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Voorwoord
 
Het rijk wil meer verantwoordelijkheid bij burgers leggen, decen-
traliseert daarom zorg en jeugdzorg naar gemeenten, en voert
Passend Onderwijs en de Participatiewet in. Het sociale domein
is ook in De Wolden volop in beweging. De voorgenomen vier
decentralisaties vergroten de reikwijdte van de WMO en geven
een impuls aan de transformatie van het sociaal domein. Bij de
decentralisaties komen veel nieuwe taken op de lokale gemeen-
schap af maar heeft ook de rollen veranderd van gemeenten en
Welzijn. De visie achter deze decentralisatie is meer participatie
en eigen kracht van de burger, minder bureaucratie, meer slimme
combinaties om reële resultaten te bereiken, een beperktere rol
van de overheid en vermindering van de inzet van overheidsgeld.
Dit wordt onze uitdaging voor de komende jaren. Onze branche-
organisatie (MOgroep) heeft tien sterke redenen gegeven om de
kracht van welzijn te benutten om de transities te doen slagen.
Zie hiernaast de 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen.
 
 
Paul Leenaarts
directeur-bestuurder
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Inleiding
 
2014 is het jaar waarin WDW hard gewerkt heeft om de veranderingen (transformatie) en ambities in gang te zetten, die
zo mooi verwoord stonden in ons Koersdocument:
 
- doorgroeien naar een kwalitatief hoogwaardige welzijnsonderneming, gericht op burgerkracht en een spilfunctie in
  het sociale netwerk in ons werkgebied;
- op weg naar een gedeeltelijke en gefaseerde verzelfstandiging van de twee dorpshuizen;
- een op innovatie- en resultaatgerichte organisatie;
- investeren in onze medewerkers;
- investeren in nieuwe samenwerkingsverbanden met een centrale rol voor buurtteams;
- verbeteren van de communicatie en PR.
 
Voor de geïnteresseerde lezers die meer in detail willen weten wat onze behaalde resultaten zijn, verwijzen we graag
naar de externe vierde kwartaalrapportage. Hier staan op activiteitenniveau onze resultaten beschreven.
Deze rapportage is gebaseerd op onze programmalijn Werk in uitvoering 2014-2017 en is op afroep beschikbaar.
 

De themakaarten
 
Welzijn De Wolden heeft haar aanbod beschreven in drie themakaarten, die in overleg met de gemeente gekozen zijn
en die dekkend zijn voor het sociale domein:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participatie (sociaal en economisch) en eigen verantwoordelijkheid lopen als een rode draad door alle thema’s en
maatschappelijke effecten en worden als zodanig niet specifiek als thema genoemd.
 
De themakaarten zijn geen opsomming van specifieke activiteiten, maar een weergave van de resultaten (in termen van
maatschappelijke effecten) die moeten worden behaald. Dit alles vanuit de visie dat burgers niet langer benaderd worden
vanuit een (specialistisch) aanbod, maar waar de individuele behoeften en mogelijkheden, de ontwikkeling van eigen
kracht en samenkracht maatgevend zijn. Bij maatschappelijke effecten gaat het grofweg om de waarneembare gevolgen
en/of resultaten van dienstverlening in de lokale samenleving. Het is overigens lang niet altijd mogelijk om een maat-
schappelijk effect toe te schrijven aan één specifiek product. Maatschappelijke effecten zijn in de regel het resultaat van
een combinatie van activiteiten, vaak ook nog uitgevoerd door verschillende organisaties.
 
Verantwoording
Per kwartaal evalueren en rapporteren wij intern onze resultaten om tijdig te kunnen (bij)sturen en zo nodig bij te stellen
(Plan-Do-Check-Act).
Naar onze opdrachtgever leveren wij tweemaal per jaar een schriftelijke rapportage (inhoudelijke en financiële verant-
woording) en is er periodiek overleg met de opdrachtgever (verticale verantwoording).
Onze ambitie is om één keer per jaar onze resultaten te bespreken met Dorpsbelangen en de WMO-raad (horizontale
verantwoording).

Sterke samenleving                                                                                                Preventie... voorkomen is beter
                                                                                               dan genezen

                                                                  Kwetsbare burger... een steuntje in de rug
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Sterke samenleving
 
Maatregelen om de zelfredzamen in de samenleving te ondersteunen
bij de zorg en ondersteuning die zij aan anderen bieden.
 
Belangrijke items op dit gebied zijn:
 
·         Bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid;
·         Organiseren van buurtteams;
·         Kennen en gekend worden;

 
·         Stimuleren eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfredzaamheid en eigen kracht;
·         Talentontwikkeling;
·         Ondersteunen van buurtinitiatieven/bewonersgroepen;
·         Opbouwwerk;
·         Informele zorg;
·         Doorontwikkeling Brede School;
·         Instandhouden van het voorzieningenniveau.

   In vogelvlucht...

Buurtteams en buurtwerkers
 
De omslag naar buurtgericht werken stond in 2014 centraal en zal ook in de komende jaren een belangrijk speerpunt
zijn. We hebben veel geïnvesteerd in kennen en gekend worden maar ook in de bijbehorende deskundigheidsbevorde-
ring van onze medewerkers.
 
