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Voorwoord
Voor u ligt ons jaaroverzicht 2019 met de titel ‘beter bekend in de
buurt’, waarin we u graag meenemen in een compilatie van onze
activiteiten. Processen die in 2018 waren ingezet, zijn in dit jaar tot bloei
gekomen of verder ontwikkeld. Ik noem speciaal het concept Positieve
Gezondheid met de pilot in Ruinen, de samenwerking in het buurtteam,
schoolmaatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs, De Wolden als
dementievriendelijke gemeente en zichtbaarheid van Young De Wolden.
Daarnaast zijn er zeker meer pareltjes. Wat dacht u van het
Huiskamerfestival als muzikale verbinding in de buurt? En Break, aanbod
voor kinderen en jongeren die het thuis financieel niet makkelijk hebben.
In juli is de ontvlechting van dorpshuis De Havezate definitief geworden,
waar definitief een einde is gekomen aan het beheer van de dorpshuizen
door Welzijn. Een proces van een lange adem. Welzijn kan zich nu geheel
richten op haar kernactiviteiten gericht op versterken van de
samenleving, preventie en ondersteunen van kwetsbare inwoners.

“Ik wens u veel leesplezier”
Paul Leenaarts
Directeur-bestuurder
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Voor wie hebben wij in 2019 gewerkt?
Leerlingen, hun ouders/
verzorgers, leerkrachten,
intern begeleiders en
zorgcoördinatoren van
basisscholen en voortgezet
onderwijs

Buurtinitiatieven

Kinderen
en
jongeren

Gebruikers van
keten

Mensen met
financiële vragen
of problemen

Verenigingen
Mensen met een
taalachterstand

Vrijwilligers
Mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt

Statushouders

Organisaties die op zoek
zijn naar vrijwilligers

Inwoners met
sociale en
maatschappelijke
initiatieven
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Mensen die op zoek
zijn naar
(vrijwilligers)werk

(jonge) mantelzorgers

Inwoners die
overlast ervaren
of
zich zorgen maken over
zaken in hun
woonomgeving

Minder mobiele
of zelfredzame
ouderen

Mensen met een
beperking

en andere inwoners uit
De Wolden

Beheer De Havezate overgedragen
Per 15 juli 2019 is het beheer van ontmoetingscentrum
De Havezate in De Wijk officieel overgedragen en
daarmee losgekoppeld van Welzijn De Wolden.

Het is onderdeel van het gemeentelijke beleid om de
zelfredzaamheid en participatie van inwoners te bevorderen.
Inwoners hebben een nieuwe stichting gevormd gevormd
en runnen het dorpshuis nu zelfstandig.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Vanaf september 2019 is Stichting Onafhankelijke Cliënt
Ondersteuning De Wolden (OCO) van start gegaan.
Welzijn De Wolden heeft meegewerkt aan de voorbereidingen.
Buurtwerker Annemiek Echten is een van de cliëntondersteuners:
‘’Wij zijn er voor alle inwoners van de Wolden. We verlenen zelf geen zorg,
maar adviseren en bieden hulp als mensen niet weten waar ze moeten zijn,
vragen hebben over bijvoorbeeld een aanvraag bij de Wmo of een nieuwe
zorgaanbieder zoeken. We staan naast de inwoner. De onafhankelijkheid is
echt belangrijk. Wij hopen dat inwoners dit ook zo ervaren.’’

Interne audits kwaliteitslabel Sociaal Werk

Beroepsregistratie

Nadat Welzijn De Wolden in 2018 het kwaliteitslabel Sociaal Werk
behaalde, heeft in 2019 een interne toetsing plaatsgevonden.
Medewerkers van Welzijn De Wolden, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
en Maatschappelijk Welzijn Coevorden hebben bij elkaar in de keuken
gekeken en interne audits uitgevoerd. De gesprekken hebben inzicht
gegeven in waar de organisatie op het gebied
van kwaliteit staat en waar nog ruimte is voor
verbetering. Belangrijk, want in 2020 staat de
hercertificering op de planning.

Alle medewerkers van Welzijn De Wolden hebben zich in 2019
ingeschreven bij het Registerplein. Dit beroepsregister draagt bij
aan vakmanschap en het blijven investeren in vakbekwaamheid van
de sociaal werkers van Welzijn De Wolden. Door de registratie laten
de medewerkers zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak en
beschikken over ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te
kunnen bieden aan inwoners in complexe situaties.
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Sterke samenleving
verantwoordelijkheid nemen, zelfredzaam zijn, actief bijdragen,
ontmoeten, elkaar steunen, talenten inzetten, nieuwe activiteiten organiseren

Door te werken vanuit een integraal buurtteam is Welzijn De Wolden beter zichtbaar. We zijn daar waar inwoners ondersteund kunnen
worden bij buurtinitiatieven, ontmoetingen en andere verbeteringen in de wijk of buurt. Het uitgangspunt daarbij is uitgaan van wat
mensen zelf kunnen of kunnen leren.

