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Voorwoord
 
In dit jaarverslag nemen we u mee door het jaar heen wat binnen
Welzijn De Wolden in 2015 is gerealiseerd, met en voor inwoners
van De Wolden, in samenwerking met diverse organisaties.
 
Waar voorheen werd gewerkt met termen als opbouwwerk, ou-
derenwerk, jongerenwerk, enz., zeg maar de oude indeling van
het welzijnswerk, werkt Welzijn De Wolden nu met buurtwerkers,
verdeeld over 2 buurtteams. De buurtwerkers hebben allemaal
nog wel hun eigen specialisme, maar zijn inmiddels ook breed
inzetbaar voor u als inwoner.
Wat we allemaal doen binnen Welzijn De Wolden, valt onder een
drietal thema’s.
 
1. Sterke samenleving
Dit thema gaat over bijvoorbeeld een groep inwoners die zelf een
en ander willen organiseren in hun buurt, hierover advies vragen
aan de buurtwerkers omtrent het hoe en wat, en het vervolgens
zelf uitvoeren. Alleen ga je snel, samen kom je verder, tenslotte.
 
2. Preventie… voorkomen is beter dan genezen
Dit thema zegt eigenlijk al genoeg. Voorkomen dat inwoners in
een situatie terechtkomen van afhankelijkheid. Dit kan zijn zorg-
afhankelijkheid of financiële afhankelijkheid.
 
3. Kwetsbare burger… een steuntje in de rug
Inwoners met een fysieke, verstandelijke, psychische of sociale
beperking op weg helpen, waardoor ze kunnen blijven deelnemen
aan de samenleving.
 
Elkaar helpen, meer eigen kracht van de burger, en hierdoor een
meer beperkte rol van de overheid is in de afgelopen jaren inge-
zet, en het is nu van belang om op deze ingeslagen weg door te
gaan en waar nodig inwoners te adviseren, te helpen en te on-
dersteunen.
Zoals hiernaast mooi wordt verwoord door Loesje…
 
 
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of activitei-
ten, bel of mail ons of maak gebruik van het contactformulier
op onze site www.welzijndewolden.nl.
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Binnen het thema sterke samenleving sluiten wij aan op
de kracht van de samenleving. Belangrijke items op dit
gebied:
· de ontwikkeling van de integrale buurtteams;
· de inzet op “kennen en gekend” worden;
· bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid;
· stimuleren eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap,
  zelfredzaamheid en eigen kracht;
· talentontwikkeling;
· ondersteunen van burgerinitiatieven op basis van
  vraag;
· projectmatige ondersteuning/opbouwwerk;
· informele zorg;
· vrijwilligersondersteuning;
· Brede School en ontwikkeling Integrale Kind Centra
  (IKC).

 Sterke samenleving
 
 
 
 

Buurtteams en "kennen en
gekend worden"
 
In 2015 heeft Welzijn De Wolden veel tijd geïnvesteerd in
het intern doorontwikkelen van de basis, het buurtgericht
werken. De uit meerdere disciplines samengestelde
buurtteams bevordert de onderlinge samenwerking en inzet
van elkaars specialistische kennis. De buurtteams ontwik-
kelen samen een meer generalistische aanpak, waarbij het
buurtteam een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
neemt in het realiseren van de gestelde doelen en de
eindresultaten.
Extern is veel tijd geïnvesteerd in de relatie met de dorpen
en hun inwoners. Het kennen en gekend worden zet in op
het creëren van toegang tot de samenleving.
De samenleving weet steeds beter welke ondersteuning
verwacht kan worden van het buurtteam.
 
Met name in de tweede helft van 2015 wordt de inzet van
de buurtwerkers merkbaar en ervaren door zowel onze
medewerkers als onze klanten. Na een moeizame start
wordt nu actief een verbinding gemaakt met de dorpsbe-
langenorganisaties, een belangrijke speler in de dorpen en
het sociaal domein. Ook de lokale maatschappelijke orga-
nisaties maken steeds meer kennis met de buurtwerkfunc-
tie.
 
In feite gaat het om een veranderproces, waarbij de rollen
van de overheid, de burger en de dienstverleners zijn ge-
wijzigd. Dit verklaart de relatieve lange aanloopperiode om
met elkaar tot nieuwe inzichten te komen.
Het blijkt dat naast de burger, het welzijnswerk
ook het gemeentelijk apparaat als uitvoeringsorganisatie
moet wennen aan de veranderende rol.
 
De zichtbaarheid en de competenties van de buurtwerkers
zijn door gerichte scholing aantoonbaar toegenomen en
succeservaringen stimuleren deze ontwikkeling.
We zien activiteiten ontwikkelen in de dorpen, waarbij de
invloed van het buurtteam aantoonbaar is. De buurtteam-
medewerker zet o.a. vakkennis en zijn netwerk in, zoekt
naar verbinding in lokale structuren, stimuleert en activeert
bewoners om inhoud te geven aan lokale wensen.
 