WDW heeft in 2014 twee buurtteams ingericht die kantoor houden in de ontmoetingscentra De Boerhoorn (Zuidwolde)
en De Havezate (De Wijk).
 

De Boerhoorn, Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde De Havezate, Dorpsstraat 78, 7957 AW De Wijk

De afzonderlijke dorpen hebben weer hun eigen buurtwerkers die als vaste aanspreekpunten dienen voor de bewoners.
De buurtwerkers zoeken in de dorpen naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën voor
het dorp. Dat doen ze samen met de betrokken bewoner zelf, met de mensen in zijn directe omgeving en met de vrijwil-
ligers en organisaties in het dorp. Als het echt nodig is, schakelen zij specialistische zorg in.
De buurtwerkers werken als generalisten (breed inzetbaar), maar zij brengen natuurlijk hun specifieke kennis en ervaring
mee.
De buurtwerkers werken nauw samen met andere (zorg)partners in de dorpen: dorpsbelangen, scholen, wijkverpleeg-
kundigen, wijkagenten, woonconsulenten en zorgaanbieders.
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De buurtwerkers bieden ondersteuning bij:
·         initiatieven in de dorpen;
·         het vormgeven van een aangename leefomgeving;
·         inzet voor elkaar;
·         individuele vragen op het gebied van wonen,
          welzijn, zorg, werk en onderwijs.
 
Onze uitgangspunten:
·         wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig;
·         wij zijn thuis in de dorpen (kennen en gekend
          worden);
·         wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf
          vorm te geven aan een aangename leefomgeving;
·         wij richten ons op meer zelfredzaamheid en
          inzet voor elkaar.
 
Bewoner(s) en buurtwerker brengen samen in beeld wat de mogelijkheden zijn om de eigen situatie te verbeteren of om
ideeën te verwezenlijken. Daarbij helpt de buurtwerker de bewoner(s) om de volgende vragen te beantwoorden:
1. wat kan ik zelf doen;
2. wat kunnen mensen uit mijn directe omgeving (familie, vrienden, buren) doen;
3. wat zou een vrijwilliger voor mij kunnen doen en waar kan ik die vinden;
4. welke collectieve ondersteuning is mogelijk;
5. welke begeleiding kan de buurtwerker mij bieden;
6. voor welke problemen heb ik aanvullende 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.
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Scheiding Welzijn van Beheer
 
Zoals afgesproken is het proces in gang gezet om de
welzijns- en beheeractiviteiten te ontvlechten in twee afzon-
derlijke stichtingen. Op 18 juni 2014 zijn beide aktes bij de
notaris gepasseerd en daarmee geformaliseerd.
 
De statuten van de bestaande stichting Welzijn De Wolden
zijn aangepast en omgevormd tot ‘Beheerstichting De
Wolden’. Alle huidige beheermedewerkers en het onroe-
rend goed zijn hierin ondergebracht. 
Voor de welzijnsactiviteiten is een nieuwe stichting opge-
richt ‘Stichting Welzijn De Wolden’. Alle huidige medewer-
kers van welzijn en alle stafmedewerkers zijn onderge-
bracht in deze nieuwe stichting.
 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de beheerpoot zich
gefaseerd gaat ontkoppelen en verzelfstandigen. Het hui-
dige bestuur zal gefaseerd plaats gaan maken voor een
nieuw stichtingsbestuur dat gevormd zal gaan worden uit
bewoners van De Wijk en  Zuidwolde, resulterend in twee
nieuwe rechtsvormen voor de ontmoetingscentra De
Boerhoorn en De Havezate.
Leidend hierin is het proces van verzelfstandiging.
 
 

Verzelfstandiging
dorpshuizen
 
Net als in veel andere gemeenten staat ook gemeente De
Wolden voor de grote veranderopgave om burgerkracht te
mobiliseren. Inwoners moeten meer zeggenschap krijgen
en weer aan het roer komen.
Welzijn De Wolden onderschrijft deze visie van harte. Nieuw
beleid heeft echter wel tijd nodig om zijn weg te vinden naar
de praktijk. Nu wordt, ingegeven door de tijdgeest, steeds
meer een actieve bijdrage gevraagd van de bevolking,
waarbij burgers zelf het heft in eigen handen moeten
nemen. Dit proces gaat niet van vandaag op morgen.
 
Naar aanleiding van het Stade rapport "Verkenning moge-
lijkheden scheiding Welzijn en Beheer", heeft WDW in 2013
een visiedocument geschreven "Samen op weg naar
duurzame verzelfstandiging van de dorpshuizen". Wat we
voorstaan is te komen tot een ontvlechting van beheer en
welzijn. De ontmoetingscentra De Boerhoorn en De Have-
zate en het in aanbouw zijnde dorpshuis in Ruinen zullen
worden omgevormd naar zelfstandige dorpshuizen, die
gefaseerd hun eigen broek zullen moeten gaan ophouden.
 
Ons doel is om de ontmoetingscentra gefaseerd te verzelf-
standigen, zodat bewoners uiteindelijk zelf verantwoordelijk
worden voor de exploitatie en de dorpsprogrammering met
als ultiem doel om uiteindelijk zoveel als mogelijk los te
komen van de gemeentelijke subsidie.

