we de vrijwil-
ligers van het contactpunt.  
Ook in 2013 hebben we weer veel mantel-
zorgers individueel en in groepsverband 
kunnen ondersteunen. Wat hebben we 
- onder andere vanuit het Contactpunt 
Mantelzorg - zoal gedaan:

Ondersteunen en waarderen
•	 Individuele ondersteuning: met 59 man-

telzorgers zijn een of meerdere gesprek-
ken gevoerd.

•	 Mantelzorgcompliment: 21 mantelzorgers 
kregen deze blijk van waardering.

CONTACTPUNT MANTELZORG
het contactpunt mantelzorg is een 
groep van 10 vrijwilligers die zich, 
onder leiding van een coördinator van 
welzijn De wolden, inzet voor man-
telzorgers door hen te informeren (via 
een nieuwsbrief of bijeenkomsten), 
hun belangen te behartigen en het 
onderwerp bespreekbaar te maken bij 
mensen en organisaties die met man-
telzorg te maken hebben (bijvoorbeeld 
de gemeente, zorginstellingen en huis-
artsen). 
bij het contactpunt mantelzorg zijn 
zo’n 350 mantelzorgers bekend, in 
2013 stonden 80 daarvan ingeschre-
ven bij het contactpunt.

De vrijwilligers sporen samen met de 
coördinator mantelzorgers op. Dit ge-
beurt onder andere via de jaarlijkse 
actie ‘Dat verdient een bloemetje’. 
In 2013 hebben de vrijwilligers zich 
ook (verder) verdiept in de ontwikke-
lingen die gaande zijn rondom tech-
nologie en mantelzorg, mantelzorg 
en werk en alle veranderingen op het 
gebied van zorg, wonen en welzijn. 

het contactpunt mantelzorg werkt 
veel samen met de mantelzorgconsu-
lent van welzijn De wolden en andere 
(zorg)organisaties.
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Vrijwilligers 
& organisaties

•	participatie van jongeren in 
 vrijwilligerswerk belangrijk

Jongeren participeren volop in de Woldense samenleving. 
Vanuit Welzijn De Wolden organiseren zij diverse 
activiteiten voor zowel hun jongere als oudere dorps-
genoten. De jeugd- en jongerenwerkers begeleiden de 
jongeren daarbij met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid. 

•	Dankzij sociale activering 
 weer volop meedoen 

Cliënten in een uitkeringssituatie die niet op eigen 
kracht passend vrijwilligerswerk kunnen vinden, kunnen 
met steun van Welzijn De Wolden wel weer actief mee-
doen (= sociale activering). In 2013 heeft gemeente 
De Wolden 17 cliënten aangemeld voor sociale activering.

•	het steunpunt Vrijwilligerswerk 
 brengt vraag en aanbod samen

Een sterke samenleving kan niet zonder vrijwilligers. 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk informeert, adviseert 
en ondersteunt deze vrijwilligers en de organisaties 
waarvoor zij werken.

7•	 Dag van de Mantelzorg (9 november): 
samen met alle verzorgingshuizen in ge-
meente De Wolden en Icare zijn 70 man-
telzorgers in het zonnetje gezet door hen 
een ‘dagje uit‘ te bezorgen.

•	 Dat verdient een bloemetje (5 november): 
350 mantelzorgers kregen een bloemetje 
en 8 jongeren een bioscoopbon tijdens 
deze grootscheepse, jaarlijkse actie die we 
samen met de gemeente organiseren.

•	 Respijtweekend: 6 mantelzorgers uit ge-
meente De Wolden namen deel aan dit 

gezellige en ontspannen weekend waarin 
mantelzorgers even niet hoeven te zor-
gen, maar zelf lekker verzorgd en ver-
wend worden. Het weekend was een 
initiatief van een welzijnsinstelling in Zuid-
West Drenthe (gemeenten De Wolden, 
Westerveld, Meppel en Hoogeveen). 