Buurtteam als structurele werkvorm

Ruinen Positief Gezond

In 2019 is de pilotstatus van het
Buurtteam De Wolden omgezet
in een structurele werkvorm. De
samenwerking heeft vaste vorm
gekregen. De deelnemers – gemeente
De Wolden, Welzijn De Wolden, politie,
Actium, GGZ Drenthe en Cosis – richten
zich op het verder bekendmaken van
het buurtteam aan de inwoners. In 2019
zijn 148 meldingen binnengekomen
waarvan er aan het eind van het jaar nog
16 in behandeling waren. Het gaat met
name over veiligheid en fysieke overlast.
Voor een efficiënte samenwerking met
de huisartsen zijn afspraken gemaakt.
Buurtteamleden kunnen gebruikmaken
van een beveiligde chatomgeving om
over casussen te kunnen overleggen.
Na goede ervaringen in een
pilotperiode blijft Icare met de inzet van
verpleegkundigen voorlopig deel
uitmaken van het buurtteam.

In Ruinen is gestart met een traject om
inwoners en professionele organisaties
vanuit het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid te benaderen. Deze
vernieuwende kijk op gezondheid gaat
uit van wat iemand kan of kan leren en
niet van wat niet meer gaat. Het gaat
over fysieke en mentale gezondheid
maar ook over sociale contacten, zinvolle
dingen doen, idealen willen bereiken,
jezelf accepteren en je grenzen kennen.

Buurtteams
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De Wolden

Woningcorporatie Actium heeft het
afgelopen jaar goede ervaringen
opgedaan. Wijkconsulent Betsy Post ziet
dat door de samenwerking de lijnen
kort zijn. Hierdoor zijn meer problemen
met elkaar op te lossen.“Bij situaties
van overlast door bijvoorbeeld harde
muziek, stank of ruzies kloppen mensen
vaak bij ons aan. De betrokkenheid die
wij bij onze huurders maar ook de buurt
hebben, is belangrijk. We willen problemen
vroegtijdig signaleren en situaties als
huurachterstanden of uitzettingen
voorkomen. Daar hebben we inwoners
hard bij nodig. Zij kunnen altijd contact
opnemen met het buurtteam. Daar
bespreken we wie het beste met een
melding aan de slag kan gaan.’’

De centrale vraag is: wat kunnen
inwoners, zorg- en maatschappelijke
organisaties voor elkaar betekenen als
het gaat om gezondheid, welzijn en
geluk? Buurtwerkers hebben gesproken
met inwoners en medewerkers van
diverse organisaties in Ruinen. De
inventarisatie heeft geleid tot ideeën
voor nieuwe activiteiten, zoals
maandelijkse ontmoetingen bij een

kopje soep in het dorpshuis ’t Neie Punt,
deelname aan de fitheidsdag in Ruinen
en een plan voor een weggeefwinkel.
Met regelmaat wordt een nieuwsbrief
verstuurd om de initiatieven en ideeën
te delen. Ook www.ruinen.nl wordt
ingezet om bezoekers te informeren en
inspireren. Alle verzamelde behoeftes
en het aanbod aan voorzieningen
worden opgenomen in een sociale kaart
die gedeeld moet gaan worden met
verenigingen, gemeente, onderwijs,
ondernemers en maatschappelijke
organisaties.
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Vrijwilligers ondersteunen

Ontmoeting bij de Stamtafel

Een van de taken van het
opbouwwerk van Welzijn De
Wolden is het ondersteunen van
inwoners bij hun initiatieven, hun
vrijwilligerswerk en ze met elkaar
in contact brengen.
In 2019 is dat, net als voorgaande
jaren, gedaan met Babbelen bij
een bakkie en de Crea Cafés in de
bibliotheken van Zuidwolde, de
Wijk en Ruinen, de maandelijkse
zondagmiddagactiviteit voor
mensen met een beperking en de
ontmoetingsmomenten Onder ons bij

de soep in Fort, Alteveer/Kerkenveld
en Koekangerveld. Deze laatste
groep maakte een boekje waarin
deelnemers recepten van soep en
ervaringen delen.
‘’In de ontspannen sfeer van de
maandelijkse soeplunch kom je
gemakkelijk in gesprek met mensen die
je vaak nog niet (goed) kende. Omdat
het zo informeel is, kun je zelf bekijken
of je mogelijk iets voor elkaar kunt
doen.’’