Onze fysieke zichtbaarheid wordt onderkend en ervaren
door belangenorganisaties, ketenpartners en in toenemen-
de mate ook door inwoners. We zijn echter nog niet zover
dat alle partijen en inwoners hun buurtwerkers kennen. De

volgende stap is het decentraal werken in de dorpen.
Rolveranderingen stuiten soms ook op onbegrip. Oude
beelden en ervaringen en de erop af houding wordt niet
altijd begrepen. 2015 maakte zichtbaar dat het vooral gaat
om aansluiting bij de lokale ontwikkelingen van inwoners
en belangenverenigingen. Het buurtwerk blijft investeren in
de nabijheid. 
 
Communicatie
Ter ondersteuning van het nieuwe werken is de communi-
catie in 2015 onverminderd voortgezet. Er is een nieuwe
interactieve website gelanceerd, waarbij nieuws en actua-
liteit speerpunt is. Ook moet de website een toegang zijn
voor vragen uit de samenleving. 

Onderons bij de soep in Fort - Het initiatief van "Onderons bij de
soep" ligt in Echten bij Titi de Groot. Buurtwerkers van Welzijn De
Wolden vonden dit een erg leuk en goed initiatief en hebben dit
samen met de inwoners van Fort overgenomen. In Fort is ervoor
gekozen om per toerbeurt soep te gaan koken. De bedoeling is in
2016 dit initiatief in andere dorpen uit te rollen. Voor de buurtwer-
kers een mooie gelegenheid om contacten te leggen en te onder-
houden.

4



Scheiding Welzijn en
Beheer
 
• 18 juni 2014 formele scheiding van het beheer van de
  ontmoetingscentra en het welzijnswerk.
• In 2015 zijn belangrijke stappen gezet om, naast
  scheiding welzijn en beheer, ook de financiële scheiding
  tussen de dorpshuizen vorm te geven.
• Medio 2016 worden de scenario's van de ontmoetings-
  centra in Zuidwolde en De Wijk gepresenteerd.
  Daarmee wordt duidelijk welke koers voor de centra
  wordt uitgezet.

Verzelfstandiging dorpshuizen
 
In 2015 is hard gewerkt om het verzelfstandigingsproces en het maatschappelijk draagvlak voor de ontmoetingscentra
De Boerhoorn, De Havezate en de ontwikkeling van De Tump naar ‘t Neie Punt te ondersteunen. Het opbouwwerk en
de betrokken buurtwerkers ondersteunen deze processen.
 
► Verzelfstandiging De Havezate, De Wijk
Een ingewikkeld proces, waarbij de inzet van het opbouwwerk is gericht op participatie van de inwoners en de wijze
waarop partijen als Dorpsbelang De Wijk en de Initiatiefgroep hiermee omgaan.
 
Dat de Initiatiefgroep een eigen verantwoordelijkheid heeft is duidelijk, maar de geformuleerde uitgangspunten blijven
leidend in het proces. 2016 wordt het jaar waarin belangrijke keuzes op de route naar verzelfstandiging zullen worden
gemaakt.
 
Het functioneren an sich van De Havezate gaat voortvarend. De inzet van vrijwilligers loopt op schema. Er zijn steeds
meer nieuwe activiteiten, gebruikersgroepen, diensten en nieuwe samenwerkingsverbanden.
 
► Verzelfstandiging De Boerhoorn, Zuidwolde
De communicatie van de Initiatiefgroep met Welzijn De Wolden, het beheer, de gemeente, maatschappelijke organisa-
ties en ondernemers in Zuidwolde en Dorpsbelangen Zuidwolde staat op een hoog niveau.
 
In maart 2016 hoopt de Initiatiefgroep tot een definitief advies te komen van het door de bevolking gewenste scenario.
Deze uitkomst zal voorgelegd worden aan Dorpsbelangen Zuidwolde, de gebruikers, de bevolking en daarna aan de
gemeente. Daarna zullen keuzes gemaakt worden t.a.v. het vervolgtraject, waarbij opnieuw een uitvoeringsopdracht
wordt uitgezet.
 
Doel: in 2016 komen tot een bestuur i.o. en een sluitende meerjarenbegroting.
De procesondersteuning die door het opbouwwerk wordt geleverd wordt gewaardeerd.
 
► Van De Tump naar ’t Neie Punt, Ruinen
De opdracht om de gebruikers van De Tump mee te nemen naar de nieuwe accommodatie is ruimschoots gehaald. Ook
het betrekken van de bevolking met een breed scala aan acties is boven verwachting verlopen.
 
Per september 2015 is de nieuwe accommodatie in gebruik genomen, waarbij 15 vrijwilligers zich bereid hebben verklaard
zich in te willen zetten voor het beheer. Het opstarten van het nieuwe dorpshuis en het bestendigen van het gebruik is
speerpunt in deze fase. In 2016 zal de interne organisatie en buurtondernemingsplan 't Neie Punt ter hand worden ge-
nomen. Belangrijk punt is het blijvend betrekken van inwoners bij hun nieuwe dorpshuis.

Gebruikersgroep 't Neie Punt tijdens de officiële opening van het
dorpshuis in Ruinen
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Welzijn De Wolden en Dorpsbelangen Zuidwolde organiseerden
een informatieavond over een mogelijk buurtnetwerk in Zuidwolde.
De bedoeling is een nieuw platform op te richten, waar verschil-
lende organisaties elkaar kunnen vinden.

“ Mit naoberschap kriej 't samen veur
mekare ”

Nieuwe initiatieven in de dorpen
 
Onder invloed van de ontwikkelingen binnen de buurtteams en de nieuwe koers zijn diverse lokale projecten van de
grond gekomen.
 
