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Buurtwerkers 
  

in De Wolden



Buurtwerkers in De Wolden
In De Wolden kunnen inwoners 
met hun vragen en zorgen terecht 
bij de buurtwerkers. Zij zijn het 
vaste aanspreekpunt voor alle in-
woners. Onze buurtwerkers werken 
vanuit twee locaties: Locatie Oost 
in Zuidwolde en Locatie West in 
De Wijk. Elk dorp heeft een eigen 
buurtwerker. Zo kunt u in de buurt 
om hulp of ondersteuning vragen.

Wanneer naar de buurtwerker?
Heeft u vragen over uw woonomgeving, 
inkomen, gezondheid of vrijwilligerswerk? 
De buurtwerker praat hier graag over met u 
en denkt met u mee. 

U kunt allerlei zaken aan ons voorleggen, 
geen vraag of probleem is raar, moeilijk of 
onbelangrijk. U kunt de buurtwerkers ook 
wijzen op een situatie waarover u zich zorgen 
maakt. 

Zonodig vraagt de buurtwerker andere 
organisaties, deskundigen en vrijwilligers 
in uw dorp om ondersteuning. 

Initiatieven en ideeën 
Van een boodschap doen voor een buur-
vrouw tot het organiseren van een leuke 
activiteit in uw dorp en alles daartussenin: 
hulp ontvangen van of geven aan familie, 
vrienden en buren is belangrijk. Het versterkt 
de onderlinge band. 
Daarom zijn uw initiatieven en ideeën voor 
uw dorp altijd welkom. Samen kijken we of 
en hoe deze te realiseren zijn.

Onze buurtwerkers:
•	 Zoeken	naar	praktische	oplossingen:	voor 

mensen met vragen, problemen of ideeën 
voor het dorp. Dit doen ze samen met de 
betrokken inwoner, met de mensen in zijn 
directe omgeving en met de vrijwilligers en 
organisaties in het dorp. Zonodig schakelen 
zij specialistische zorg of ondersteuning in. 

•	 Werken	als	generalisten:	zij zijn breed in-
zetbaar, maar hebben elk hun specialisme.

•	 Werken	nauw	samen	met	andere	(zorg)-
partners	in	de	dorpen: dorpsbelangen, 
scholen, wijkverpleegkundigen, wijkagen-
ten, woonconsulenten en zorgaanbieders. 

CONTACT OPNEMEN
Wij willen dat iedereen met een vraag, een 
probleem of een idee makkelijk en dicht bij 
huis ondersteuning kan krijgen. Hulp vragen 
bij de buurtwerker kan: 
•	 rechtstreeks (als u de buurtwerker tegenkomt);
•	 telefonisch (van 9.00-17.00 uur);
•	 per mail. 

Heeft u gebeld of gemaild, dan neemt de 
buurtwerker zo snel mogelijk contact met 
u op. Samen bespreken we uw zorgen of 
suggesties en zoeken een oplossing.



Buurtwerkers in De Wolden ONZE BUURTWERKERS

ANSEN 
•	 Jeffrey Bolt maatschappelijk werk 

& sociale activering 

RUINEN
•	 Leonoor Colenbrander opbouwwerk  

& Steunpunt Vrijwilligerswerk 

ECHTEN
•	 Yvonne Hooijer jeugd- en jongerenwerk

ZUIDWOLDE 
•	 Jeffrey Bolt maatschappelijk werk 

& sociale activering 
•	 Lotte Koolhof opbouwwerk  

& jeugd- en jongerenwerk

FORT EN VEENINGEN
•	 Gerrie de Roo informele zorg (mantelzorg)

ALTEVEER/KERKENVELD, 
DROGTEROPSLAGEN EN LINDE 
•	 Marleen Herbers opbouwwerk

RUINERWOLD, BERGHUIZEN EN OOSTEINDE 
•	 Gina van den Berg sociale activering 
•	 Marloes Markslag opbouwwerk

Berghuizen	en	Oosteinde
•	 Margreet Nijmeijer maatschappelijk werk  

& sociale activering

DE WIJK
•	 Dieuwertje Jansen jeugd- en jongerenwerk
•	 Marloes Markslag opbouwwerk
•	 Jannie Schuring informele zorg (Contactpunt 

Mantelzorg / coördinatie ouderenadvies)

KOEKANGE 
•	 Jannes Kuik opbouwwerk

KOEKANGERVELD
•	 Modai van Dijk maatschappelijk werk

Samen werken aan een oplossing
Of het nu gaat om het verbeteren van de 
eigen situatie of het verwezenlijken van 
ideeën: samen met de buurtwerker werkt 
u aan een oplossing. 

U brengt de mogelijkheden in beeld door 
- met de buurtwerker - de volgende vragen 
te beantwoorden:

•	 Wat kan ik zelf doen?
•	 Wat kunnen mensen uit mijn directe 

omgeving (familie, vrienden, buren) doen?
•	 Wat zou een vrijwilliger voor mij kunnen 

doen en waar kan ik die vinden?
•	 Welke collectieve ondersteuning is 

mogelijk? 
•	 Welke begeleiding kan de buurtwerker 

mij bieden? 
•	 Voor welke problemen heb ik aanvullende 

hulp nodig?
•	 Wat zijn mijn mogelijkheden om actiever 

te worden in werk, vrijwilligerswerk of 
vrijetijdsbesteding? 

•	 Hoe kan ik een zinvolle bijdrage leveren 
aan mijn omgeving? 

Geen vraag of probleem 

is raar, moeilijk 

of onbelangrijk.



Hulp nodig? 

Bel 0528-37 86 86 

of mail naar 

info@welzijndewolden.nl

MEER WETEN?

Neem dan contact met ons op. 
Wij 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

ONZE LOCATIES

Locatie Oost 
De Boerhoorn 
Oosterweg 14 
7921 GB Zuidwolde 

Locatie West 
De Havezate 
Dorpsstraat 78 
7957 AW De Wijk 

LIKE ONS OP FACEBOOK

VOLG ONS OP TWITTER

WWW.WELZIJNDEWOLDEN.NL
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