Ook de Stamtafel in Ontmoetingskerk
Zuidwolde is een voorbeeld van een
initiatief dat in de samenleving ontstaat
en vorm krijgt met advies en enige
begeleiding van de opbouwwerkers.
Sinds eind september kunnen inwoners
elkaar elke vrijdagochtend onder het
genot van een kopje koffie of thee en een
soepje ontmoeten in de Ontmoetingskerk
in Zuidwolde. Op het initiatief van de
Ontmoetingskerk in samenwerking met de
Bibliotheek Zuidwolde en Welzijn De Wolden
komen wekelijks zo’n 20 tot 25 mensen

“Er is een ontspannen en vriendelijke sfeer.
Je kunt gedachten en ervaringen uitwisselen.”

af. Kerkelijk werker Suzanne Groote merkt
duidelijk dat het in een behoefte voorziet:
‘’Je ziet een groep mensen die terugkomt,
oudere inwoners maar ook nieuwe
Nederlanders waarvan een aantal zelfs
vrijwilliger is geworden. Mensen halen
elkaar ook op. Een ontspannen plek,
laagdrempelig, ongeacht leeftijd en geloofsen levensovertuiging, is blijkbaar nodig. De
deelnemers spreken elkaar, doen een spelletje
of zijn creatief bezig. We willen ontmoeting
stimuleren en dat is zeker geslaagd.’’
Welzijn De Wolden ondersteunt het
vrijwilligersinitiatief door er af en toe bij
te zijn, net als de wijkbeheerder van het
Buurtteam. Zo horen ze wat er leeft of wat er
nodig is. Ook houdt de buurtwerker contact
met de Ontmoetingskerk en bibliotheek
voor eventuele extra ondersteuning en
mogelijk nieuwe initiatieven die gezamenlijk
opgepakt kunnen worden.

Heel Zuidwolde Kookt
Samen met de Bibliotheek Zuidwolde heeft Welzijn De Wolden in
2019 het initiatief opgevat om inwoners met elkaar in contact te
laten komen via een maaltijd. Aan ‘Heel Zuidwolde Kookt’ deden
twaalf personen mee. Klarien Strijker uit Hoogeveen was een van de
deelnemers: ‘’Ik heb twee keer meegedaan en gegeten bij een echtpaar
net buiten Zuidwolde en bij een gezin in het dorp. Het waren gezellige
avonden. Even aftasten natuurlijk, want je schuift bij compleet onbekende

mensen aan. Het is leuk om andermans verhaal te horen. Er hoeft wat mij
betreft ook niet per se meer uit voort te komen. Als je mensen later weer
eens ergens tegenkomt, maak je makkelijker een praatje. Het bevordert
contact, dat is mooi.’’
Naast de maaltijden was er een informatieavond over bewust omgaan
met voeding en ter afsluiting een workshop waarbij de deelnemers
hapjes konden maken.

Welzijn De Wolden heeft ondersteuning geboden aan Speeltuinvereniging De Hommel in

tot betere samenwerking moet komen. Bij een onderzoek naar het

Koekange bij het realiseren van een duurzame speel- en beweegtuin voor jong en oud. Het

voortbestaan van dorpshuis De Buddingehof in Ruinerwold werkte

plan wordt meegenomen in het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Ook is op verzoek van

Welzijn De Wolden als procesbegeleider samen met het bestuur, de

Dorpsbelangen Echten gestart met de begeleiding van een proces waarbij het verenigingsleven

bibliotheek en Dorpsbelangen Ruinerwold.
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Cultuuragenda De Wolden gepresenteerd

Huiskamerfestival wint Culturele Prijs De Wolden

Voorafgaand aan de opening van het
Smaakmakersfestival op 21 september
in de Wijk presenteerde de werkgroep
‘Cultuur blijft belangrijk in De Wolden’
de cultuuragenda voor het komende
jaar. Met deze agenda wordt vanuit
cultuur de verbinding en samenwerking
gezocht met ondernemers, onderwijs,

Een publieksjury koos tijdens het
Smaakmakersfestival in de Wijk
uit tien genomineerde culturele
initiatieven het Huiskamerfestival in
Zuidwolde als de winnaar.

verenigingen en andere domeinen zoals
sport, welzijn en recreatie en toerisme.
Het doel is om de culturele infrastructuur
te verstevigen en met cultuur een
positieve bijdrage te leveren aan de
aantrekkelijkheid van De Wolden.

In november vond de tweede editie
van het festival plaats met zeventien

Meer deelnemers en vrijwilligers voor Taalpunt De Wolden
De verspreiding van een huis-aanhuis flyer leverde Taalpunt De Wolden
een aantal nieuwe deelnemers en
vrijwilligers op. Een belangrijke vraag
waarover ook dit jaar van gedachte
werd gewisseld is: hoe bereiken we
laaggeletterden, waaronder de verborgen
groep autochtonen? Met de nieuwe
coördinator die eind 2019 is aangesteld,
zal er in 2020 een plan voor ontwikkeld

worden.
In het kader van de landelijke
Week van de Alfabetisering werd
een lunch georganiseerd voor de
deelnemers en vrijwilligers van
het Taalpunt. Vrijwilligers konden
ook deelnemen aan een training
‘werken met netwerken’ en een
intervisiebijeenkomst.