•	 Lotgenotenbijeenkomsten: 4x per jaar or-
ganiseren wij lotgenotenbijeenkomsten. 
Dit doen wij samen met organisaties die 

zich inzetten voor mantelzorgers. Lotge-
noten krijgen er informatie over actuele 
zaken, kunnen zich ontspannen en andere 
mantelzorgers ontmoeten. 

Deskundigheidsbevordering
•	 Cursus Niet-aangeboren hersenletsel (voor 

partners van mensen met dit letsel): 2 
mantelzorgers uit gemeente De Wolden 
namen deel aan deze cursus die was ge-
organiseerd door Stichting WelzijnsWerk 
Hoogeveen. 

In 2013 zijn de voorbereidingen gestart 
om deze cursus vanaf januari 2014 geza-
menlijk aan te bieden. Het merendeel van 
de deelnemers komt uit De Wolden.

•	 Themabijeenkomsten: 60-100 mantelzor-
gers (en zorgvrijwilligers) kregen tijdens 2 
themabijeenkomsten - die we met woon-
wijkcentrum Tonckenshuys organiseerden - 
informatie over een actueel thema en 
gingen daarmee samen aan de slag.

Door mantelzorgers passend te ondersteunen 

- zowel individueel als in groepsverband - 

kunnen zij hun zinvolle werk goed volhouden. 
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Daarnaast organiseerde een vriendengroep 
uit Ruinen, die al op jonge leeftijd de jeugd-
soos bezocht, op 10 februari voor het vijfde 
jaar een zaalvoetbaltoernooi. Ook dit jaar 
werd het een succes: maar liefst 12 teams 
uit heel De Wolden streden om de titel. 
De groep gaf aan vanaf 2014 zelfstandig 
verder te willen. De jeugd- en jongerenwer-
ker, die de groep bij de organisatie van het 
toernooi altijd ondersteunde, gaf de jonge-
ren daarom tijdens deze editie alvast meer 
verantwoordelijkheden. 
De jongeren hebben deze goed opgepakt 
en zijn positief over de stap naar zelfstan-
digheid. Wij blijven contact met hen hou-
den en ondersteunen waar nodig. Een mooi 
voorbeeld van jongerenparticipatie in De 
Wolden!

Vrijwilligers van het jongerenbestuur van 
de jeugdsoos in De Wijk hebben de jeugd-      
en jongerenwerkers ondersteund tijdens 
de Burendag op 21 september. Welzijn De 
Wolden was aanwezig met een pannakooi 
en tafeltennis. De 7 jonge vrijwilligers (10-
18 jaar) waren betrokken bij de voorberei-
ding en tijdens de dag hielpen ze bij de op- 
en afbouw en begeleidden ze jongeren bij 
de pannakooi.

maatschappelijke stage
Ook middels een Maatschappelijke Stage 
(MaS) laten we jongeren kennismaken met 
vrijwilligerswerk. 
Samen met de vrijwilligerssteunpunten van 
Hoogeveen en Meppel publiceren we de 
MaS-vacatures vanuit De Wolden op de 
vacatureborden van de scholen. 

participatie van jongeren                
in vrijwilligerswerk belangrijk
Jongeren participeren volop in de woldense 
samenleving. Vanuit welzijn De wolden or-
ganiseren zij diverse activiteiten voor zowel 
hun jongere als oudere dorpsgenoten. De 
jeugd- en jongerenwerkers begeleiden de 
jongeren daarbij met als uiteindelijk doel 
zelfredzaamheid.

In Zuidwolde is sinds september een en-
thousiaste groep van 6 jongens op woens-
dagmiddag betrokken bij het reilen en zeilen 
van de jeugdsoos. Ze organiseerden al een 
aantal activiteiten: in november (een vrij-
dagavond) een discoavond voor 23 jonge-
ren en in december (een woensdagmiddag) 
een filmmiddag die 16 deelnemers trok. De 
jonge vrijwilligers waren zelf verantwoor-
delijk voor de in- en verkoop van snacks en 

drinken, de aankleding van de soos en het 
heffen van de entree. Ze werden begeleid 
door 1 volwassen vrijwilliger. 

special Teenzzz en Afterscool
Ook in Zuidwolde: Special Teenzzz, een 
groep meiden die, met hulp van de jeugd- 
en jongerenwerkers, een aantal keer per 
jaar activiteiten organiseert voor hun eigen 
doelgroep (leerlingen in het speciaal onder-
wijs). Ook zij gaan steeds zelfstandiger aan 
de slag.

