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Voorwoord
Van transitie naar transformatie is de opgave voor de komende
jaren; een proces dat erop gericht is dat:
• mensen sneller geholpen worden bij zorg- of ondersteuningsvragen;
• mensen zorg en ondersteuning krijgen die zoveel mogelijk
aansluit op hun persoonlijke (thuis)situatie, mogelijkheden en
sociale netwerk;
• mensen die anderen zorg of hulp (willen) bieden daarvoor alle
ruimte en steun krijgen;
• de omvang en de kosten van de verzorgingsstaat beperkt worden.
Dit alles vraagt om een grote cultuurverandering. Doorbreken van
geijkte (rol)patronen.
Daarin zijn zowel de medewerkers van overheden en zorg- en
welzijnsorganisaties betrokken, en niet te vergeten onze inwoners, die zorg nodig hebben en/of mantelzorg geven. Het omvat
de samenleving waarin mensen meedoen naar vermogen, omkijken naar elkaar en dat er zorg en ondersteuning beschikbaar is
voor de mensen die dat nodig hebben.
Dat vraagt om:
• het anders organiseren van de toegang tot collectief gefinancierde zorg en ondersteuning;
• meer samenhang in het aanbod van zorg, jeugdhulp en ondersteuning;
• meer en betere samenwerking tussen professionals, vrijwilligers
en mantelzorgers;
• passende ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers;
• aansluiten bij de talenten en mogelijkheden van mensen zonder
eventuele beperkingen uit het oog te verliezen;
• meer zorg- en ondersteuningsdiensten, voorzieningen en
hulpmiddelen die mensen in staat stellen thuis te blijven wonen;
• meer ruimte en stimulans voor zorginitiatieven van particulieren.
In dit jaarverslag nemen wij u graag mee om te laten zien hoe
Welzijn De Wolden vorm en inhoud geeft aan dit transformatieproces.
Ik wens u veel leesplezier.
Paul Leenaarts
directeur-bestuurder
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STERKE SAMENLEVING
Kennen en gekend worden
Na 2 jaar mogen we concluderen dat onze investeringen in
het buurtgericht werken vruchten begint af te werpen. Meer
lokale contacten, de buurtwerkers zijn beter zichtbaar en
vindbaar, meer ingang bij de lokale dorpsbelangenorganisaties, meer ondersteunend in de uitvoering dan verantwoordelijk gehouden worden voor de organisatie en uitvoering. Rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. We
zien dat inwoners steeds vaker het initiatief nemen of
openstaan voor lokale samenwerking in het realiseren van
activiteiten. Het vergt veel energie en communicatie om de
lijnen met de uitvoerende taken van de overheid en de
betrokken organisaties helder te houden.
Welzijn De Wolden heeft bij de gemeente gemeld dat de
communicatielijnen in de nulde en eerste lijn onvoldoende
zijn. De buurtwerkers willen graag meer en beter samenwerken met partners uit het voorliggende veld. Zorgsignalen
in het voorliggende veld gaan nu te vaak verloren.
De gemeente heeft een medewerker aangesteld om te
onderzoeken hoe de communicatie bij zorgsignalen in het
voorveld verbeterd kunnen worden.
De vier regionale welzijnsorganisaties (De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Coevorden) zijn een samenwerkingsverband aangegaan om elkaar kwalitatief en inhoudelijk te versterken.

Ten opzichte van 2015 is het aantal vrijwilligers gegroeid.
Ook tijdens de in oktober gehouden “Maand van de vrijwilliger” is het aantal deelnemers toegenomen. We merken
wel dat het lastiger is om de vrijwilligersvacatures omtrent
de 1 op 1 vrijwilligers ingevuld te krijgen. Potentiële vrijwilligers werken liever in groepsverband of met andere mensen samen.
In 2017 zal een enquête worden uitgezet om te kijken of de
maand van de vrijwilliger als meerwaarde wordt ervaren bij
organisaties in De Wolden. Met de uitkomst wordt bekeken
welke stappen er gezet worden voor een eventueel vervolg.
Er zal in 2017 ook meer worden ingezet op deskundigheidsbevordering bij organisaties.
De maand van de vrijwilliger was wederom een doorslaand
succes, met activiteiten als de informatieavond over de
vrijwilligersverzekering, de vrijwilligersmarkt en als hoogtepunt het vrijwilligersfestival zaterdag 22 oktober.
Omdat we meer zicht willen hebben op het totaal aantal
vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen voor ons,
hebben we een nieuw registratiesysteem aangeschaft om
dit inzichtelijk te maken. Tot op heden registreren we enkel
de vrijwilligers die een vrijwilligerscontract hebben.