ViP: ondersteuning en waardering voor vrijwilligers
In 2019 hebben zich 38 nieuwe
vrijwilligers aangemeld. Daarmee kwam
het totaal aantal, bij het Vrijwilligers
Informatie Punt (ViP) De Wolden
geregistreerde, vrijwilligers op 108.
ViP De Wolden heeft verschillende
activiteiten uitgevoerd om vrijwilligers
en organisaties die met vrijwilligers
werken te ondersteunen. Zo werd er een
workshop crowdfunding georganiseerd
en konden vrijwilligers deelnemen aan
een inspiratiebijeenkomst Positieve
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Gezondheid. In oktober, de maand van
de vrijwilliger, konden vrijwilligers als
waardering voor hun inzet een waardebon
voor Tea Time in Echten krijgen. Hier is
rijkelijk gebruik van gemaakt, waarmee
duidelijk wordt hoeveel actieve en
betrokken vrijwilligers er in De Wolden zijn.

Taalpunt
De Wolden

bands, duo’s, jonge muzikale
talenten en solisten in zeventien
huiskamers. Burgemeester Roger
de Groot verzorgde samen met
gitarist en zanger Marius Klein de
opening met een optreden in een
van de huiskamers. Met meer dan 700
bezoekers was het net als vorig jaar
een groot succes met vele positieve
reacties.

Preventie
vroegtijdig problemen signaleren, minder overlast, specialistische zorg voorkomen,
verminderen schooluitval, zelfstandig wonen, gezonde leefstijl en weerbaar zijn

Vanuit betrokkenheid bij elkaar, in de buurt of op school, kunnen we problemen of escalaties voorkomen. Door leerkrachten, ouders,
jongeren maar ook oudere inwoners op een passende manier op te zoeken en te leren kennen, weet men Welzijn De Wolden steeds meer te
vinden voor advies en ondersteuning.

Young De Wolden organiseert mét jongeren
Jongerenwerkers zijn in 2019
met jongeren in gesprek
geweest over wat ze belangrijk
vinden. Door jongeren te
vragen naar hun behoefte aan
voorzieningen en activiteiten
en ze te vragen om te helpen
bij het organiseren, zijn goede
contacten ontstaan.
Op deze manier worden jongeren
betrokken bij het organiseren van
een passend aanbod en kunnen
jongeren op hun eigen niveau
participeren.

In de zomermaanden
werden diverse activiteiten
in het zwembad van Ruinen
aangeboden. Badjuf en
beheerder van het zwembad Ina
Albas:
‘’Fantastisch dat de
jongerenwerkers dit hebben
opgepakt. Leuke activiteiten waren
de buikschuifbaan, waterkickball
en het kussengevecht boven
het zwembad waar veel jeugd,
ook middelbare scholieren, op
afkwamen. Vanuit onze eigen
achterban en mijn netwerk waren

er genoeg jongeren en vrijwilligers
te vinden die wilden helpen met
organiseren. Wat ons betreft krijgt
dit in 2020 een vervolg.’’
Zichtbaar zijn
Vanaf het najaar is een
samenwerking gestart met
uitgaanscentrum Klok in
Ruinerwold. Zo waren de
jongerenwerkers regelmatig
aanwezig op de Teenage party’s
met een leuke activiteit. Het
doel hiervan was om met
nieuwe jongeren in contact te

komen en te werken aan de
naamsbekendheid van Young
De Wolden. Ook werd er samen
indoor lasergamen georganiseerd
waar tientallen jongeren op af
kwamen. Door foto’s te maken
en te delen via Instagram werd
geprobeerd meer jongeren te
enthousiasmeren.

Ruinerwold en Koekange. De
jongerenwerkers hebben de
jongeren gewezen op het
belang van zichtbaar zijn op de
fiets en gelijk wat verteld over
de activiteiten van Young De
Wolden.