· De doorontwikkeling van de buurtkamer Ruinerwold
· Ondersteuning en ontwikkeling van het Buurtnetwerk Zuidwolde
· Ondersteuning van het dorpshuisbestuur Echten bij het ontwikkelen van een actueel ondernemingsplan
· De procesondersteuning Speelbos Zuidwolde
· De organisatie van Rond de tafel-project in Koekange met Dorpsbelangen
· Ondersteuning kinderwerkwens Fort

Buurtwerker Welzijn De Wolden bij de opening van het schoolplein
obs De Rozebottel in Koekange.
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Informele zorg
 
MANTELZORG
In november 2014 is het WMO Beleidsplan – Sociaal Do-
mein 2015-2018 vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarin zijn ook de gemeentelijke doelen ten aanzien van
vrijwilligers en mantelzorgers opgenomen. De gemeente
heeft Welzijn De Wolden gevraagd om naar aanleiding van
deze bijgestelde doelen een plan van aanpak te schrijven.
Deze notitie heeft geleid tot aanscherping van de bestaan-
de doelen.
De speerpunten voor mantelzorgondersteuning zijn dan
ook:
1. vergroten bekendheid van het ondersteuningsaanbod;
2. opsporen van de groep (jonge) mantelzorgers die zich
    overbelast voelt;
3. voldoende op de vraag toegesneden ondersteunings
    aanbod;
4. waardering van de inzet van mantelzorgers.
 
 
 
 
 
De gemeente heeft eind 2015 aan Welzijn De Wolden
gevraagd om een voorstel te doen voor het mantelzorg-
compliment. Dit zal in 2016 worden opgepakt en uitge-
voerd.
 
Uitvoeringsactiviteiten
► Respijtweekeind: 4 mantelzorgers uit de gemeente De
Wolden, samen met gemeenten Westerveld, Hoogeveen
en Meppel gingen gezamenlijk een weekend weg. Uit
evaluatie is gebleken dat een weekend kort is, waarbij de
wens is uitgesproken dit te wijzigen in een midweek.
► Het magazine Mantelzorg dat in 2015 is ontwikkeld en
voor het eerst uitgegeven op de Dag van de Mantelzorg in
november heeft ervoor gezorgd dat we veel meer mantel-
zorgers in beeld hebben gekregen en kunnen ondersteu-
nen.
► Lotgenotenbijeenkomsten.
► De actie "Dat verdient een bloemetje". Bereik: 400
mantelzorgers en 26 jonge mantelzorgers.
► Deskundigheidsbevordering voor mantelzorgers

10 november - jaarlijkse Dag van de Mantelzorg - waarderingsbij-
eenkomst voor mantelzorgers in gemeente De Wolden

en zorgvrijwilligers.
► Deelname in onder andere Inloopspreekuur Zuidwolde,
Wijksteunpunt De Wijk, Buurtkamer Ruinerwold.
→ Het aantal inschrijvingen van het Contact Punt
Mantelzorg (CPM) is van 83 naar 107 gestegen. Het CPM
(werkgroep) behartigt de belangen van de mantelzor-
gers in De Wolden.
 
VRIJWILLIGE THUISZORG
Een groep van 22 vrijwilligers ondersteunt hulpvragers bij
het ontlasten van de thuissituatie. De groep is kleiner ge-
worden, maar het aantal hulpvragen stijgt, waardoor 26
hulpvragen open staan.

“ Alleen ga je sneller, samen kom je
verder ”

Deelname Welzijn De Wolden op de zorgmarkt,1 december in De
Zantingehof, Zuidwolde. De organisatie lag in handen van Icare.

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS
Sinds oktober zijn er 6 vrijwillige ouderenadviseurs (voa’s)
werkzaam bij Welzijn De Wolden. De voa’s zijn geschoold
door docenten van de ouderenbonden, zodat de voa’s in-
gezet kunnen worden als het gaat om algemene voorlichting
en het ophalen van de vragen. Op het moment van schrijven
is er overleg gaande met de gemeente om het project
preventief huisbezoek door de voa’s te laten uitvoeren zodat
de oudere burger weet waar men terechtkan met woon-,
zorg- of welzijnsvragen.

De vrijwillige ouderenadviseurs (voa's) van Welzijn De Wolden -
Foto Artizzl Media/Peter Nefkens
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Lasergame spektakel voor jonge vrijwilligers en mantelzorgers op
23 oktober

JONGE MANTELZORGERS
Welzijn De Wolden ondersteunt ook de jonge mantelzor-

gers, jonger dan 23 jaar.
Deze jonge mantelzorgers ervaren in de
thuissituatie problemen die niet bij hun
leeftijd behoren.
 

In 2015 is begonnen met het verkennen van de mogelijk-
heden voor jonge mantelzorgers door:
- een lokaal en regionaal netwerk op te bouwen;
- het opsporen en ondersteunen van deze, tot nog toe, voor
  ons onbekende groep jongeren.
Het luisteren naar, het beantwoorden van vragen, informa-
tie verstrekken of helpen oplossingen te vinden voor een
probleem... dat zijn de kerntaken van de hiervoor aange-
stelde consulent.
 