Communicatie
Ook dit jaar is meer ingezet op communicatie naar buiten
toe. Onze website en sociale media spelen hierbij een grote
rol. In de nabije toekomst komt onze dienstverlening binnen
de thema's uitgebreider op de website, waardoor ons werk
Eén van de workshops tijdens het vrijwilligersfestival
meer zichtbaar is en onze dienstverlenende producten
makkelijker te vinden zijn door de inwoners. Deze nieuwe
ontwikkelingen zullen via diverse publicatiemiddelen worden verspreid.
Aantal nieuwe vrijwilligers in De Wolden binnengekomen
via het Steunpunt:
2016=22 / 2015=37

De cijfers

Steunpunt Vrijwilligerswerk

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt steeds meer een rode
draad binnen onze organisatie. Door aanscherping van ons
vrijwilligersbeleid kunnen vrijwilligers rekenen op een
goede ondersteuning en een betere waardering.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op vrijwilligers ter ondersteuning van welzijnsdiensten. In 2017
wordt het Steunpunt gekoppeld aan het team informele zorg
en worden door herschikking van formatie meer uren voor
het Steunpunt Vrijwilligerswerk geoormerkt.
WijDeWolden en initiatiefrijk De Wolden laten zien dat financiële prikkels van grote invloed kunnen zijn op het
zelforganiserend vermogen van burgers.
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Opbouwwerk
We participeren in meer projecten en zijn niet meer alleen verantwoordelijk voor het eindproduct.
Hier liggen mogelijk een aantal bewegingen aan ten grondslag:
• Nieuwe medewerkers inwerken volgens de buurtopbouwwerkbeginselen en Welzijn Nieuwe Stijl.
• Meer aandacht voor de projectmatige ondersteuning / buurtopbouwwerk en een goede
onderbouwing /ondersteuning op instellingsniveau. Het buurtopbouwwerk is ook in visie en beleid vastgelegd.
• Meer zicht op de verschillende rollen (overheid, burger en buurtwerk). We kunnen het ook beter uitleggen.
• De bevolking vraagt vaker ondersteuning in plaats van dat zij de buurtwerker als uitvoerder zien van wensen die men
geformuleerd heeft (de ontwikkeling van de dorpsvisies ligt hieraan ten grondslag).
• Meer als een netwerkorganisatie optreden.
• Een verbeterde relatie met de dorpsbelangenorganisaties.
Verzelfstandiging dorpshuizen
► Verzelfstandiging De Havezate, De Wijk
Ondersteuning Initiatiefgroep verzelfstandiging ontmoetingscentrum:
de subsidie van het Oranjefonds is ingezet en bevindt zich in de laatste fase van afronding en verantwoording.
De initiatiefgroep heeft in november in een schrijven en persbericht aangegeven de opdracht terug te geven aan
Dorpsbelang. Hiertoe hebben ook gesprekken met de gemeente plaatsgevonden. Inmiddels is gekozen om een onafhankelijk adviseur aan te trekken.
► Verzelfstandiging De Boerhoorn, Zuidwolde
Ondersteuning Initiatiefgroep verzelfstandiging ontmoetingscentrum: de initiatiefgroep heeft haar taak feestelijk afgesloten. Voor de zomer heeft de initiatiefgroep het adviesrapport uitgebracht aan Dorpsbelangen.
In het laatste kwartaal heeft Dorpsbelangen vervolgafspraken met de gemeente gemaakt. Momenteel wordt actief gezocht
naar bestuursleden.
In overleg met de gemeente blijft het beheer van bovenstaande dorpshuizen nog 1 jaar onder de vlag van Welzijn De
Wolden. De beheersubsidie is de afgelopen jaren door Welzijn De Wolden teruggebracht van € 271.028 (2013) naar
ongeveer € 160.000 (2016).
► ’t Neie Punt, Ruinen
De stuurgroep en de zakelijk leider zijn actief ondersteund bij het formuleren van het ondernemingsplan, maar ook door
te dienen als vraagbaak of sparringpartner voor lopende zaken die doorgaans een sterke relatie hebben met het welzijnswerk. Speciale aandacht kreeg de inbreng van de bevolking, vrijwilligers, gebruikers en personeel in de aanloop
naar het ondernemingsplan. De volgende stap is de werving en selectie van aspirant bestuurders.