Een andere actie waarbij
Young De Wolden zichtbaar is
geworden, is het uitdelen van
fietslampjes aan jeugdleden
van sportverenigingen in
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Focus op jongeren van 12 tot en met 23 jaar

Keten United

Voor de komende vier jaar richt
Young De Wolden zich specifiek
op de jongeren die naar het
voortgezet, middelbaar of hoger
onderwijs gaan, naast de aandacht
die er vanuit Welzijn De Wolden voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
blijft. De jongeren worden actief
ondersteund en gecoacht in
hun ontwikkeling. Naast het
stimuleren en ondersteunen van
jongereninitiatieven is het digitale
jongerenwerk daarbij belangrijk.
Hoe het jongerenwerk daar in
intensieve samenwerking met andere
disciplines, zoals de scholen, de
gemeente, de politie en het Centrum

In 2019 is er een nieuwe keet in Ruinen
aangemeld bij Keten United. Daarnaast is
de deelname van een aantal keten aan het
project Keten United beëindigd vanwege
het bereiken van de leeftijdsgrens van 23
jaar. Dat maakt dat de teller in het bestand
eind 2019 op acht keten staat.

voor Jeugd en Gezin, uitvoering
aan gaat geven is verwoord in een
plan van aanpak dat eind 2019 is
vastgesteld.
Activiteiten op middelbare scholen
Dit najaar zijn afspraken met
middelbare scholen in Hoogeveen
en Dedemsvaart gemaakt over
samenwerking. Het jongerenwerk ziet
de scholen als een mooie plek om
in contact te komen met jongeren
uit onze gemeente. Dit heeft onder
andere al geleid tot maandelijkse
activiteiten in de pauze op de
middelbare scholen in Dedemsvaart.

Tijdens de jaarlijkse brandweercontrole
aan het begin van het jaar, waarbij zeven
keten werden gecontroleerd, had één keet
de zaken goed op orde. Vijf keten hadden
kleine verbeterpunten door te voeren en
één keet moest hard aan de slag om aan de
eisen te voldoen. Tijdens de controle zijn er
opnames gemaakt door RTV Drenthe. Meer
bekendheid moet bijdragen aan een positief
beeld over de keten die bij Keten United zijn
aangesloten.
Op 11 juni vond de jaarlijkse
alcoholvoorlichting plaats. 53 jongeren
en 13 ouders zijn met jongerenwerkers
en medewerkers van Verslavingszorg
Noord Nederland in gesprek gegaan over
het gebruik van alcohol aan de hand
van stellingen. Eén keet heeft voor het
missen van de voorlichting met succes een
vervangende opdracht gedaan.
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Verdere daling
overlastmeldingen
Het aantal meldingen van
overlast door jeugd bij de politie
is aanzienlijk gedaald, van 41
in 2018 naar 13 in 2019. In 2017
waren er nog 78 meldingen. Deze
daling in overlastcijfers bevestigt
het beeld vanuit het jongerenwerk
dat de jongeren in de gemeente
steeds minder op straat aanwezig
zijn. Voor het benaderen van de
jongeren vraagt dit een andere
aanpak. Hiervoor is eind 2019 een
plan vastgesteld.

Meer aanmeldingen bij schoolmaatschappelijk werk
Het aantal aanmeldingen bij het
schoolmaatschappelijk werk is gestegen,
van 86 in 2018 naar 119 in 2019.
Het aantal korte contacten voor informatie en
advies, onder andere via de inloopspreekuren op de
basisscholen, is na de grote stijging in 2018 ook licht
blijven stijgen. Ouders delen goede ervaringen met
elkaar. De drempel om aan te kloppen wordt lager.
De intensievere samenwerking met de huisartsen en
praktijkondersteuners-jeugd resulteert ook in meer
aanmeldingen bij het schoolmaatschappelijk werk.
In 2019 is op verzoek van de gemeente besloten om
taken over te nemen van MEE, een organisatie die

ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.
Daarmee hoeft er minder specialistische en dus duurdere
zorg ingezet te worden.
Ook voor middelbare scholieren
Vanaf september zijn de schoolmaatschappelijk werkers
ook beschikbaar voor jongeren uit De Wolden die
in Hoogeveen naar het voortgezet onderwijs gaan.
9 jongeren zijn door het Centrum voor Jeugd en
Gezin, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen of door een
praktijkondersteuner van de huisarts aangemeld. Vaak
zijn de gezinnen al bij Welzijn De Wolden bekend. Ouders
en jongeren geven aan dat ze het prettig vinden dat
Welzijn De Wolden in de buurt blijft. Met de gemeente zal

na verloop van tijd worden besproken of deze pilot een
vervolg krijgt.
Diverse trainingen
Het schoolmaatschappelijk werk heeft, net als in
voorgaande jaren, sociale vaardigheidstrainingen voor de
onder- en bovenbouw gegeven, deze keer in de Wijk en
Zuidwolde. Samen met de jongerenwerkers is de training
Politiekids georganiseerd. En voor ouders met kinderen
in het basisonderwijs is samen met Yorneo een training
positief opgroeien aangeboden in Zuidwolde. Hiervan
hebben tien mensen gebruik gemaakt die aangaven er
veel aan te hebben gehad.

