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Voorwoord
Tijdens 2021 werden wij voor het tweede jaar geconfronteerd met de effecten van de coronacrisis en
overheidsmaatregelen om deze crisis te bezweren. Die effecten kwamen in twee soorten; allereerst aanpassingen
in onze werkwijze(n) om toch zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar voor onze doelgroepen te blijven.
Dit speelde vooral een rol tijdens de meerdere lockdowns in 2021. Op de tweede plaats hebben we duidelijke
verschuivingen vastgesteld aan de vraagkant; bepaalde soorten dienstverlening namen in aantal en intensiteit toe,
terwijl andere afnamen.
Digitale mogelijkheden
Vereiste aanpassingen in onze werkwijze zagen we het meeste terug in ons werk met jongeren en de groep
65+. Maar ook bij onze maatschappelijke dienstverlening en mantelzorg. De rode draad was het zoveel mogelijk
vervangen van het fysieke contact door digitale mogelijkheden. Zo hebben we vele digitale bijeenkomsten
georganiseerd en onze gesprekken met ouderen, waar mogelijk, via een beeldverbinding gehouden. De voorkeur
blijft uiteraard het contact zoals we voor corona gewend waren. Dat levert veel meer plezier, informatie en
uitwisseling op.
Spanningen en eenzaamheid
Aan de vraagkant zagen we bij ons maatschappelijk werk een toename in het aantal complexere familiesituaties.
Spanningen in gezinnen namen toe als gevolg van thuiswerkende ouders, schoolsluitingen en onzekerheden
over de toekomst. Terwijl het aantal nieuwe aanmeldingen bij maatschappelijk werk ongeveer gelijk bleef
aan die van 2020, verdubbelde het aantal aanmeldingen door ouderen. Vaak als gevolg van toegenomen
eenzaamheidsproblematiek.
Ondanks alle financiële overheidssteun in 2021, nam ook de vraag naar ondersteuning bij geldzaken vanuit de
gemeenschap behoorlijk toe.
Bijzondere momenten
Terugkijkend op 2021 is het leuk om stil te staan bij enkele bijzondere momenten uit dit bijzondere jaar. Zo zijn we
gestart met de coaching van jongeren en hebben we aandacht aan de begeleiding van voortijdige schoolverlaters
kunnen besteden. Twee zaken waar we veel waarde aan toekennen. Zeker ook in komende jaren. De uitdaging
om binnen het schoolmaatschappelijk werk een toenemend aantal complexere cases aan te pakken, is ons goed
afgegaan. De waarde daarvan bewijst zich vooral in (v)echtscheidingssituaties. We hebben het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid vaker in kunnen zetten bij ons opbouwwerk in de verschillende dorpskernen. Ook hebben
we – door de verstrekking van het Mantelzorgcompliment – onze contacten met mantelzorgers kunnen uitbreiden
en intensiveren.
Samengevat was 2021 een uitdagend jaar waarin nieuwe communicatievormen zijn ingezet, sommige vormen van
onze dienstverlening in intensiteit toenamen, de school- en gezinsproblematiek toenam en de mogelijkheden voor
bepaalde andere werkzaamheden beperkt werden.
De lessen die we in 2021 hebben geleerd, zullen zondermeer een positief effect op onze toekomstige
dienstverlening hebben. Ook zullen ze bijdragen aan een gedeeltelijke herijking van ons aanbod na corona.
Welzijnswerk kent immers ook ‘marktontwikkelingen’ waar onze organisatie rekening mee zal houden.

Twan Houben
Directeur-bestuurder a.i.
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Buurtteams en opbouwwerk
Buurtteams

Het buurt- en opbouwwerk heeft zoveel mogelijk fysiek in de buurten
en dorpen plaatsgevonden. Vanuit de Buurtteams zijn de meldingen
van langlopende burenoverlast en meldingen over statushouders/
arbeidsmigranten het meest opvallend. Welzijn De Wolden is hier regelmatig bij betrokken, veelal in
samenwerking met Actium, de gemeente en eventuele betrokken hulpverlening.

De Wolden

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is steeds meer het uitgangspunt voor het gemeentelijke
beleid. Door uit te gaan van de behoeftes van inwoners, van dat wat zij belangrijk vinden in hun leven,
bereik je meer. Mensen blijven langer de regie houden over hun eigen leven, ze voelen zich prettiger
en gelukkiger. Dat uitgangspunt is meegenomen bij de Sport- en Preventieakkoorden en ook voor de
toekomstvisie van De Wolden wordt het denken vanuit Positieve Gezondheid meegenomen.

In het kort
Beoogde doelen
Buurtteams:
• Kennen en gekend worden
• Vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid vroegtijdig en
in samenhang oppakken
• Verbeteren van de samenwerking tussen organisaties
• Zwaardere, specialistische zorg uitstellen of voorkomen
Opbouwwerk:
• Bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid
• Zelf organiserend vermogen in de dorpen vergroten
• Bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid en zelf de regie nemen en houden
• In stand houden van het voorzieningenniveau
• Ondersteunen van bewonersgroepen, dorpsbelangen, organisaties en bewonersinitiatieven