Onze belangrijkste aandeelhouders, de inwoners van
Zuidwolde en De Wijk moeten worden meegenomen in dit
proces naar verzelfstandiging en zelfregie.
 
We richten ons op twee sporen:
 
1. commerciële inverdienactiviteiten met professioneel
    beheer;
2. dorpsgerichte (welzijns)activiteiten zoveel als mogelijk
    gerund door vrijwilligers en vormen van zelfbeheer.
 
Om de bewoners meer in hun kracht te zetten en meer
zeggenschap te geven worden ze uitgenodigd om in het
bestuur of in een bewonersraad zitting te nemen zodat ze
"het vak" kunnen leren en ze mede verantwoordelijk te
maken voor de programmering in het ontmoetingscentrum.
Hiermee wordt ook uiting gegeven aan de wens van de
gemeente om de burgers meer te laten participeren en
zeggenschap te geven en uiteindelijk eigenaarschap te
geven.
Dit proces van verzelfstandiging is inmiddels in volle gang.
Bewoners hebben de handschoen opgepakt en zijn con-
structief aan de slag gegaan. Er zijn voorlichtingsavonden
geweest en initiatiefgroepen gevormd. WDW is procesbe-
geleider.
 
Kijkend naar de behaalde resultaten in 2014, kunnen we
stellen dat we op koers liggen maar weten ook dat we nog
voor pittige uitdagingen staan. Het streven is om in 2017
op eigen benen te staan. 

Eind november kwamen potentiële leden van de initiatiefgroep en
gebruikersgroep bijeen om de kaders van de verzelfstandiging
ontmoetingscentrum De Boerhoorn door te nemen.
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Informele zorg
 
De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Steeds
vaker wordt eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan
bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen?
 
Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning
in beeld. De samenwerking tussen deze informele en for-
mele zorg vraagt de komende jaren onze aandacht.
 
Daarom zijn we dit jaar gestart met het team informele zorg.
Hierin zit al onze dienstverlening gebundeld die niet wordt
uitgevoerd door professionals maar door vrijwilligers
(mantelzorgondersteuning, vrijwilligersondersteuning, klus-
sendiensten, maatjesprojecten, formulierenbrigade, maal-
tijdvoorziening).
 
Nu steeds duidelijker wordt dat de kosten van de gezond-
heidszorg onbetaalbaar worden, neemt de druk om naar
alternatieven te zoeken toe. Hierbij komt ook de informele
zorg, in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk, steeds
nadrukkelijker in beeld.
Veel Woldenaren zetten zich al actief in voor anderen, maar
er zijn ook grenzen: lang niet iedereen wil zorg van het eigen
netwerk ontvangen en lang niet iedereen wil en kan een
ander hulp geven. Veel hangt ook af van de manier waarop
professionele en informele hulp elkaar kunnen ondersteu-
nen.
 
Hoewel informele zorg vaak als synoniem van mantelzorg
wordt gebruikt, vatten we het op als een combinatie van
mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en daarmee als
tegenhanger van professionele zorg. Mantelzorg wordt
omschreven als ‘de zorg die wordt gegeven aan een
hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving’.
 
Het kan zowel gaan om de zorg aan huisgenoten als aan
niet-huisgenoten en om intensieve of minder intensieve
hulp, maar het gaat altijd om de zorg voor iemand met
gezondheidsproblemen, dus bijvoorbeeld niet om klussen,
oppassen of de alledaagse zorg voor een gezond kind.
 
Bij vrijwilligerswerk in de zorg gaat het om ‘vrijwilligers die
onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in
georganiseerd verband voor anderen die zorg en onder-
steuning nodig hebben en met wie ze – bij de start – geen
persoonlijke relatie hebben’. Dit laatste is een belangrijk
verschil met mantelzorg. In de praktijk is een ander verschil
dat je voor vrijwilligerswerk kiest en er ook voor kan kiezen
voor een afgebakende periode vrijwilliger te zijn, terwijl
mantelzorg vaak iets is voor de lange termijn.
 
Eind 2014 stonden er 83 geregistreerde mantelzorgers
ingeschreven. Een kleine toename in vergelijking met het
voorgaande jaar (72).

Ter ondersteuning en ter ontlasting van de mantelzorgers
hebben we ook dit jaar activiteitenmiddagen, workshops,
thema-avonden, de Dag van de Mantelzorg, de actie "Dat
verdient een bloemetje” en een respijtweekend georgani-
seerd.
Dit jaar zijn er in totaal 455 boeketten aan mantelzorgers
uitgereikt en 16 bioscoopbonnen aan jonge mantelzorgers.
WDW heeft eind 2014 een belastbaarheidsonderzoek ge-
daan bij mantelzorgers. De resultaten zullen in 2015 bekend
worden en dienen als input om ons beleid bij te stellen.
Onze bijzondere aandacht zal in 2015 uitgaan naar de jonge
mantelzorger.