Verder kunnen kinderen tijdens de After-
sCoolmiddagen in Ruinen (tot september), 
De Wijk en Zuidwolde, aangeboden door 
onze jeugd- en jongerenwerkers, oefenen 
met het organiseren van activiteiten. 

Een enthousiaste groep jongeren in Zuidwolde organiseerde in november een discoavond 

waar 23 jongeren op afkwamen.

We betrekken jongeren bij het organiseren van 

activiteiten voor leeftijdsgenoten. 

Daarbij kijken we naar wat ze kunnen 

en waar ze goed in zijn. 

We stimuleren talenten en wijzen op valkuilen. 

Organiseren is ook een leerproces. Het bevordert 

niet alleen de algemene ontwikkeling, maar maakt 

ook dat jongeren zich bij de samenleving 

betrokken voelen en organiseren leuk vinden. 

Uiteindelijk resultaat is dat zij volop participeren: 

ze kunnen zelfstandig een activiteit organiseren.
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zijn op het gebied van vraag en aanbod rond 
vrijwilligerswerk. 
Zo kunnen potentiële vrijwilligers en maat-
schappelijk stagiair(e)s op de site informatie 
vinden over vrijwilligerswerk en is het vinden 
van de juiste vacature dankzij een uitgebrei-
de zoekfunctie eenvoudiger. Ingeschreven 
organisaties plaatsen vacatures. Inschrijven 
kan via een speciaal aanmeldformulier op 
de website. Na bevestiging van inschrijving 
kan de organisatie inloggen op de website 
en vacatures plaatsen. 
Om organisaties te informeren over ontwik-
kelingen op het gebied van vrijwilligerswerk, 
ontvangen ze 4x per jaar de digitale nieuws-
brief ‘Vrijwilligerswerk in Beeld’.

Op 10 september was het steunpunt Vrijwilligerswerk te vinden op de Kennismakingsmarkt 

‘Kracht in de buurt’ van gemeente De wolden. De markt vond plaats in Zuidwolde (in het ge-

meentehuis). Nieuwe en bestaande inwoners uit De wolden konden er met elkaar kennis maken 

en zich laten inspireren door initiatieven in de dorpen. Er was een vrijwilligerswerkvacaturewaslijn 

met de meest recente vrijwilligersvacatures waar mensen op konden reageren. potentiële vrijwil-

ligers konden een vrijwilligerstest doen om te ontdekken welk type vrijwilligerswerk het beste bij 

hen paste. Inschrijven als vrijwilliger kon uiteraard ook.

Namens het steunpunt Vrijwilligerswerk waren leonoor colenbrander (links), Gina van den berg 

(rechts) aanwezig.

Dankzij sociale activering             
weer volop meedoen 
cliënten in een uitkeringssituatie die niet 
op eigen kracht passend vrijwilligerswerk 
kunnen vinden, kunnen met steun van 
welzijn De wolden wel weer actief mee-
doen (= sociale activering). In 2013 heeft 
gemeente De wolden 17 cliënten aange-
meld voor sociale activering. 

Bij sociale activering is vrijwilligerswerk hét mid-
del om mensen weer een zinvolle dagbesteding 
of dagritme te geven en om ze te kunnen laten 
participeren in de samenleving. Ook kan het 
een opstap zijn naar een reguliere baan. 
Sociale activering is maatwerk. De consulent 
sociale activering zorgt ervoor dat de cliënt 
de begeleiding krijgt die nodig is om mee 
te kunnen doen in de samenleving. Daarbij 
wordt de zelfredzaamheid van de cliënt zo-

veel mogelijk gestimuleerd. Voor wat betreft 
het aanmelden van cliënten werkt de consu-
lent sociale activering nauw samen met ge-
meente De Wolden (klantmanagers afdeling 
Samenleving) en het team Algemeen Maat-
schappelijk Werk.