Nieuwe initiatieven in de
dorpen

Rapport verzelfstandiging De Boerhoorn is klaar. Het eindrapport
werd 29 juni overhandigd aan wethouder Mirjam Pauwels.
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Er zijn veel nieuwe initiatieven geweest en worden nog
doorontwikkeld.
• Ipad en ouderen / Seniorweb
• Crea café Zuidwolde, Ruinerwold en Zuidwolde
• Allochtone/ internationale vrouwenochtend Zuidwolde
• Buurtnetwerk Zuidwolde
• Perkje Bremstraat Zuidwolde
• Amfitheater De Wijk
• Pumptrackbaan Fort
• Filmmiddagen voor jong en oud in Ruinen
• Moestuinproject Ruinen
• Oprichting TaalNetwerk De Wolden (voorheen
Projectgroep Laaggeletterdheid)
• Maatschappelijke marktplaats (WijDeWolden)
• Welzijn op recept (positieve gezondheid)
• Alcoholmatigingsbeleid

Informele zorg
Net als het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt de functie en
inzet van informele zorg ((jonge)mantelzorgondersteuning,
ouderenadvies, wonen-welzijn-zorg, vrijwillige thuisondersteuning, maatschappelijke dienstverlening) steeds belangrijker. We hebben afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd in de jonge mantelzorger. Dit heeft ertoe geleid dat
deze groep beter in beeld is gekomen.
De Dag van de Mantelzorg is dit keer voor het eerst een
hele dag geweest. Naar aanleiding van de enquête die
gehouden is onder de aanwezigen is dit een hele goede
keus geweest en wordt dan ook volgend jaar weer georganiseerd. Het aantal deelnemers blijft gemiddeld op hetzelfde aantal. Mogelijk dat er voor 2017 meerdere aanmeldingen zijn omdat het aantal mantelzorgers verdubbeld is in
2016.De gemeente heeft Welzijn De Wolden gevraagd of
zij de uitvoering van het mantelzorgcompliment geheel ter
hand wil nemen. Dit heeft als bijkomstig voordeel dat we
gelegitimeerd bij alle zorgvragers achter de voordeur
komen en zodoende ook een beter beeld krijgen van de
zorgvrager, de aard van de zorg en hun mantelzorgers.

Het inlooppunt in Zuidwolde voldoet onvoldoende aan
de verwachtingen.
Door onze stagiaire is onderzoek uitgevoerd naar de
behoefte van een inlooppunt in De Boerhoorn. Die behoefte blijkt niet aanwezig. Wel is er interesse door
buurtbewoners om zelf nieuwe activiteiten op te zetten.
Ook is er behoefte aan thema-avonden met name over
belasting, tuinieren, voeding, gezondheid, inbraakpreventie, muziek, toneel en cultuur.

De cijfers
Aantal nieuwe jonge mantelzorgers:
2016=66 / 2015=27
Aantal deelnemers Dag van de Mantelzorg:
2016=66 (38 jonge mantelzorgers) / 2015=61
Aantal inschrijvingen Steunpunt Mantelzorg:
2016=184 / 2015=107 inschrijvingen
Aantal deelnemers respijtweekend:
2016=3 / 2015=4
Actie “Dat verdient een bloemetje”:
2016=505 / 2015=400
Bioscoopbonnen:
2016=63 / 2015=26
Aantal mantelzorgcomplimenten:
2016=217
Aantal vrijwillige thuiszorgondersteuners:
2016=30 / 2015=28