Niet alleen de Dag van de Mantelzorg was een succes op 11
november in ontmoetingscentrum De Havezate in De Wijk, maar
ook de actie "Dat verdient een bloemetje" - Artikel/foto Artizzl
Media/Peter Nefkens

Vele geïnteresseerden bezochten 11 maart de lezing "Anders
kijken naar zorg en welbevinden" in De Zantingehof te Zuidwolde.
Op ongedwongen wijze sprak Prof. Dr. Joris Slaets over de rol
van zorginstanties in relatie tot het welzijn van ouderen. Naar
aanleiding van de lezing vond er aansluitend een paneldiscussie
plaats onder leiding van huisarts Jan Nikkels. Panelleden waren
onder andere Petra van der Werf, rayonmanager Zuidwest
Drenthe van Icare en Paul Leenaarts, directeur-bestuurder Wel-
zijn De Wolden. 
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Brede School ontwikkeling
 
De Brede School is gericht op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen, met name de positie van
kwetsbare kinderen. Dit past ook binnen het vastgestelde WMO-volksgezondheidsbeleid waarin specifieke aandacht is
voor maximale kansen voor alle kinderen met de nadruk op preventie en daarmee een uitvloeisel van wet- en regelgeving.
 
De Brede School is een netwerk waarvoor partners (scholen, jeugdgezondheidszorg, Scala, Bibliotheken, muziekvere-
nigingen, sport, welzijn, peuterspeelzalen en kinderopvang) gebruik maken van elkaars expertise en gezamenlijk een
aantal doelstellingen uitvoeren.
 
We willen bereiken dat er een verbinding wordt gelegd tussen onderwijs, sport, cultuur, welzijn, kinderopvang, en zorg.
Daarmee kan het scholenteam een bijdrage leveren aan lokale opgaven als het bevorderen van participatie en leefbaar-
heid. Om uitvoering te kunnen geven aan het netwerk Brede School dient in de uitvoering inhoudelijk een koppeling
zichtbaar te worden met het gemeentelijk beleid.
 
 
Welzijn De Wolden is partner
 
WDW is een belangrijke partner binnen de Brede School, omdat wij een lange traditie hebben in het organiseren van
activiteiten voor kinderen, ouders en buurtbewoners. Daarnaast heeft WDW veel ervaring met het werken met vrijwilligers.
WDW is in de directe omgeving van de school actief en kan van daaruit het ‘wijkgevoel’ van de Brede School bevorderen.
 
De Brede School biedt WDW de kans om (nieuwe) doelgroepen te bereiken en het aanbod dichter bij de ‘vindplaats’ te
brengen. Zo bereik je niet alleen meer kinderen, maar ook kinderen die je anders niet bereikt. Ook biedt de Brede School
de mogelijkheid om structurele activiteiten op te zetten met een leeftijdsvolgende opbouw in plaats van incidentele acti-
viteiten. De Brede School biedt de mogelijkheid om samen met anderen te werken aan ontmoeting en sociale samenhang
in de wijk. De Brede School kan welzijn verbinden met de andere disciplines in de sociale sector.
 
In relatie tot brede scholen voor kinderen van 0-12 jaar is het volgende aanbod relevant:
·         verlengde schooldag: het coördineren en organiseren van buitenschoolse activiteiten in het kader van de
          verlengde schooldag, naschools leren;
·         het realiseren van een aantrekkelijke, creatieve leer- en leefomgeving voor kinderen;
·         de buurt en omgeving inzetten als ontwikkelingscontext, gebruik maken van het potentieel in het dorp;
·         de pedagogische en educatieve doorgaande lijn (onderwijs, opvang, ontspanning, zorg);
·         de afstemming van programma's met andere instellingen;
·         opvoedingsondersteuning: cursus- en activiteitenaanbod voor ouders (CJG);
·         inzet schoolmaatschappelijk werk;
·         meer integratie van jong en oud;
·         voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen;
·         jongerenwerk: activiteiten voor, door en met jongeren (waaronder tieners), inclusief jongerenparticipatie;
·         buurtopbouwwerk: activiteiten voor, door en met buurtbewoners op het vlak van wijkontwikkeling
          en bewonersparticipatie.
 
 
Samenwerking
 
Eén van de grote ontwikkelingen binnen brede scholen ligt in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang (In-
tegrale kind centra) die steeds inniger wordt: steeds meer scholen bieden kinderopvang in eigen beheer aan ondanks
het feit dat onderwijs een publieke instelling is en kinderopvang een private onderneming.
Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een compleet concept voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen
van nul tot dertien jaar.
In een IKC werken basisscholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, en buitenschoolse opvang nauw samen.
Na het faillissement van Speelwerk is er in De Wolden een stichting opgericht met als doel te komen tot een IKC. WDW
participeert in deze stichting.
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Daarnaast is de ontwikkeling gaande dat het onderwijs verantwoordelijk wordt om kinderen met een leerlinggebonden
financiering (Rugzakje) zoveel als mogelijk binnen het reguliere onderwijs op te vangen (Passend Onderwijs). Kortom,
de Brede School evolueert en vormt zich naar de tijd en maatschappelijke wensen en behoeften.
 