Jonggehandicapten
Welzijn De Wolden gaat in 2014 alvast 
inspelen op de Participatiewet die - als de 
wet wordt aangenomen - op 1 januari 2015 
wordt ingevoerd. Met deze wet wil de over-
heid bereiken dat jonggehandicapten die 
kúnnen werken, aan het werk gaan (parti-
ciperen). Bij het ontwikkelen van de eigen 
kracht zal sociale activering een belangrijke 
rol gaan spelen. 

het steunpunt Vrijwilligerswerk 
brengt vraag en aanbod samen
Een sterke samenleving kan niet zonder 
vrijwilligers. het steunpunt Vrijwilligers-
werk informeert, adviseert en ondersteunt 
deze vrijwilligers en de organisaties waar-
voor zij werken.

Vanaf juni kon het Steunpunt Vrijwilligers-
werk bemiddelen via een nieuwe website 
(met nieuwe vacaturebank): www.vrijwil-
ligerswerkdewolden.nl. Met deze website 
kunnen we vrijwilligers en organisaties in 
gemeente De Wolden nog beter van dienst 

Eind 2013 zaten 6 cliënten nog in een activerings-

traject, 13 hebben het afgesloten, 14 zijn 

succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk. 
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In de media
In 2013 hebben we verder ingezet op het 
actief benaderen van de media. Zo heeft de 
samenwerking met Streekradio De Wolden 
(waarbij ook het Servicepunt Vrijwillige In-
zet Meppel/Westerveld betrokken is) ertoe 
geleid dat we sinds 2012 een vast vrijwil-
ligersitem in een van hun best beluisterde 
programma’s hebben (5x). Ook in het we-
kelijkse radioprogramma ‘De Brink’ van 
RTV Drenthe konden we vacatures onder 
de aandacht brengen. De presentator inter-
viewt dan een Drents vrijwilligerssteunpunt, 
onder andere ook ons steunpunt (5x). 
Daarnaast leveren we een bijdrage aan de 
pagina van Welzijn De Wolden in de Wolder 

Courant (11x). In deze krant is ook regelma-
tig aandacht besteed aan activiteiten waarbij 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk betrokken is 
zoals de landelijke vrijwilligersactie NLdoet, 
de Maatschappelijke Stage, ontwikkelingen 
in het vrijwilligerswerk, de Vrijwilligersmarkt 
(zie verder) en de nieuwe website. 

Inlooppunt De boerhoorn
In oktober heeft het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk een inlooppunt geopend in De 
Boerhoorn in Zuidwolde. Van maandag t/m 
donderdag kunnen belangstellenden zonder 
afspraak binnenlopen met al hun vragen 
over vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld over ver-

goedingen en verzekering). Ook kunnen we 
ze helpen bij het vinden van geschikt vrijwil-
ligerswerk. 
We werken hierbij samen met gemeente De 
Wolden (afdeling Samenleving). Inwoners 
van gemeente De Wolden met bijvoorbeeld 
een bijstandsuitkering die in het kader van 
participatie vrijwilligerswerk gaan doen, 
kunnen ook terecht bij het inlooppunt. In 
een persoonlijk gesprek wordt er gekeken 
naar passend vrijwilligerswerk wat zoveel 
mogelijk aansluit bij de wensen en talenten 
van de vrijwilliger. 

Vrijwilligersmarkt De wolden
Op 17 oktober vond op initiatief van het 

Steunpunt Vrijiwilligerswerk de eerste Vrij-
willigersmarkt in gemeente De Wolden 
plaats in ontmoetingscentrum De Boerhoorn 
in Zuidwolde. Maar liefst 80-100 inwoners 
uit De Wolden wisten hun weg naar de 
markt te vinden. Zij konden met 20 orga-
nisaties kennismaken (zoals het Rode Kruis, 
Natuurvereniging Zuidwolde, Visio Het Huis 
te Echten, Vrijwilligers Terminale Zorg Dren-
the, Korenmolen de Zaandplatte).
De aanwezige organisaties vonden het ook 
leuk om elkaar te leren kennen. Zo zijn er al 
afspraken gemaakt om elkaar te bezoeken 
en samen activiteiten (bijvoorbeeld lezin-
gen) te organiseren.