Workshop schilderen tijdens de Dag van de Mantelzorg

Maatschappelijke dienstverlening
Tot nu toe is de maatschappelijke dienstverlening beperkt
tot de klussendienst en formulierenbrigade. Welzijn De
Wolden heeft een breder concept in de maak “Investeren
in nieuwe vormen van maatschappelijke dienstverlening”
waarmee we in 2017 aan de slag willen.
Ondersteuning voor vrijwilligers van de formulierenbrigade
wordt niet meer gegeven door de belastingdienst. De enige
mogelijkheid is via E-learning. We zijn nu verschillende
mogelijkheden aan het onderzoeken om samen met andere organisaties een scholing te verzorgen.

De cijfers
Klussendienst:
2016=10 / 2015=11
Formulierenbrigade:
2016=41 / 2015=38
6

Begin september zijn enkele jonge mantelzorgers uit De Wolden
samen met drie medewerkers van Welzijn De Wolden afgereisd
naar Vollenhove voor een speciale activiteit voor deze jonge
mantelzorgers.

Wonen, welzijn, zorg
Dagbesteding zonder indicatie levert de organisaties niet
voldoende geld op om hiervoor fte’s in te zetten. De bezetting van de dagbesteding zal door vrijwilligers gedaan
moeten worden. Echter doen zich situaties voor dat er een
beroep gedaan moet worden op een professional maar daar
is niet altijd voldoende draagvlak voor. Hierdoor wordt het
lastig om vrijwilligers voor deze “klus” te werven.
De dag voor de ouderen is een landelijk gebeuren waar in
De Wolden nog niet aan wordt meegedaan. De verbindingsgroep in De Wijk staat er positief tegenover en wil meedenken in het organiseren van dit jaarlijks terugkerende evenement. Er is contact geweest met de ouderenbonden; ook
zij staan positief tegenover dit initiatief. In 2017 zal met een
nader te bepalen werkgroep overleg plaatsvinden hoe dit
vorm kan krijgen in geheel De Wolden.

Cultuur
Cultuuronderwijs staat op meeste scholen niet hoog op de
agenda en we gaan daar meer op inzetten. Dit betekent
ICC’ers meer inspireren en handvatten geven, meer van
elkaar leren en enthousiasme aanwakkeren.
Informatie-uitwisseling tussen scholen onderling en cultuurcoaches bevorderen middels een eigen Facebookpagina
ligt in de pijplijn bij de afdeling Communicatie van de gemeente.
We kunnen scholen ondersteunen bij nieuwe aanvragen
Cultuureducatie Met Kwaliteit (CeMK) of de regeling Muziekimpuls. Focus leggen op de deskundigheidsbevordering en culturele impuls.

SamSam
Bij Welzijn De Wolden is het nut en noodzaak van het
SamSam aan de orde geweest: slechte opkomst en het
gevoel heerst bij ons dat alleen wij de kar trekken.
Uit de vraag die is gesteld aan de aanwezigen van het
SamSam of we op deze wijze blijven vergaderen kwam naar
voren dat men het heel belangrijk vindt om elkaar te vinden,
casussen kunnen bespreken en weten wie waarvoor benaderd kan worden.
Ouderenadvies
Aantal ouderenintakes (preventief huisbezoek) in het vierde
kwartaal: de ouderen die zijn geboren tussen 1922 en 1927
zijn aangeschreven. Hiervan zijn er 175 uitgenodigd voor
een gesprek met een vrijwillige ouderenadviseur (VOA).
71 personen hebben aangegeven geen behoefte te hebben
voor een gesprek omdat men is opgenomen, dementerend,
inwonend zijn bij de kinderen, overleden of omdat de zorg
goed geregeld is.
31 personen moeten nog worden bezocht. Dit is gerealiseerd in het vierde kwartaal.
Medio oktober is er een nieuwe VOA gestart. Naast de
gesprekken die de VOA uitvoert ten aanzien van het project
preventief huisbezoek zijn er ook een aantal hulpvragen
binnengekomen bij de coördinator welke zijn afgehandeld.
In 2017 willen we gaan participeren in het project “Langer
thuus”. Langer thuus is een project van Woonservice en
Welzijnswerk Midden-Drenthe. In Beilen is een modelwoning ingericht met moderne domotica. We zouden graag
ook zo’n modelwoning in De Wolden willen hebben om te
laten zien hoe door allerlei nieuwe technologieën en mogelijkheden een huis aan te passen is of comfortabeler is te
maken zodat men langer thuis kan blijven wonen.