Politiekids opgeleid
In Ruinen hebben twaalf kinderen van IKC ’t
Oelebröd meegedaan aan Politiekids, een project
van gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden en
politie Zuidwest-Drenthe.
Kinderen maken kennis met het werk van de politie
en leren weerbaar te worden en samen te werken.
Vooraf aan de trainingen zijn de deelnemers door
burgemeester Roger de Groot officieel beëdigd. De
politiekids zijn al ingezet bij het ondersteunen van de
organisatie van de Dodenherdenking in Ruinen en de
obstacle run in Echten.

Begeleid wonen voor jongeren
In augustus is Welzijn De Wolden in een huurwoning in
Zuidwolde gestart met het begeleiden van maximaal
drie jongeren tussen de 18 en 23 jaar om zelfstandig
te leren wonen. Het gaat om jongeren die thuis te weinig
steun krijgen of zich door problemen niet goed kunnen
ontwikkelen. De stap naar zelfstandig wonen is voor
deze jongeren nog te groot. Ze krijgen vier uur per week
individuele begeleiding, gedurende één tot maximaal
anderhalf jaar. Vanuit een persoonlijk plan van aanpak
worden ze ondersteund in onder andere het leren koken,
schoonmaken, omgaan met geld maar ook de omgang

met elkaar en de buren, grenzen aangeven en eigen
doelen stellen en realiseren. De ervaringen van de eerste
twee jongeren zijn positief. Ze vinden het fijn dat deze
mogelijkheid er is.

“Het is een veilige manier om te leren op jezelf te gaan
wonen. En je kunt altijd terugvallen op de begeleider.”
Na een aantal maanden geven ze aan zich steeds beter
te redden met zaken die ze nu zelf moeten gaan doen
of regelen. Vooralsnog is met de gemeente voor deze
begeleidingsvorm een pilotfase van drie jaar afgesproken.
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Kwetsbare burger
meedoen naar vermogen, (vrijwilligers)werk, zinvolle dagbesteding,
doorbreken van isolement, ondersteuning bij zorg, welzijn en wonen

Welzijn De Wolden helpt mensen op het gebied van zorg, welzijn en wonen om mee te doen aan
onze samenleving. Samen met partners als de gemeente en vrijwilligersorganisaties zijn we
steeds beter en eerder in staat om isolement te doorbreken en zelfredzaamheid te stimuleren.
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Maatschappelijk werk ontwikkelt sterk netwerk

Begeleiding naar werk, dagbesteding
en sociale contacten

In 2019 was een toename
te zien van aanmeldingen
bij het Algemeen
Maatschappelijk Werk
(AMW) door onze
netwerkpartners. Het
AMW heeft doorlopend
contact met hen en
is vertegenwoordigd
in verschillende
multidisciplinaire netwerken.
Voorbeelden hiervan zijn
het buurtteam, het sociaal
team en de hometeams
van de huisartsenpraktijken
verdeeld over de
gemeente. Door de goede
samenwerking weten de
organisaties het AMW goed
te vinden en andersom.
Door de korte lijnen kan
er in situaties die hulp
behoeven in een vroeg

Het aantal mensen dat begeleid
is bij het vinden van betaald
werk, vrijwilligerswerk,
dagbesteding of een andere
vorm van sociale activiteit met
contacten is in het afgelopen
jaar met 22 trajecten redelijk
stabiel gebleven.
Er kwamen aanmeldingen binnen
via het maatschappelijk werk
en via de werkcoaches van de
gemeente. Het betreft mensen
met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, waaronder ook
statushouders.

stadium ondersteuning
worden geboden. Deze
vroegsignalering voorkomt
dat problemen groter
worden.
In 2019 is Welzijn De
Wolden gestart met het
ouderenmaatschappelijk
werk. Hierbij wordt nauw
samengewerkt met
zorginstellingen en onder
andere de huisartsen om de
oudere inwoners te kunnen
ondersteunen.

“Partners als het
buurtteam, sociaal team en
huisartsen weten ons goed
te vinden en andersom.”

Begeleiding statushouders
Om de statushouders in
gemeente De Wolden beter te
laten integreren en deelnemen
aan de samenleving is samen met
de gemeente, woningcorporatie
Actium en Informatiepunt
Geldzaken De Wolden een
netwerkanalyse gemaakt.
Daaruit bleek dat er veel
mensen en organisaties rondom
een statushouder actief zijn.
Betere afstemming en mensen
ondersteunen in het zelfredzaam
worden is nodig. Eind 2019 zijn
voorbereidingen getroffen voor
een pilot in Ruinen en Ruinerwold.
Bij de uitwerking hiervan is de
nieuwe Wet inburgering, die vanaf
2021 van kracht zal zijn, leidend.