Daarnaast worden er bijeenkomsten en leuke activiteiten
georganiseerd waar de jonge mantelzorgers ervaringen
kunnen uitwisselen en zich even uit de zorgsituatie kunnen
terugtrekken en gewoon ontspannen.
Er zijn inmiddels vorderingen gemaakt met het in kaart
brengen van jonge mantelzorgers door middel van huisbe-
zoeken. Het aantal jonge mantelzorgers is inmiddels ge-
groeid naar 27.
Het in contact komen met deze doelgroep zal veel inzet
vergen met betrekking tot voorlichtingsactiviteiten en een
folder die in 2016 wordt ontwikkeld. Samenwerking wordt
ook gezocht op regionaal niveau. 
 
→ Aantal nieuwe jonge mantelzorgers 2015=27 / 
    2014=15

FORMULIERENBRIGADE
Inwoners worden ondersteund bij het invullen van formu-
lieren. Het accent ligt voornamelijk op belastingaangiften
en/of aanvragen van toeslagen.
 
Met de huidige veranderingen in de belastingwetgeving is
het bijscholen van de vrijwilligers een punt waarop ingezet
moet worden. Zo spelen we in op huidige ontwikkelingen.
Dit is naast de twee reguliere cursussen die doorgaans
aangeboden worden.
 
→ Aantal vrijwilligers Formulierenbrigade 2015=8
 

KLUSSENDIENST
Bedoeld om inwoners langer zelfstandig te laten wonen,
blijft in trek. Eind 2015 zijn gesprekken gevoerd met De
Baalderborg Groep.
Er wordt onderzocht of de bewoners, met een verstandelij-
ke beperking, ingezet kunnen worden binnen de klussen-
dienst.
 
→ Aantal vrijwilligers Klussendienst 2015=11
 
MAATJESPROJECT
Het maatjesproject en de vrijwillige thuiszorg gaan geleide-
lijk in elkaar overlopen. De aanvragen die betrekking heb-
ben op het maatjesproject kunnen door vrijwilligers van de
vrijwillige thuiszorg worden ingevuld. 
Hierdoor ontstaat er wel een grotere druk op het huidige
vrijwilligersbestand.
Het werven van nieuwe vrijwilligers is een aandachtspunt.
 
WELZIJN, WONEN, ZORG
► SamSam-overleg zijn lokale netwerken waarbij profes-
sionele en vrijwillige hulpverleners elkaar ontmoeten.
 
In 2015 is gebleken dat minder deelnemers naar het
SamSam overleg komen, waardoor de intentie om meer
van elkaar te weten wat men doet, hoe men elkaar kan
bereiken, zorgen dat eventuele signalen op de juiste plek
terechtkomen en met elkaar samenwerken niet het gewens-
te resultaat bereikt.
 
De verbinding tussen formeel en informeel komt nog weinig
tot stand. Een mogelijke oorzaak is te vaak wisselende
personen binnen organisaties. Er is nog te weinig een
verbindend gevoel.
 
► Inlooppunt Zuidwolde met als doel om vanaf oktober
2015 een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren voor
inwoners met al hun vragen rondom wonen, welzijn en zorg.
Ondanks dat de verwachtingen hoog waren, viel de op-
komst tegen: gemiddeld 1 bezoeker per inloopochtend. Een
7-tal vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid.
 
In 2016 zullen er themabijeenkomsten worden gecreëerd
om zo inwoners te informeren en te betrekken bij bepaalde
onderwerpen die te maken hebben met wonen, welzijn en
zorg en bezoekers te genereren bij het Inlooppunt of de
gewijzigde vorm.
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De opening van het Inlooppunt in Zuidwolde op 7 oktober. Het
Inlooppunt is opgezet door Welzijn De Wolden i.s.m. Icare, het
Rode Kruis, Buurtzorg, en het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Steunpunt Vrijwilligerswerk
 
Een belangrijke pijler van het Steunpunt Vrijwilligerswerk is
informatie en advies. Daarnaast wordt brede ondersteuning
geboden bij het zoeken van vrijwilligerswerk, een zinvolle
dagbesteding of het actief participeren in de samenleving.
 
De diensten strekken zich uit van het zelfstandig koppelen
van vraag en aanbod via de website, tot het actief begelei-
den van mensen die van gemeentewege gestimuleerd
worden actief deel te nemen aan de samenleving. Alles is
gericht op het uitdragen van het maatschappelijk belang
van vrijwilligerswerk.
 
 
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft in 2015 de nieuwe
interactieve website om vraag en aanbod bij elkaar te
brengen in gebruik genomen, zie www.vrijwilligers-
werkdewolden.nl. Na de nodige opstartproblemen is
deze nu on air. In 2016 wordt de website doorontwik-
keld.
 
 
In 2015 is veel aandacht besteed aan het onder de aandacht
brengen van het vrijwilligerswerk en inwoners te enthousi-
asmeren voor de verschillende vormen van vrijwilligers-
werk. Dit door middel van een vrijwilligersmarkt, wervings-
acties, voorlichtings- en themabijeenkomsten, workshops,
interviews met de media en de grote De Wolden Breed
waarderingsbijeenkomst voor vrijwilligers (het vrijwilligers-
festival). Naast deze gerichte activiteiten is ook een vrijwil-
ligersmagazine huis aan huis verspreid. Deze activiteiten
vonden grotendeels plaats in het teken van de in oktober
gehouden “Maand van de vrijwilliger”.