De nieuwe cultuurcoaches vanuit het Brede School team: Rianne
de Vries (Biblionet) en Mariese Schuurman (Welzijn De Wolden)

Brede schoolontwikkeling
De nieuwe koers/werkwijze Brede schoolteam is doorgevoerd. De eerste serie netwerkbijeenkomsten zijn geweest.
Bij 4 van de 5 netwerken berust het voorzitterschap bij een
van de directeuren van het netwerk. Enkel bij netwerk
Ruinerwold berust dat nog bij de coördinator van de Brede
school.
Netwerken
Er zijn goede stappen gezet in de doorontwikkeling richting
IKC (Integraal KindCentrum). Aan iedere IKC/school zijn nu
een of meer contactpersonen vanuit het Brede schoolteam
(BST) gekoppeld, welke vanuit hun expertise en achtergrond de IKC-beweging kunnen versterken, afhankelijk van
de behoefte van een school/IKC.
Wat relevant is voor de wat langere termijn is de vraag hoe
relevant alle netwerkoverleggen blijven? De meeste netwerken hebben bij de eerste bijeenkomst in de nieuwe
setting laten zien dat ze duidelijk op netwerkniveau samenwerking zoeken.
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Brede schoolteam
Het team blijft een erg betrokken en gemotiveerd team
(jongerenwerker, cultuurcoach, sportfunctionaris, schoolmaatschappelijk werker) welke constructief samenwerkt.
De toevoeging van een schoolmaatschappelijk werker zorgt
nu naast talentontwikkeling ook voor de hulpverleningscomponent. Met de site www.actiefnaschooltijd.nl staat het
programma stevig in de steigers.
“De Wolden’s got talent” show heeft inmiddels een vaste
plaats verworven. Verder is er een breed palet van activiteiten (gastlessen, thema-avonden, sport, ouderbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten).
Belangrijk de komende tijd is het bewaren van de balans
(wie doet wat binnen het team, en hoeveel doen we voor
een school/IKC), alsmede het verder doorontwikkelen van
de ondersteunende rol in de breedte, waarbij een ieder
(inclusief school/IKC) zijn verantwoordelijkheid neemt.

Jongerenwerkers hebben overleg gehad met de ambtenaar
openbare Orde en Veiligheid over een nieuwe aanpak
rondom jeugdoverlast. Ondanks dat we meer inzetten op
overlastsituaties, blijft het aantal overlastmeldingen gelijk.
Jongerenopbouwwerk
Jongeren worden meer betrokken bij de buurt en er wordt
structureel gewerkt aan activiteiten gericht op zinvolle
vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling en op het bieden van
perspectief en waar mogelijk op verzelfstandiging. Jongerenwerkers maken ook structureel deel uit van het Brede
schoolteam.
Het jongerenwerk is steeds minder gericht op het uitvoeren
van activiteiten en meer op het verbinden en faciliteren
(jeugdsoosactiviteiten, speelotheek, sinterklaasviering,
Jongerenraad).
De jongerenraad is in het najaar geformaliseerd. Het jongerenwerk biedt ondersteuning in contact met derden en
tijdens vergaderingen. Waar nu nog ondersteuning plaatsvindt op zowel proces als inhoud zal dit het komende jaar
verschuiven naar alleen proces.
Het jongerenwerk is gevraagd om een bijeenkomst bij te
wonen van het cultureel platform om een project op te
zetten in het kader van de cultuurexplosie 2017. Onderwerp
van dit onderdeel is Film en Jeugd.
Inmiddels is het plan van aanpak bijna klaar en wordt verder
uitgevoerd in 2017.