In 2013 schreven zich 67 vrijwilligers en 23 

organisaties in bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. 

De organisaties meldden 38 vacatures aan, 

op de openstaande vacatures kwamen 32 reacties. 

Er hebben 25 bemiddelingen plaatsgevonden. 

welzijns- en maatschappelijk werkers
buuRTTEAm OOsT
werkzaam in de dorpen: Alteveer/Kerkenveld, Ansen, Drogteropslagen, Echten, Fort, 
Linde, Ruinen, Veeningen en Zuidwolde
standplaats: ontmoetingscentrum De Boerhoorn (Zuidwolde)

leonoor colenbrander buurtwerker
Specialisme: consulent Sociale Activering / Steunpunt Vrijwilligerswerk

Gerrie de Roo buurtwerker
Specialisme: consulent Informele zorg

Yvonne hooijer buurtwerker
Specialisme: jeugd- en jongerenwerker

lotte Koolhof buurtwerker
Specialisme: jeugd- en jongerenwerker
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buuRTTEAm wEsT
werkzaam in de dorpen: Berghuizen, Koekange, Koekangerveld, Oosteinde, Ruinerwold, 
Weerwille en De Wijk 
standplaats: ontmoetingscentrum De Havezate (De Wijk)

Jeffrey bolt buurtwerker
Specialisme: maatschappelijk werker

peter hiemstra buurtwerker
Specialisme: opbouwwerker

Roelien Korvemaker buurtwerker/ teamcoach 
(gedetacheerd vanuit Stichting WelzijnsWerk Hoogeveen)

Jannie hoogeveen buurtwerker
Specialisme: maatschappelijk werker

Debby Jongsma buurtwerker
Specialisme: maatschappelijk werker / zorgcoördinator CJG

Gina van den berg buurtwerker
Specialisme: consulent Sociale Activering / Steunpunt Vrijwilligerswerk

helena Telgenhof buurtwerker
Specialisme: coördinator Ouderenwerk / Centraal Meldpunt / 
Contactpunt Mantelzorg

magriet Zandink (uit dienst per 1 mei 2014)
Specialisme: ouderenadviseur

bregt beerends buurtwerker
Specialisme: opbouwwerker / cultuurcoördinator Brede School

Tom winters buurtwerker
Specialisme: jeugd- en jongerenwerker

Dieuwertje Jansen buurtwerker
Specialisme: jeugd- en jongerenwerker

5554



margreet Nijmeijer buurtwerker
Specialisme: maatschappelijk werker

Aïsha slot buurtwerker
Specialisme: maatschappelijk werker

COLOfON 

Redactie circade, 
welzijn De wolden

fotografie welzijn De wolden,
fotostudio compleet in beeld , istock

Vormgeving circade 

mEER wETEN?

Neem dan contact met ons op. 
Of kijk op onze website 
www.welzijndewolden.nl

ONZE lOcATIEs

De Boerhoorn (hoofdlocatie)
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde 

Postbus 2
7920 AA Zuidwolde

T 0528-37 86 86
E info@welzijndewolden.nl

De Tump
Groeneweg 1
7963 BX Ruinen
T 0522-47 85 00

De Havezate
Dorpsstraat 78
7957 AW De Wijk
T 0522-44 42 00

bestuur
Het bestuur van Welzijn De Wolden telt 3 leden: 
Ina Everts voorzitter
Albert Oppers secretaris
Rikus Aardema bestuurslid

In 2014 krijgt Welzijn De Wolden een andere bestuursvorm: een Raad van Toezicht. 

Jannes Kuik buurtwerker / leidinggevende Welzijn
Specialisme: opbouwwerker
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