 
Het Brede School team
 
Kijkend naar de bovenstaande ontwikkelingen heeft WDW een presentatie gegeven wat de rol van WDW zou kunnen
zijn in de doorontwikkeling van de Brede Scholen in De Wolden. WDW heeft aangegeven een voortrekkersrol te willen
vervullen in de verdere doorontwikkeling van het Brede School concept en zal als aanjager uit reguliere middelen deze
coördinator (24 uur) leveren. De coördinator, in de persoon van Peter Hiemstra, is inmiddels constructief aan de slag
gegaan.

Het Brede School team, bestaande uit medewerkers Welzijn De
Wolden en gemeente De Wolden 

 

Vrijwilligersmarkt
 
Op dinsdag 28 oktober 2014 is de vrijwilligersmarkt gehouden in De Havezate, De Wijk. Succesvol verlopen met een
zestigtal bezoekers die gericht op zoek waren naar vrijwilligerswerk. Mede door de huis-aan-huis flyer is er voldoende
bekendheid aan gegeven. Naar aanleiding van deze vrijwilligersmarkt hebben zich 25 nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Vrijwilligersbeleid
 
Met het nieuwe "Werk in Uitvoeringsplan 2014 – 2017"
op zak heeft Welzijn De Wolden besloten een nieuw
vrijwilligersbeleid op te stellen. Een nieuw beleid om de
positie van de vrijwilligers binnen WDW helder in beeld
te brengen.
Het werken met vrijwilligers is binnen onze organisatie
een bewuste keuze. Vrijwilligers hebben een aantoon-
bare meerwaarde in het realiseren van doelstellingen. Zij
maken het mogelijk om een breed en uitgebreid pakket
aan activiteiten en diensten aan te bieden. Begin 2015
zal dit plan klaar zijn.

10



Preventie... voorkomen is beter dan genezen
 
Maatregelen die erop zijn gericht om te voorkomen dat mensen die
zelfredzaam zijn in een situatie terechtkomen van zorgafhankelijkheid.
 
Belangrijke items zijn:
·         jongeren(opbouw)werk;
·         versterken voorliggende veld;
·         schoolmaatschappelijk werk;
·         ouderen kunnen langer zelfstandig kunnen blijven wonen;

 
·         ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en ondersteunen van ouders bij het opvoeden;
·         het ontwikkelen van preventief gezondheidsbeleid en gezonde leefstijl;
·         versterking samenwerking CJG/scholen gericht op vermindering schooluitval en vroeg signaleren van problemen
          bij kinderen en jongeren;
·         voorkomen van schuldenproblematiek en huisuitzetting;
·         maatregelen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

   In vogelvlucht...

Jeugdzorg
 
Met de verschuiving van de jeugdzorg naar gemeenten wil
het kabinet dat het jeugdzorgstelsel eenvoudiger wordt. De
nieuwe jeugdwet kent 5 uitgangspunten:
 
1. preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid
    en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun
    ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
 
2. de-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door
    onder meer het opvoedkundig klimaat te
    versterken in gezinnen, wijken, scholen en in
    voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
 
3. eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen
    en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en
    zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht
    voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp;
 
4. integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangs-
    punt één gezin, één plan, één regisseur;
 
5. meer ruimte voor professionals om de juiste hulp
    te bieden door vermindering van regeldruk.
 
 

Met de nieuwe jeugdwet moet voorkomen worden dat ou-
ders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Het nieuwe
stelsel kent door één wettelijk kader en één financierings-
systeem voor de jeugdzorg meer doelmatigheid. Door
vermindering van regels en bureaucratie wordt integrale
zorg bij meervoudige problematiek beter mogelijk.
 
In het afgelopen jaar heeft WDW, samen met haar keten-
partners, mee helpen bouwen om deze overgang te reali-
seren. Analoog aan de ambtelijke fusie van De Wolden en
Hoogeveen zijn ook de CJG’s van beide gemeenten sa-
mengevoegd. De structuur is gemaakt. In 2015 zal blijken
of dit tot de gewenste resultaten zal leiden.   
 
Ons doel is om te voorkomen dat de zorg voor jeugd
jeugdzorg wordt. Binnen het AMW hebben we daarom twee
medewerkers specifiek aangesteld voor Jeugd. Concreet
betekent dat een versterking van het schoolmaatschappe-
lijk werk.
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Versterking voorliggend veld
 
In het regionaal transitie arrangement (RTA) is afgesproken
dat voor 2014 4% van de budgets van gespecialiseerde
jeugdzorg wordt ingezet voor het plan van aanpak “verster-
king voorliggend veld”.
Door de huidige versnipperde en strak gereguleerde finan-
ciering is het nog niet geheel mogelijk om dit in euro’s toe
te kennen maar zal voor een groot deel de inzet van mid-
delen via de inzet van menskracht gebeuren. Uitzondering
is de doeluitkering van de Provincie. Elke subregio heeft
350.000 euro beschikbaar. Voor De Wolden betekent dit
een bedrag van € 55.600,-.
 
Doel van deze middelen is om deze zo in te zetten dat het
“gewone” leven versterkt wordt en de eerste aanzet ge-
maakt wordt om de inzet van specialistische zorg voor jeugd
te beperken in instroom, ernst en duur.
 