Organisatoren en juryleden van De Wolden's got Talent show

PREVENTIE
Jongerenwerk

Installatie Jongerenraad in december

Ambulant jongerenwerk
De jongerenwerkers zijn regelmatig op pad geweest in
verschillende kernen. De meeste keren werden er weinig
jongeren aangetroffen. Er werd met name in de zomer
overlast ervaren bij de Pannakooi in De Wijk. Daardoor is
een buurtonderzoek gestart, waarbij contact is geweest met
Dorpsbelangen, gebruikers van het gebouw (school, kinderopvang, muziekvereniging), de ambtenaar openbare
Orde en Veiligheid, politie en de buurtbewoners. Er wordt
vanuit het buurtonderzoek aanbevelingen gedaan aan de
betrokken partijen. Dit krijgt in 2017 een vervolg. De politie
heeft toegezegd om direct bekeuringen uit te delen indien
de regels worden overtreden.

Ketenbeleid
De laatste puntjes zijn op de i gezet voor het nieuwe beleid
van Keten United. Dit wordt ter inzage aan de Raad aangeboden. De Jongerenraad heeft hier advies over gegeven.
Ondanks veranderingen in leeftijd met betrekking tot het
schenken van alcohol, worden er niet nog meer keten
aangemeld bij Keten United. Er wordt meer ingezet op het
in beeld krijgen van keten in De Wolden.
(Buurt)bewoners en jongeren in keten nemen meer en
makkelijker contact met ons op naar aanleiding van (zorg)
signalen, waarna we de juiste acties kunnen ondernemen
en partners in kunnen schakelen.
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CJG-deelname
Er is een duidelijke tendens waarneembaar dat het jongerenwerk meer inzet op licht pedagogische dienstverlening.
Jongerenwerkers hebben de Ouderkrachttraining Booster
gevolgd.
SOVA
Er is overleg geweest tussen het schoolmaatschappelijk
werk en jongerenwerk over de vraag/behoefte naar sovatraining.
Conclusie nieuw aanbod: sova groep 3/4 (Tim en Flapoor),
sova/ weerbaarheid 12+, Plezier Op School (overgang
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs) worden aangeboden in Hoogeveen en kinderen uit De Wolden kunnen
aansluiten. Bij voldoende deelname is er een voorkeur om
de trainingen in De Wolden aan te bieden.
Doelgroepactiviteiten (Specials Teenzz, Girls Only)
In plaats van een activiteit aanbieden, wordt er meer op
vragen ingespeeld. Zo wordt er bij de Special Teenzzz
gekeken of de activiteiten voor een jongere doelgroep kan
worden aangeboden. Bij GirlsOnly komen vragen binnen
van zowel meiden zelf als ouders. Met name ouders vinden
de sova/weerbaarheidsinsteek een positief onderdeel.
Sport- en cultuurweek
De evaluatie van de sport- en cultuurweek is geweest. Iedereen was positief; 18 aanmeldingen vanuit De Wolden.
Verbeterpunten hadden vooral te maken met het feit dat er
geen overnachting bij was en die extra’s die dit met zich
meebrengt, zoals het onderling contact (professionals en
vrijwilligers) aan het einde van de dag om alles door te
nemen.
Jong Hoogeveen heeft contact met ons gezocht. Zij willen
bij ons aansluiten, maar had ook een aantal eisen/voorwaarden waar de werkgroep zich niet in kon vinden. Na
overleg bleek dit iets genuanceerder. Jong Hoogeveen
vindt de sport- en cultuurweek een mooi project en kunnen
ons hierin op verschillende manieren ondersteunen. Wel
vanuit het principe ‘voor wat hoort wat’, zoals bijvoorbeeld
extra deelnemers uit Hoogeveen of de week in Hoogeveen
plaats laten vinden.
Er is besloten om wel extra deelnemers toe te laten, maar
om het roulatiesysteem in ere te houden. De week vindt
komend jaar dan ook plaats in Havelte, gemeente Westerveld.