 
We kunnen zonder meer stellen dat met de genoemde
activiteiten, welke met onder andere gemeentelijke midde-
len tot stand zijn gekomen, grote waardering heeft gekregen
van de vrijwilligers.
 
→ Aantal nieuwe vrijwilligers 2015=37 / 2014=25

Vrijwilligersfestival 29 oktober in De Havezate, De Wijk - Foto
Artizzl Media/Peter Nefkens

Vrijwilligersbeleid
 
Welzijn De Wolden heeft het afgelopen jaar voor Beheer
en Welzijn het vrijwilligersbeleid geactualiseerd. Nadruk-
kelijk is hierbij ingezoomd op de ondersteuningsfunctie.
Het beleidsdocument kan worden gedownload van de
website www.welzijndewolden.nl of www.vrijwilligers-
werkdewolden.nl

Vrijwilligers gaan los op de djembé! Eén van de workshops die
gevolgd kon worden tijdens het vrijwilligersfestival - Foto Artizzl
Media/Peter Nefkens
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Brede School en ontwikke-
ling Integrale Kind Centra
(IKC)
 
In 2015 zien we de eerste bewegingen in de doorontwikke-
ling van de Brede School naar het Integrale Kindcentrum
(IKC).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ondersteuning van de Brede School coördinator is
verder uitvoering gegeven aan het uitvoeren van de 15
schoolwerkplannen.
Deze werkplannen zijn voor de komende jaren richtingge-
vend voor wat betreft de koers van de Brede School net-
werken.
Dit op drie niveaus:
- de gemeentebreed afgesproken pijlers;
- de speerpunten per netwerk;
- de actiepunten per school.
 
De nieuwe werkwijze rond de Brede School netwerken is
doorgevoerd. Relaties met de scholen zijn goed opge-
bouwd.
Terugkoppeling van directeuren met contactduo’s bestaan-
de uit leden van het Brede School team is positief.
 
Het Brede School team, bestaande uit jongerenwerkers,
cultuurcoaches, combinatiefunctionarissen sport, aange-
stuurd door de Brede School coördinator, heeft zich ontwik-
keld tot een grotendeels zelfsturend team, die enthousiast
en met veel verantwoordelijkheid de actiepunten uit de
schoolwerkplannen samen met de school oppakken.
De doorontwikkeling van het Brede School team sluit goed
aan bij de ontwikkelingen IKC (vice versa).
 
Voorbeelden uitvoeringsactiviteiten:
- De Wolden's Got Talent
- gastlessen op school o.a. social media
- lasergamen
- Sport Drenthe aanbod o.a. Jong en wijs
- pilot project volgens het concept Sport Drenthe “Sport jij
  ook”, een sport- en cultuur-stimuleringsproject 

 
Introductie nieuwe website: “actiefnaschooltijd”
De introductie van de website beoogt een breed scala aan
naschoolse activiteiten onder de aandacht van ouders en
leerlingen te brengen. Voor ouders en leerlingen is het
aanbod 24/7 bereikbaar. Gezien het aantal aangemaakte
profielen is waar te nemen dat de website erg goed ontvan-
gen is. Het aantal inschrijvingen via de website neemt ook
snel toe.
Van belang is een gedegen overgang naar volledig digitaal
aanmelden voor activiteiten.
 
 
 
 
 
 
 
Het is van belang dat er voortdurend gekeken wordt naar
de link tussen kinderen en hun leefomgeving bij het opzet-
ten van de activiteiten. Tevens is het van belang dat ook
de buurt, verenigingen etc. betrokken worden bij het aan-
bod.
De website “actiefnaschooltijd” draagt hieraan bij doordat
het een platform biedt waar organisaties/verenigingen zich
kunnen profileren.
 
Doorontwikkeling naar het IKC
Van belang is de vraag hoe de Brede School netwerken
zich verhouden tot de ontwikkelingen van de IKC’s. Welzijn
De Wolden kan vanuit een onafhankelijke positie de ver-
binder zijn tussen de partijen, alsmede richting de leefom-
geving van het kind. De komende tijd zal verdere verhelde-
ring moeten worden verkregen over de koers en positie van
het IKC in relatie tot de Brede School netwerken.
In samenspraak met de gemeente, onderwijs en Welzijn
De Wolden is gekozen voor een externe IKC-procesbege-
leider die de opdracht heeft om de partijen (bestuurders) in
enkele bijeenkomsten te verleiden tot een gemeenschap-
pelijke visie. De eerste bijeenkomst staat gepland in janu-
ari 2016.
 
Welzijn De Wolden benadrukt dat de bekostiging van de
Brede School coördinator een gedeelde verantwoordelijk-
heid is waarbij ook het onderwijs een belangrijke inbreng
heeft.

IKC
 
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, buiten-
schoolse opvang, zorg en welzijn nauw samen.
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Cultuur
De cultuurcoaches vanuit het Brede School team zijn gericht op het stimuleren en ondersteunen van cultuur binnen het
basisonderwijs. Er wordt ingezet op een aantal thema's.
 
 
► Deskundigheidsbevordering op het gebied van cultuuronderwijs voor alle leerkrachten in De Wolden.
 