Hiermee ontstaat de vraag wat we kunnen ombuigen om
ouders en professionele opvoeders in het gewone leven in
de verschillende leefmilieus sterker te maken zodat kinde-
ren zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daarmee is het
voor alle betrokkenen: zorgaanbieders, onderwijs, gemeen-
ten, burgers, artsen, etc. van belang te onderkennen hoe
we ervoor gaan zorgen dat we gezamenlijk veranderen.
Weten we dan voldoende van elkaar, zijn we bereid van
elkaar te leren en elkaars mogelijkheden te verkennen.
 
In verschillende werkgroepen in de subregio Zuid-West
hebben we de afgelopen maanden intensief met elkaar
(jeugdzorgaanbieders en voorliggend veld) gesproken over
hoe we met elkaar het voorliggend veld kunnen versterken.
Het betreft ook de toegang tot alle vormen van jeugdzorg.
 
Met alle opgedane ervaringen en verzamelde input heeft
WDW samen met kernpartners en gemeente De Wolden
een uitvoeringsplan geschreven hoe zij vorm willen geven
aan de versterking van het voorliggend veld. Naast trainin-
gen en deskundigheidsbevordering heeft De Wolden geko-
zen voor extra inzet van het schoolmaatschappelijk werk
binnen het primair onderwijs.

Schoolmaatschappelijk
werk
 
In 2014 en 2015 zijn er middelen beschikbaar in het kader
van “versterking van het voorliggend veld”. Het gaat dan
om de periode september-december 2014 en heel 2015.
Na deze periode moeten we gezamenlijk bekijken hoe
we deze inzet uit lokale middelen kunnen verduurzamen.

 
Versterking van het voorliggend veld betekent investeren
aan de voorkant (preventie) zodat er later minder een
beroep gedaan hoeft te worden op specialistische
(duurdere) jeugdzorg.
Dit onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.
Gemeente De Wolden heeft samen met WDW een uit-
voeringsplan geschreven, waarin de versterking van de
inzet van het schoolmaatschappelijk werk (SMW) een
belangrijk speerpunt is om bovenstaand doel te bereiken.
Op dit moment wordt er in De Wolden 20 uur SMW in-
gezet.
 
De ambitie is om SMW extra in te gaan zetten uit de
middelen “versterking van het voorliggend veld”. In het
LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) is deze ambi-
tie door de bovenschoolse directeuren onderschreven.
Aan WDW is gevraagd om bij de basisscholen in De
Wolden meer specifiek de behoefte van schoolmaat-
schappelijk werk te onderzoeken.
Omdat preventie vooral ook vroegsignalering betekent
hebben we het onderzoek ook uitgebreid naar de voor-
schoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinder-
dagverblijven).
De resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat
er een breed draagvlak is binnen het onderwijs, peuter-
speelzalen en kinderdagverblijven om schoolmaat-
schappelijk werk in te zetten.

Jongeren(opbouw)werk
 
Jongerenwerk richt zich op alle jongeren met speciale
aandacht voor jongeren die minder makkelijk zelfstandig
hun ontwikkeling naar volwassenheid doorlopen. Het werk
heeft een opgroei-ondersteunende, opvoedkundige en op
participatie gerichte doelstelling; jongeren worden actief
ondersteund en gecoacht in hun ontwikkeling tot zelfstan-
dige deelnemer aan de samenleving. Sociale competenties
zoals samenwerken, het leggen van sociale verbindingen
en het dragen van (sociale) verantwoordelijkheid zijn
voorbeelden daarvan.
 
Jongerenwerk werkt integraal en zorgt voor verbinding
tussen jongeren, ouders, school, en andere maatschappe-
lijke en particuliere organisaties. Op straat legt het jonge-
renwerk contact met groepen en zorgt eventueel voor een
aanvullend aanbod voor opvang en ontmoeting tussen
jongeren en voor contact met de omgeving van hanggroe-
pen. In samenwerking met andere professionals in de
omgeving van jongeren werkt de jongerenwerker aan een
voor iedereen leefbare buurt, wijk en gemeente.
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Deze veranderende rol van het jongerenwerk komt steeds
meer tot uiting. De verbindingen met andere disciplines
binnen het buurtteam werpen haar vruchten af. Jongeren-
werk wordt niet meer gezien als de "activiteitenboer" maar
als een onderdeel van het netwerk. Hulpvragen worden
gezamenlijk opgepakt en nieuwe initiatieven zijn ontstaan. 
 
Door de veranderende taken als buurtwerkers verschuiven
ook de taken van de "oude" jongerenwerker. In 2014 is een
nieuw visiedocument geschreven: "Jongerenwerk in De
Wolden... van accommodatiegericht jongerenwerk naar
ambulant jongerenwerk".
 
Het Koppelwerk (jongerenwerker en wijkagent gaan samen
op pad) en het ambulant jongerenwerk (eropaf) is dit jaar
ook veel beter uit de verf gekomen. Jongerenwerkers en
AMW-ers zijn actief de dorpen ingegaan om contacten te
leggen en te onderhouden met de doelgroep.
 