De cijfers
Aantal jeugdoverlastmeldingen bij de politie:
2016=82 / 2015=85
Aantal bezoeken aan keten:
2016=22
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Schoolmaatschappelijk werk
Als gevolg van de transitie van de jeugdzorg naar de gemeente constateren we een aanzienlijke verzwaring in de
complexiteit van de casuïstiek. Veelal is Veilig Opgroeien/VeiligThuis in beeld.
We zien dat schoolmaatschappelijk werkers (smw’ers) vaak
onvoldoende kennis/competenties hebben.
Binnen het CJG is er een aanbod van deskundigheidsbevordering om dit op peil te brengen. Maar zeker ook vanuit
de eigen organisatie zetten we in op kennisvergroting.
Daarnaast hebben we echter ook behoefte aan nieuwe
medewerkers die ervaring hebben met jeugdzorg. Werving
en selectie is dan ook gericht op deze mensen.
De ambitie om samen met de GGD één team te maken, lijkt
niet haalbaar.
Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen, is besloten dat de smw’ers geen buurtwerkfunctie doen. Verder
komt er in 2017 uitbreiding van de formatie (24 uur).
De CJG inloop op de scholen, waar behoefte aan was, loopt
naar tevredenheid.
Daarnaast is het mogelijk dat scholen ons kunnen inzetten,
bijvoorbeeld aanwezigheid bij ouderavonden, thema-avonden etc. Er is een evaluatie naar de scholen gegaan over
de CJG inloopmomenten. De uitkomst hiervan moet nog
besproken worden.

Instellingsbreed gaan we intern het komend jaar meer
aandacht besteden aan het signaleren en oppakken van
zorgwekkende situaties rondom kinderen en ouderen door
onze medewerkers. Afgelopen jaar is hier al veelvuldig
aandacht aan besteed door met name de smw’ers en de
jongerenwerkers. Dit gebeurt door onder andere samen met
een aantal jeugdverpleegkundigen de training “goed genoeg ouderschap” te volgen.
Komend jaar gaan we de nadruk leggen op de signalerende functie van alle buurtwerkers, onder andere door het
opnieuw geven van een training omtrent de meldcode en
kindcheck.
Tevens gaat het schoolmaatschappelijk werk nog meer
inzetten op de preventieve kant, met name door daar waar
mogelijk aan te sluiten bij de vraag vanuit school en doelgroep. We vergroten het aantal laagdrempelige trainingen;
dit in een nauwe samenwerking tussen de smw’ers en de
jongerenwerkers. Ook de inzet van het schoolmaatschappelijk werk voor wat betreft ouder- en voorlichtingsavonden
op de scholen is afgelopen jaar al sterk vergroot. We hopen
deze lijn verder door te kunnen zetten in 2017.

“

Ervaring van een vrijwilliger
bij Maatje@home:
“Ik ben Maatje bij een allochtoon
gezin en help ze bij contacten
met mensen uit de buurt
en de basisschool. De moeder
krijgt steeds meer zelfvertrouwen
en daar heb ik een klein
steentje aan bijgedragen.“

“
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Aantal aangemelde gezinnen Maatje@home:
2016=28
Aantal vrijwilligers Maatje@home:
2016=15
Aantal aanmeldingen schoolmaatschappelijk werk:
2016=70 / 2015=74
Aantal zorgmeldingen:
2016=19
Aantal doorverwijzingen naar de 2e lijn:
2016=6 / 2015=11
Aantal ouderkrachttrajecten:
2016=12 / 2015=12
Aantal specialistische consultaties:
2016=10 / 2015=11
Aantal zaken uitvoeringscoördinatie:
2016=27
Aantal ouderavonden / themabijeenkomsten / presentaties:
2016=8 / 2015=0
• Ouderavond: Hoogsensitiviteit
• Social media presentaties
• Pesten op social media
• Ouderavond: Hoera, een puber!
• Weerbaarheid/assertiviteitstraining

KWETSBARE BURGER

”

Het project Maatje@home is van start gegaan, in samenspraak met SWW Hoogeveen en de GGD. Maatje@home
heeft als doel gezinnen ondersteuning en praktische hulp
te bieden in de gezinssituatie. Een ervaren en getrainde
vrijwilliger als ‘Maatje’ gaat met het gezin aan de slag om
te versterken en vergroten van wat het gezin zelf al kan.
Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd, waarbij
de vrijwilligers intervisie krijgen om met en van elkaar te
leren.
Ervaring van een ouder bij
Maatje@home:
“Sinds de geboorte van mijn
derde kindje was de organisatie
thuis helemaal zoek.
Mijn Maatje herkende veel van
mijn verhaal. Samen hebben
we praktische oplossingen
bedacht. Daar had ik echt wat
aan. Ik heb meer tijd en aandacht
voor de kinderen en ben
zelf veel rustiger.”