► Het ICC netwerk (Interne Cultuur Coördinatoren).
    Het netwerk loopt goed, evenals de contacten tussen de ICC'ers en de lokale cultuuraanbieders.
 
► De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Wolden heeft goed gescoord en alle aanvragen zijn gehonoreerd.
 
► De subsidieregeling Muziekimpuls. Er is een werkgroep opgericht met muziekverenigingen, koorschool, basisscholen,
   Scala en cultuurcoaches om de scholen te ondersteunen bij de aanvraag.

“ Er is een duidelijke groei te zien in de
ontwikkeling van het cultuuronderwijs
op de Drentse basisscholen ten op-

zichte van 2014. De scholen in de ge-
meenten De Wolden en Meppel liggen
met hun gemiddelde scores boven het

provinciale gemiddelde.
Compenta: Tussenevaluatie Cemk

september 2015 ”
De cultuurcoaches vanuit het Brede School team: Bregt Beerends
en Marleen Herbers
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 Preventie
 
 
 
 

Maatregelen die erop zijn gericht om te voorkomen dat
mensen die zelfredzaam zijn in een situatie terechtko-
men van zorgafhankelijkheid. Belangrijke items onder
andere:
· schoolmaatschappelijk werk;
· jongeren(opbouw)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
  een gezonde leefstijl;
· voorkomen van schuldenproblematiek en huis-
  uitzetting;
· maatregelen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen
  blijven wonen.

Schoolmaatschappelijk werk
(SMW)
 
Het SMW krijgt steeds meer inhoud op de basisscholen.
 
Aanmeldingen SMW
De verschuiving naar het voorliggend veld wordt bij SMW
voortvarend opgepakt. Dit resulteert in een behoorlijk
aantal lopende casussen. De volgende redenen liggen
hieraan ten grondslag:
- betere samenwerking en draagvlak binnen de scholen;
- meer zichtbaar zijn tijdens school- en schoolgerelateerde
  activiteiten;
- de opzet van de CJG-inloopspreekuren op de scholen.
 
Extra middelen “Versterking voorliggend veld en
Ouderkracht”
Door de middelen is de zichtbaarheid en aanwezigheid op
scholen vergroot door CJG inloop aan te bieden, en de
mogelijkheid aanwezig te zijn tijdens bijzondere activiteiten
van school of themabijeenkomsten te organiseren.
In samenspraak met SWW Hoogeveen en de GGD gaan
we het project “Stut en Steun” organiseren. Stut en Steun
is een programma dat ouders ondersteunt bij de opvoeding
van hun kinderen. Hierbij worden ervaren en getrainde
moeders als vrijwilliger pedagogische ondersteuning aan
ouders met jonge kinderen ingezet. Daarnaast wordt inge-
zet op het organiseren van bijeenkomsten, waarbij ouders
met opvoedingsvraagstukken worden voorgelicht.
Note: Per 2016 wordt de naam van het project gewijzigd
in maatje@home.
 
Uitvoeringscoördinatie
Meer taken worden vanuit CJG bij het SMW en AMW
neergelegd zoals het bespreken van zorgmeldingen en de
uitvoeringscoördinatie. In geval van uitvoeringscoördinatie
blijft de uitvoeringscoördinatie betrokken zolang er gewerkt
wordt aan de geformuleerde doelen in een casus. Deze
taak belast het SMW behoorlijk zo is gebleken.
 

Aantallen 2015 SMW

Nieuwe aanmeldingen 74
Openstaande begeleidingen 38
Afsluitingen 55
Doorverwijzingen naar 2e lijn 11 (11 in 2014)
Ouderkracht 3 trajecten 12
Afsluitingen Ouderkracht 4
Uitvoeringscoördinatie 14
Korte contacten 18

 

Samenwerking GGD
Door ontwikkelingen in 2015 is gebleken dat een intensie-
vere samenwerking met de GGD-medewerkers voorwaar-
de is voor samenwerking op de scholen. De GGD en de
SMW-medewerkers zijn de CJG-contactpersonen op de
scholen. Inmiddels wordt de samenwerking met de GGD
gecoördineerd. Doordat er nu meer taken bij het SMW
liggen is de verwachting dat het verwijzen naar niveau 4 en
hoger ook meer zal zijn.
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Jongerenwerk
 
Het jongerenwerk is sterk aan verandering onderhevig. De
buurtwerkfunctie en de zorgroutes van het Centrum voor
Jeugd en Gezin heeft hierin actief bijgedragen. Het jonge-
renwerk kent meerdere speerpunten.
 
Jongerenopbouwwerk
Dit is niet meer specifiek gericht alleen op de jongeren maar
ook op de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Het
jongerenopbouwwerk richt zich meer op de eigen kracht
van de samenleving en sluit aan bij lokale initiatieven. Dit
komt door de nieuwe netwerken en contacten die de
buurtwerkers verwerven in hun dorpen. Jongeren en/of
volwassen initiatiefnemers worden door het jongerenop-
bouwwerk ondersteund, zoals bijvoorbeeld het oudejaars-
feest Koekange, de sooswerkgroep De Wijk, en Speel-o-
theek Zuidwolde.
 