Onze jongerenwerkers hebben ook een betere verankering
gevonden in het CJG en hebben verschillende sociale
vaardigheidstrainingen gegeven op de basisscholen. Alle
SamSam netwerken zijn uitgerold en het jongerenwerk is
daarin een vaste waarde.

 
Ook zijn er dit jaar weer diverse keten gecertificeerd.
 
Begin 2015 zal het jeugdbeleid worden geëvalueerd,
daarin wordt ook het ketenbeleid meegenomen.
 
Daarnaast zijn de doelgroepactiviteiten (GirlsOnly, Special
Teenzz) uitgebreid naar De Wijk, Ruinen, Zuidwolde en
Oosteinde.

Tijdens de Burendag in 2014 kon men in ontmoetingscentrum De
Havezate, De Wijk, meedoen met een aantal activiteiten. Ziehier
de workshop graffiti spuiten voor de jongeren.

Met de fiets gaan de jongerenwerkers het dorp in om contacten
te leggen met hun doelgroep.

Peter Nefkens (Artizzl Media) op pad met de filmcamera om
filmpjes te maken voor de begin 2015 nieuw te lanceren website
van Welzijn De Wolden. GirlsOnly als doelgroepactiviteit, vallend
onder het thema "Preventie... voorkomen is beter dan genezen"13



Kwetsbare burger... een steuntje in de rug
 
Maatregelen voor mensen met een fysieke, verstandelijke, psychische
of sociale beperking, waardoor zij in redelijke mate kunnen blijven
deelnemen aan de samenleving.
Het gaat om een groep mensen die beperkt zelfredzaam is maar ook
weer niet in grote mate zorgafhankelijk. Daarnaast is het van belang
dat ook deze groep de weg weet te vinden naar de WMO en andere
dienstverlenende instanties, om ze zoveel mogelijk deel te kunnen laten
nemen aan de samenleving.

Belangrijke items zijn:
·         maatschappelijk werk: hulp- en dienstverlening aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken;
·         hulpverlening aan jeugdigen met problemen bij het opgroeien en ondersteunen van ouders bij het opvoeden;
·         het gaat om begeleiding en ondersteuning in collectieve vorm maar ook om individuele voorzieningen,
          zoals woningaanpassingen;
·         terugdringen van het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen op het gebied van inkomen,
          wonen en zorg;
·         nieuwe vormen van dagbesteding voor kwetsbare ouderen;
·         sociale activering.

   In vogelvlucht...

Sociaal team
 
In 2014 is verder ingezet op de doorontwikkeling van het
Sociaal Team.
 
Het sociaal team is multidisciplinair 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.
 
Op basis van de aanmeldingen vanuit de verschillende
organisaties maakt het Sociaal Team twee afwegingen:
1. bij lichte, enkelvoudige problematiek de taak terug-
    zetten naar het voorliggend veld/buurtteam dat
    verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling;
2. het doen van een integrale intake (quick scan), indien
    er vermoedens zijn van complexere problematiek.
 
Op basis van de uitkomst uit de quick scan kan het Sociaal
Team de taak doorzetten naar het buurtteam of andere
uitvoerende organisaties of opschalen om WMO-aanspra-
ken of uitkeringen toe te kennen en in een later stadium het
toekennen van een vorm van geïndiceerde (jeugd)zorg.
Het Sociaal Team voert geen dienst/hulpverlening uit maar
regelt dus de toegang tot de voorzieningen.
 
 

CJG
 
Begin 2014 was de positionering van het CJG nog ondui-
delijk. Vooralsnog is het CJG de toegang tot de gespecia-

liseerde vervolghulpverlening (vanaf interventieniveau 4).
De toekomst zal uitwijzen of het CJG ondergebracht wordt
bij het Sociaal team, of dat het als netwerkorganisatie blijft
bestaan en centraal de toegang blijft regelen tot de speci-
alistische jeugdzorg.
 
In Drenthe trekken provincie, gemeenten en uitvoerende
organisaties gezamenlijk op om te komen tot een nieuw
inhoudelijk fundament.
 
De gemeente kiest voor een brede aanpak, gericht op een
omgeving waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwik-
kelen maar wil ook dat er minder een beroep gedaan wordt
op de jeugdzorg. De uitdaging is niet alleen te kijken naar
probleemgedrag, maar ook de jeugd op een positieve
manier te prikkelen en samen kansen en mogelijkheden te
benutten.
 
Het CJG in De Wolden neemt hierin een centrale plaats als
het gaat om jeugd- en opvoedhulp. De partners die het CJG
vormgeven, fungeren als vraagbaak en bieden ondersteu-
ning. Zij vormt een netwerk van voorzieningen dat invoegt
op de directe leefomgeving van jeugdigen en ouders. Zo
nodig organiseert en coördineert het CJG vervolghulp.
 