De cijfers

”

Algemeen maatschappelijk
werk
De instroom bij het algemeen maatschappelijk werk (amw)
is afgenomen. Dat kan erop duiden dat de buurtwerkers (al
of niet met een amw-specialisatie) al in een eerder stadium
vragen kunnen afvangen dan wel oplossen. Ook bij het amw
zien we dat de complexiteit van de zorgvragen is toegenomen op de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM-score).
Daderhulpverlening training Movisie is gevolgd en met
succes afgerond door onze amw’ers.
Amw wordt gekoppeld aan sociale activering. Het algemeen
maatschappelijk werk heeft samen met MEE Drenthe 6
dinsdagavonden de budgettraining ‘Omgaan met je geld’
gegeven aan 7 deelnemers.

De cijfers
Aantal aanmeldingen:
2016=101 /2015=119
Aantal aanmeldingen info & advies:
2016= 107 / 2015=106
Aantal verwijzingen naar de 2e lijn:
2016=2 / 2015=11
Aantal verwijzingen naar vrijwilligers:
2016=35 / 2015=34
Aantal huisverboden:
2016=6 / 2015=3
De uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek op een
schaal van 5=4,5

Uitstroomtrajecten
• Voedselbank
• Dorpshuis De Havezate in De Wijk
• Actie appelmoes in De Wijk
• De Stouwe en ’t Vonder, maaltijden rondbrengen en
bezetting winkeltje
• Dierenambulance in Meppel
• Kringloop Ruinerwold
• Bibliotheek Ruinerwold
• Ooievaarsstation de Schiphorst
• Doorstroom naar volledige baan (1x)
Verder zijn er ook nog mensen die crea cafe’s bezoeken,
die naar de vrouwen koffieochtenden gaan en mensen die
voor taalondersteuning met een vrijwilliger werken.

Verantwoording
Sociale activering
De functie sociale activering hebben we meer gekoppeld
aan het amw omdat in veel van de zaken zorg een belangrijk aspect is.
Doordat we niet meer de focus hebben gelegd bij economische participatie (uitstromen naar betaald werk) maar op
maatschappelijke participatie (meedoen, zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk) zien we dat WDW een waardevolle bijdrage kan leveren aan deze doelgroep. We krijgen
onze klanten nog steeds via de klantmanagers maar ook
via MEE Drenthe en onze eigen buurtwerkers.
De taalgroep heeft zijn doel bereikt. De mensen zijn in
huiskamerverband onder leiding van een vrijwilliger nog
doorgegaan. Eind december is de groep gestopt. Twee zijn
er verhuisd, een ander krijgt een tweede kindje en weer
anderen doen een vervolgopleiding of vrijwilligerswerk. De
vrijwilliger heeft nog steeds wel contact met de mensen. Als
er vragen zijn weten ze haar te vinden in het dorp.
Het grootste deel van de sociale activeringscliënten zijn
inwoners met een migratieachtergrond, inburgeraars maar
ook statushouders die geen werk hebben kunnen krijgen/vinden. Het is nog niet altijd even makkelijk om voor al deze
mensen een vrijwilligersplek te vinden. Niet iedere organisatie staat ervoor open, of heeft niet voldoende capaciteit
om deze mensen te begeleiden. Of is onbekend met een
andere doelgroep en is ook verlegen met het feit dat men
de taal nog niet goed spreekt. Taal is dan ook vaak nog een
struikelblok.

De cijfers
Aantal aanmeldingen sociale activering:
2016=29 / 2015=29

11

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
verantwoording) en is er periodiek overleg met de opdrachtgever (verticale verantwoording).

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

Onze locaties
Locatie Oost
De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
Locatie 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