Ambulant/koppelwerk
Het jongerenwerk is hierin actief naar jongeren die zich
bewegen in de openbare ruimte. De functie van het ambu-
lant werk is gericht op het leggen van contacten met jonge-
ren, het inspelen op signalen uit de omgeving waarin de
jongeren verkeren, het bespreekbaar maken van gedrag
en het ophalen van vragen van jongeren.
Intensieve contacten en afstemming met de wijkagent is
een belangrijke voorwaarde. Het project “Koppelwerk” heeft
een andere invulling binnen de buurtteams gekregen.
 
Er worden acties uitgezet met verschillende netwerkpart-
ners zoals politie, VNN, schoolmaatschappelijk werk en het
onderwijs.
Vanaf november 2015 is het signaleringsoverleg jongeren
in Hoogeveen weer gestart, het jongerenwerk schuift aan
in geval van signalen over jongeren uit De Wolden. Het
jongerenwerk sluit aan bij het wijkagentenoverleg.
 
Het Keten United project
Het Ketenproject richt zich op jongeren en hun ouders die
zich georganiseerd hebben in keten. Veiligheid en voorlich-
ting zijn belangrijke elementen in dit project.
Uit de analyse blijkt dat er verschuivingen plaatsvinden in
de betrokkenheid van de jongeren en hun ouders en de
gestelde doelen. In 2015 zijn 9 keten gecertificeerd. De
regiegroep "Keten United", bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de gemeente en Welzijn De Wolden, herschrijft
het beleid aangaande de keten.
 
Zorg
Het jongerenwerk maakt actief deel uit van het CJG. Jon-
geren met zorgvragen worden ingebracht in het CJG,
waarna gerichte hulpverlening wordt ingezet. Lichte op-
voedondersteuning wordt doorgaans door de jongerenwer-
ker aangeboden.
 

 
Doelgroepactiviteiten
► Brede School activiteiten: groeit gestaag. Met name de
in 2015 uitgevoerde trainingen social media zijn door de
leerlingen, ouders en de scholen heel goed ontvangen.
 
► Girls Only: hierbij betreft het de organisatie en begelei-
ding van de meidengroepen. Signalering en het bespreek-
baar maken van gedrag en vragen rond bijvoorbeeld
sexualiteit zijn belangrijke elementen, welke aangeboden
worden in combinatie met leuke meidendingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Special Teenzzz: een groep kwetsbare jongeren worden
begeleid in het opzetten van activiteiten voor hun eigen
doelgroep.
 
► Ondersteuning soosactiviteiten: soosactiviteiten voor de
bovenbouw van de basisscholen. De begeleiding is gericht
op de zo groot mogelijke betrokkenheid van de jongeren.
 
► Sport- en cultuurweek: (vakantieweek) gericht op kinde-
ren die om uiteenlopende redenen niet op vakantie gaan.
Werving loopt actief via de buurtwerkers. 

Speciaal voor meiden werden vanaf begin oktober de GirlsOnly
middagen weer georganiseerd.
Middagen waarin alleen "meidendingen" besproken en gedaan
worden. Activiteiten op het gebied van mode, film, muziek, crea-
tiviteit, etc. speciaal bedoeld voor meiden in groep 7 of 8 van de
basisschool.
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Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk is aan verandering onderhevig.
Verschuivingen in het werkveld door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook de extramuralisering,
waardoor cliënten met bijvoorbeeld psychiatrische problematiek minder snel in aanmerking komen voor interne opvang.
Er wordt gestuurd op de eigen kracht van de clientèle, maar door de verzwaring van de problematiek en de geringe eigen
kracht blijven casussen langer in dossier of worden afgesloten waarna op termijn zich nieuwe vraagstukken aandienen.
 
Groei in de dreigende ontruimingen (6) in 2015 duidt op grotere financiële problemen bij de cliënten. Afstemming met
de woningstichtingen blijkt hierin een belangrijke voorwaarde.
 
De vroegsignalering schuldhulpverlening moet blijvend op de agenda van het gemeentelijk schuldhulpverleningsoverleg.
 
Groeiend zijn de korte contacten met de groep van allochtone afkomst, die meerdere malen per jaar een beroep doen
op het AMW.
 
In het kort:
- verwijzing naar de tweede lijn is summier. POH GGz zal hier een rol in spelen, omdat zij de tussenpersoon zijn en dit
  werkt positief;
- de inzet van vrijwilligers neemt toe. Er is een toename van aanvraag beschermingsbewind;
- de verwijzingen naar 2e lijns hulpverlening neemt af;
- door zeer beperkt vervoer en de financiële situatie van cliënten gaat het AMW vaak op huisbezoek;
- signalen duiden op meer geïsoleerde cliënten.
 
 
Klanttevredenheidsscore = 9 (schaal 1-10)

Kwetsbare burger
 
 
 
 

Maatregelen voor mensen met een fysieke, verstande-
lijke, psychische of sociale beperking, waardoor zij
kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
Belangrijke items zijn:
· maatschappelijk werk;
· begeleiding en ondersteuning in collectieve vorm maar
  ook individuele voorzieningen, zoals woning-
  aanpassingen;
· nieuwe vormen van dagbesteding voor kwetsbare
  ouderen;
· de allochtone medemens;
· sociale activering.