Het multidisciplinaire team (MDO) is het schakelpunt
waarin de buurtwerkers terecht kunnen om breder te kijken
naar casuïstiek en daar waar nodig op- of af te schalen.
Daarnaast is het MDO ook een belangrijk platform om van
elkaar te leren.
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Algemeen maatschappelijk werk
 
Binnen het team van de buurtwerkers met de specialisatie algemeen maatschappelijk werk (AMW) hebben we ervoor
gekozen om 2 medewerkers vrij te maken om hun focus te kunnen richten op het onderdeel Jeugd. Zij gaan zich meer
specifiek richten op het schoolmaatschappelijk werk en sociale vaardigheidstrainingen. Beide medewerkers hebben de
KIES training (kinderen in echtscheidingssituaties) afgerond en zijn begonnen om kinderen en ouders deze cursus op
de basisscholen aan te bieden.
In het AMW constateren we dat de aard van de problematiek complexer wordt. Dit wordt zichtbaar in het aantal open-
staande dossiers. De oorzaak ligt mede in het feit dat er minder makkelijk verwezen wordt naar de tweedelijns zorg.
In 2014 kreeg het AMW 61 aanmeldingen en was er sprake van 121 openstaande begeleidingen.
Dat is zonder meer fors te noemen. De conclusie zou kunnen zijn dat door de veranderende toelatingseisen naar de
tweede lijn, cliënten in de eerste lijn kunnen blijven hangen.
17 cliënten werden doorverwezen naar de tweedelijns zorg. Dit is relatief laag. Het aantal OGGz trajecten in 2014 bedroeg
11 en er waren 2 aanmeldingen voor huiselijk geweld. Dit is in lijn met het voorgaande jaar.
 
 

Sociale activering
 
Sociale activering wordt ingezet om de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van mensen te vergroten die al geruime
tijd niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt of deel uitmaken van andere maatschappelijke verbanden. Het gaat
hierbij doorgaans om mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van een (bijstands)uitkering en vooralsnog onbemid-
delbaar worden geacht. De doelstelling van sociale activering is om sociale vaardigheden bij de genoemde doelgroep
aan te brengen of uit te breiden en het werkritme te verhogen. Daarmee worden sociale uitsluiting en isolement bestre-
den en maatschappelijk nuttige activiteiten uitgevoerd die anders achterwege zouden blijven.
Onze buurtwerkers met het specialisme sociale activering hebben in 2014 22 mensen in traject gehad en toegeleid naar
vormen van maatschappelijke participatie.
In totaal zijn er in opdracht van de gemeente 56 WWB-screenings uitgevoerd (Wet Werk en Bijstand).
 

SamSam
 
De gemeente heeft Welzijn De Wolden gevraagd om het
onderdeel “sociale kracht" te mobiliseren. Sociale kracht
zou je kunnen omschrijven als “wat de samenleving kan
bijdragen aan de oplossing van een individueel probleem”.
Noem het maar op z’n Drents: naoberhulp.
In de dorpen zijn al veel professionele en vrijwilligersorga-
nisaties actief op het sociale vlak. Denk maar aan kerken,
Humanitas, ouderenbonden, Rode Kruis, Welzijn De Wol-
den, thuiszorgorganisaties en vele andere.

WDW brengt in samenspraak met de verenigingen van
Dorpsbelangen al deze organisaties (dus professionele en
vrijwilligersorganisaties) samen in de zogenoemde Sam-
Sam groepen. De organisaties binnen deze SamSam
groep weten van elkaar wat ze doen:
- weten hoe elkaar te bereiken;
- zorgen ervoor dat de juiste signalen op de juiste
  plaats terechtkomen;
- werken met elkaar samen;
- pakken op wat er nog ontbreekt.

Eind september was de presentatie van de sociale kaart van
SamSam Ruinerwold, Oosteinde, Berghuizen en Weerwille

Organisaties in een SamSam groep doen het samen en
steken de handen uit de mouwen. De SamSam groep
Ruinen ging als eerste van start. Daarna volgden er Sam-
Sam groepen in Ruinerwold, De Wijk, Zuidwolde, Koekan-
ge en Ruinen.
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Sociale eetpunten
 
In 2014 zijn we gestart met sociale eetpunten in de
ontmoetingscentra van De Wijk en Zuidwolde. Inwoners
kunnen tegen een vriendelijk tarief van een maaltijd
genieten. Belangrijker echter is de ontmoetingsfunctie
en het samenzijn. Onze buurtwerkers sloten geregeld
aan om te horen en te voelen wat er leeft.
 
Dit kan met recht een groot succes genoemd worden.
De belangstelling was groot. Dit gaat dan ook zeker een
vervolg krijgen.

Samenwerking binnen het
netwerk
 
De samenwerking met de huisartsen en de praktijkonder-
steuners is intensiever geworden rondom de ouderen in De
Wolden.
Door de veranderingen in de zorg willen we in 2015 starten
met een project preventieve huisbezoeken om hen goed te
informeren en om mee te denken hoe zij op een verant-
woorde manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit willen
we doen met de praktijkondersteuners, WMO-consulenten
en ouderenbonden.
Het investeren in kennismaking, afstemming en nieuwe
activiteiten en voorzieningen roept ook nieuwe vragen op
betreffende de rollen die een ieder in het veld vervult.
Welzijn De Wolden wordt gezien als een netwerkpartner
die een sterke rol heeft in het speelveld wonen, zorg en
welzijn. Hoe kunnen we complementair zijn en elkaar ver-
sterken. Het denken in domeinen maakt samenwerken
soms onnodig lastig.
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Meer weten?
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