Buurtkamer Ruinerwold:
om er even tussenuit te zijn
Een van de manieren om
inwoners bij elkaar te brengen
voor ontmoeting en zinvolle
vrijetijdsbesteding is de
Buurtkamer in Ruinerwold. Net als
in de voorgaande jaren kwamen
in 2019 wekelijks tien tot twaalf
inwoners onder leiding van twee
vrijwilligers bij elkaar. Welzijn De
Wolden ondersteunt het initiatief
met een ruimte in dorpshuis De
Buddingehof en is aanspreekpunt
voor de vrijwilligers. Vrijwilligster
Ina Mannes wil de wekelijkse
ontmoeting niet graag missen: ‘’Ik
heb 3,5 jaar geleden gereageerd op
een advertentie omdat ik geen werk
had. Net als de mensen voor wie het
bedoeld is, ouderen, alleenstaanden
of anderen die contact zoeken, kom
ik om er even tussenuit te zijn. We
praten bij, doen eens een spelletje,
knutselen, zingen en soms brunchen
we of maken we een uitstapje. Het
is leuk om de ochtenden, samen met
vrijwilligster Albertje Visscher, voor te
bereiden en begeleiden.’’

Break voor kinderen in armoede

Informatiepunt Geldzaken De Wolden gaat door

Begin 2019 is Welzijn De Wolden het
project Break begonnen. Break is
aanbod voor kinderen en jongeren
in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar
die het in de thuissituatie financieel
niet (altijd) makkelijk hebben. In
2019 maakten achttien kinderen en
jongeren deel uit van het project.
Welzijn De Wolden biedt activiteiten,
lotgenotencontact en een luisterend
oor.

In 2019 hebben 62 inwoners gebruik
gemaakt van het Informatiepunt
Geldzaken De Wolden.
Het betreft voor een groot deel hulp
bij het krijgen van overzicht en inzicht
in de inkomsten, uitgaven en mogelijke
schulden.

‘’Mijn kinderen hebben in de
klas nu iets leuks te vertellen.’’
Daarnaast is er individuele
ondersteuning mogelijk, een lichte
vorm van ondersteuning die bestaat uit
een-op-een contact met de kinderen
of jongeren. Waar nodig kan, in alle
gevallen, worden doorverwezen naar
passende hulpverlening.

‘’Wat een verwennerij.’’
In 2019 zijn er veel leuke activiteiten
geweest. Zo konden de jongste
kinderen hun Boerenhulpdiploma halen.
Kinderen uit de leeftijdscategorie 8 t/m
12 jaar konden glowgolfen, lasergamen
en met elkaar lunchen. Voor de 16+ was
een uitje naar de bioscoop bedacht;
door weinig aanmeldingen ging deze
activiteit niet door.

‘’Ik heb het gevoel er niet meer
alleen voor te staan.’’
De meeste aanmeldingen komen
rechtstreeks via e-mail of telefoon binnen,

‘’Er is nu een centraal punt voor al je
vragen op financieel gebied, daarvoor was
er niets.’’
naast verwijzingen door de gemeente
en andere disciplines van Welzijn De
Wolden zoals het maatschappelijk werk.
De pilot met de samenwerking tussen
Welzijn De Wolden, gemeente De Wolden,
Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal
Verband De Wolden is in 2019 afgerond.
De gemeente heeft besloten dat het
informatiepunt door kan gaan.

‘’De begeleiding van de budgetcoach

‘’Ik zie ze genieten. Ze zijn

geeft me rust, zowel financieel

echt trots op wat ze met

als in mijn hoofd.’’

Break hebben gedaan.’’

Waardering voor mantelzorgers
Om de waardering voor mantelzorgers
in de gemeente te laten blijken, heeft
Welzijn De Wolden meegedaan aan de
landelijke Dag van de Mantelzorg.
Op 8 en 9 november waren er twee
activiteiten, een historische wandeling en
lunch in De Wijk en een bezoek aan het
gevangenismuseum in Veenhuizen. Het
totaal aantal deelnemers bedroeg 45.
Een andere blijk van waardering, het
mantelzorgcompliment van € 300, is
262 keer aangevraagd. Dit aantal is in de
afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven.
Bij een aanvraag volgt een huisbezoek. De