Aantallen 2015 AMW

Nieuwe aanmeldingen 144
Doorverwijzingen naar 2e lijn 11 (17 in 2014)
Doorverwijzingen naar vrijwilligers 34 (17 in 2014)
Openstaande begeleidingen 192
Afsluitingen 124
Korte advies contacten 106
OGGz meldingen 2
Huisverboden 1
Huiselijk geweld 4
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Sociaal Team
 
Het Sociaal Team in De Wolden bestaat uit een mede-
werker sociale zaken, een schuldhulpverlener, een
consulent van MEE Drenthe, een medewerker Welzijn
De Wolden en een CJG-medewerker.
Vanuit Welzijn De Wolden participeerde het maatschap-
pelijk werk wekelijks bij dit overleg om een bijdrage te
leveren aan het behandelen van casussen met een
meervoudige hulpvraag.
 
In 2015 is besloten om vanaf 1 januari 2016 de overleg-
gen van het casusoverleg Centrum voor Jeugd en Gezin
en het Sociaal Team De Wolden aan elkaar te koppelen.
Dit met als doel om meervoudige hulpvragen met de
betrokken netwerkpartners nog breder op te kunnen
pakken.
 
Eind 2015 is het OGGz-netwerk opgeheven en volledig
overgegaan in het Sociaal Team, waar dergelijke zaken
voorliggend worden opgepakt binnen het netwerk. De
expertise vanuit het OGGz is wel behouden gebleven
doordat er korte lijnen zijn met de partners uit dit overleg
en deze op gezette tijden aanschuiven bij het Sociaal
Team. 

Sociale activering
 
· De screening van de cliënten van de Wet Werk Bijstand in opdracht van de gemeente is medio 2015 afgerond.
  In 2015 zijn 29 cliënten uit dit bestand WWB door het Steunpunt Vrijwilligerswerk gescreend.
· In 2015 zijn 19 cliënten, op voordracht van Sociale zaken, in de sociale activeringstrajecten opgenomen. De trajecten
  zijn gericht op bemiddeling naar passend vrijwilligerswerk.
  Mede onder invloed van de administratieve samenvoeging van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen is de voordracht
  tijdelijk gestopt. Zodra de kaders helder zijn zal de voordracht herstarten.
· In 2015 zijn, onder invloed van de Participatiewet, de beleidskaders sociale activering opnieuw geformuleerd.
  Welzijn De Wolden heeft ter onderbouwing een visienota geschreven “Iedereen doet mee“.
· In het verlengde van de ontwikkelingen zijn de contacten met MEE Drenthe geïntensiveerd met het doel het vinden van
  passend vrijwilligerswerk voor cliënten van MEE Drenthe.

Sociale
vaardigheidstrainingen
 
Op voordracht van het onderwijs werden door het SMW
en GGD 3 groepen sociale vaardigheidstrainingen ver-
zorgd, waarvan 2 voor leerlingen groep 7/8 en 1 voor
groep 5/6 van het basisonderwijs. 

Allochtone medemens
 
Gezien het Rijksoverheidsbeleid aangaande de vluchtelin-
genstroom zal De Wolden geconfronteerd worden met de
komst van een AZC en de opvang van vluchtelingen die al
dan niet tijdelijk binnen onze gemeentelijke grenzen verblij-
ven.
Na de aanloop in 2014 zijn in 2015 een aantal mooie ont-
wikkelingen waarneembaar waarbij onze allochtone mede-
burger centraal staat.
· Vooronderzoek naar landelijke ontwikkelingen binnen het
  welzijnswerk en de rol van het welzijnswerk binnen de
  vluchtelingenopvang.
· Het project taalcoaches met onderondersteuning door
  vrijwilligers (Zuidwolde)
· De taaloefengroep in Koekange
· De allochtone vrouwengroep (Zuidwolde/Ruinen)
· De begeleiding naar vrijwilligerswerk / sociale activering

Taalgroep Koekange
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Onze locaties
 
Buurtteam Oost
De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buurtteam West
De Havezate
Dorpsstraat 78
7957 AW De Wijk

Meer weten?
 
Neem dan contact met ons op. De buurtwerkers zijn op
werkdagen (9.00-17.00 uur) telefonisch bereikbaar. Of kijk
voor meer informatie op onze website.
 
Welzijn De Wolden
Postbus 2
7920 AA Zuidwolde
0528-37 86 86
info@welzijndewolden.nl
www.welzijndewolden.nl

Algemene informatie
 
Raad van Toezicht Welzijn De Wolden
Ina Everts, voorzitter
Albert Oppers, secretaris
Rikus Aardema, penningmeester
 
Directie Welzijn De Wolden
Paul Leenaarts, directeur-bestuurder

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).
 
Bij een aantal werksoorten zijn we in 2015 gestart met
een klanttevredenheidsonderzoek.
Bij het AMW zijn de eerste resultaten bekend.
Aantal reacties         : 9
Gemiddelde score    : 4,6 (beoordeling 1/5)
Rapportcijfer             : 9
 
Naar onze opdrachtgever leveren wij tweemaal per jaar
een schriftelijke rapportage (inhoudelijke en financiële
verantwoording) en is er periodiek overleg met de op-
drachtgever (verticale verantwoording).
Onze ambitie is om één keer per jaar onze resultaten te
bespreken met Dorpsbelangen en de WMO-raad (hori-
zontale verantwoording).