mantelzorgconsulenten maken zo kennis
en bespreken of er meer ondersteuning
gewenst is. Gezien de beperkte
menskracht is het huisbezoek niet in
alle gevallen gelukt. De bedoeling is er
volgend jaar meer getrainde medewerkers
voor in te kunnen zetten.
Net als in de voorgaande twee jaren
was ook in 2019 het respijtweekend
met zeven deelnemers volgeboekt. Dit
weekend in hotel de Zon in Ommen is
er om mantelzorgers één keer per jaar te
kunnen ontlasten van hun zorgtaken.
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Aanbod voor jonge mantelzorgers beter bekend
Het aantal jonge mantelzorgers dat bij Welzijn De Wolden in beeld
komt neemt toe. In 2019 zijn dat 64 kinderen en jongeren in de
leeftijd van 6 tot 23 jaar.
Dit lijkt vooral het gevolg van grotere bekendheid met het aanbod van
Welzijn De Wolden. Mantelzorgconsulenten, schoolmaatschappelijk
werkers en jongerenwerkers hebben zich hier extra voor ingezet.
Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn totaal acht activiteiten
georganiseerd, waaronder een bezoek aan een klimhal en een
voetbalwedstrijd en een graffity workshop. In de landelijke Week

van de Mantelzorger begin juni was er een geslaagd uitstapje naar
het Bakkerijmuseum. Ook was er samen met vier andere Drentse
gemeentes een gezamenlijk uitje naar de Apenheul met totaal 135
personen. In samenwerking met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
zijn voorbereidingen gedaan voor het starten van een groep met
jonge mantelzorgers die in de eerste twee klassen van het voortgezet
onderwijs zitten. In juni ontvingen 70 jonge mantelzorgers een
bioscoopbon, een blijk van waardering die in samenwerking met de
gemeente wordt georganiseerd.

De Wolden dementievriendelijk maken

Ouderenadvies
Vrijwillige ouderenadviseurs hebben in 2019
met ouderen geboren in 1934 of 1935 contact
gehad over mogelijke ondersteuning op het
gebied van wonen, welzijn en zorg. Er zijn 136
ouderen bezocht. Het doel is ouderen zo prettig
en lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. Steeds
meer ouderen weten zichzelf te redden. Met de
huisartsen en Icare worden afspraken gemaakt
over het gebruiken van een centrale registratie,
zodat de ondersteuning aan kwetsbare ouderen
goed op elkaar afgestemd kan worden.
Dag van de Ouderen
Op 5 oktober was Welzijn De Wolden betrokken
bij de organisatie van de derde editie van de
Dag van de Ouderen in De Poort in Ruinen.
Een geslaagde dag met 275 deelnemers. Met
muziek, bingo, een rad van fortuin en een
informatiemarkt met diverse stands op het
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gebied van onder meer gezondheid, veiligheid en
voeding was het een geslaagde dag.
Fit in de wijk
Deze fitheidsdag, dit jaar gehouden in Ruinen
en de Wijk, is bedoeld voor inwoners van 70
jaar en ouder. Zij kunnen laten bepalen hoe
fit en gezond ze zijn en advies krijgen om
hun situatie te behouden of te verbeteren.
Het stimuleert mensen om bewust met hun
gezondheid bezig te zijn. De organisatie was
handen van de sportfunctionaris van gemeente
De Wolden in samenwerking met fysiotherapieen huisartsenpraktijk,
Welzijn De Wolden, Icare
en een fitnesscentrum.

Om gemeente De Wolden
dementievriendelijk te
maken, is in 2019 ingezet op
het informeren van inwoners
en organisaties over het
herkennen van en omgaan met
dementie.
De projectgroep heeft huis-aanhuis een folder verspreid en
in alle kernen van De Wolden
zijn informatieavonden en
trainingen gehouden. Daarnaast
hebben 120 ondernemers en
organisaties die een publieke
functie of rol vervullen een brief
gekregen met informatie en een
uitnodiging voor een training.
Tineke Scholten van bloemisterij
Bloem & So uit Zuidwolde volgde
de training: ‘’Het was geen zware

of moeilijke avond, maar eerder
een opfrissing en bevestiging van
zaken die wij in onze winkel of bij
bezorging bij oudere klanten al
tegenkomen. Misschien zijn we
nu nog iets alerter op signalen,
ook bij jongere mensen. Het is
fijn dat we dan terug kunnen
vallen op de medewerkers van
Welzijn De Wolden.’’ Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst begin
2020 werd bekendgemaakt
dat gemeente De
Wolden zich officieel een
dementievriendelijke gemeente
mag noemen. Wethouder Jan
van ’t Zand ontving hiervoor
een certificaat van Alzheimer
Drenthe.

WIJ HEBBEN IN 2019 MET VEEL ORGANISATIES SAMENGEWERKT.
Waarvoor onze dank!
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Meer weten?
Voor meer toelichting op de resultaten van 2019, neem contact met ons op.
We zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via tel. 0528 – 378686.
Onze contactgegevens
Welzijn De Wolden
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
info@welzijndewolden.nl
tel. 0528 – 378686
www.welzijndewolden.nl
Onze locaties
Ontmoetingscentrum De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
Buitencentrum De Poort
Kloosterstraat 12
7963 AH Ruinen
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