Activiteiten
Buurtteams:
• Betrokkenheid bij meldingen, veelal in samenwerking met Actium, de gemeente en
andere samenwerkingspartners
• Actieve bijdrage van buurtopbouwwerk en maatschappelijk werk aan de doorontwikkeling
van de Buurtteams
• Deelname aan de provinciale actie ‘Soep op de Stoep’, het huis aan huis uitdelen van soep aan
inwoners in De Wolden tijdens de coronaperiode om te peilen hoe het met mensen gaat en ze een
hart onder de riem te steken
• Deelname aan diverse buurtonderzoeken rondom verschillende (overlast)situaties
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Opbouwwerk:
• Op pad door de dorpen om het gesprek aan te gaan met inwoners en
eventuele signalen op te halen
• Organisatie Onder ons bij de soep in Fort, deelname aan Onder ons bij
de soep in Alteveer/Kerkenveld en Koekangerveld: veel groepen
konden door de corona-omstandigheden niet doorgaan
• Crea Café en Babbelen bij een Bakkie, in samenwerking met
de bibliotheek: kon regelmatig niet doorgaan door de
corona-omstandigheden
• De Stamtafel, wekelijks ontmoetingsmoment bij de Ontmoetingskerk,
heeft door de corona periode een hele tijd stilgelegen, maar er is wel
contact onderhouden met de organisatie
• Voorbereidingen project ‘Mobiele werkplaats’, waarbij kunst wordt
ingezet om de leefbaarheid van wijken te vergroten
• Valentijnstour videoboodschappen om positiviteit te brengen bij
de mensen in coronatijd
• Diverse dorpen ondersteund bij het vernieuwen van de dorpsvisies
• Voorbereidingen De Wolden culturele gemeente van Drenthe in 2023/
2024 in samenwerking met de gemeente
• Huiskamerfestival Zuidwolde, in samenwerking met de Hoogeveense
wijk De Erflanden, kon vanwege corona niet doorgaan
• Wagenspel Mina Koes in 13 kernen, verdeeld over 2 weekenden
• Voorbereiding voor het kindertheater Mina Koes in 2022
• Activiteit (o.a. escaperoom met taalvragen) voor vrijwilligers en hun
taalmaatjes van Taalpunt de Wolden
• Inventarisatie van wensen en behoeften aan een sociale kaart
van De Wolden
• Scholing opbouwwerker als trainer voor het werken volgens
Positieve Gezondheid
• Meedenken over vervolg Lokaal Sportakkoord De Wolden
• Ondersteuning bij beoordelen aanvragen en maken van verbindingen
voor Lokaal Preventieakkoord De Wolden
• Realisatie van twee filmpjes samen met inwoners over de thema’s
Positieve Gezondheid en eenzaamheid in De Wolden
• Ondersteunen van diverse inwoners initiatieven o.a. Roekpad Echten
en de nieuwe buurt- en speeltuinvereniging in het Groene Hart
in Zuidwolde rondom subsidieaanvragen en het schrijven van een
projectplan
• Toekomstvisie De Wolden ‘samen aan zet’: meedenken over
inwonersparticipatie in dit proces en leveren van input vanuit Positieve
Gezondheid
• Ondersteuning van vrijwilligers van de Speelotheek Zuidwolde, o.a. bij
de verhuizing naar de bibliotheek
• Trekkersrol werkgroep één tegen eenzaamheid
• Ontwikkeling en verhuizing van Noppes als vindplaats voor signalen
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Resultaten
Buurtteams:
• Inwoners weten de Buurtteams goed te vinden gezien meldingen, telefoontjes en signalen
die binnenkomen
• Meerjarenplan opgesteld na evaluatie van het functioneren van de Buurtteams
Opbouwwerk
• Gedachtegoed van Positieve Gezondheid is uitgangspunt bij uitvoeren van het Lokaal
Preventieakkoord en is meegenomen bij het opstellen van de toekomstvisie De Wolden
• Meerdere initiatieven ondersteund vanuit lokale preventie en sportakkoorden. Gemeentelijke
werkgroep Toekomstvisie: meedenken over vormgeven van inwonersparticipatie
• Projecten Mobiele Werkplaats, kunst bij jou in de straat en Talentkracht De Wolden gehonoreerd
door de provincie
• Positieve aandacht, contact met inwoners en zichtbaarheid in coronatijd
• Twee filmpjes gerealiseerd met inwoners over de thema’s Positieve Gezondheid en eenzaamheid,
gepromoot via de sociale media
• Meerdere dorpsvisies geactualiseerd
• Noppes is verhuisd naar een nieuwe locatie

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente De Wolden
Crisisteam gemeente De Wolden
Politie
Actium
Icare
Buurtzorg
Noorderboog
GGZ Drenthe
Cosis
GGD Drenthe
Dorpshuizen in De Wolden
Verenigingen voor Dorpsbelangen
Bibliotheken in De Wolden
Speelotheek Zuidwolde
Ontmoetingskerk Zuidwolde
Centrum voor Jeugd en Gezin
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Taalpunt De Wolden
Regiegroep Cultuur blijft belangrijk in De Wolden
Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
DNO radio

‘’Een goede leefomgeving en een prettige en veilige buurt
zijn belangrijk’’
Gemeente De Wolden omarmt de visie van Positieve Gezondheid.
Beleidsadviseur gezondheid Leoni Pleiter legt uit wat dit voor het
beleid en de inwoners gaat betekenen. ‘’We willen inwoners gezond laten
opgroeien en gezonder ouder laten worden in een goede leefomgeving.
Iemands lichamelijke en mentale gezondheid heeft invloed op zijn
zelfredzaamheid en het kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar ook
een prettige en veilige buurt is belangrijk voor iemands welzijn. Het is dan
logisch dat je ook zo kijkt naar de benodigde voorzieningen en ondersteuning
die je je inwoners biedt.’’

Voor wie maak jij het verschil?
In de Week tegen Eenzaamheid, 30 september t/m 7 oktober, werd via de
sociale media een video gedeeld over eenzaamheid in De Wolden. Je ziet het
niet altijd, maar het is er wel. En iedereen kan meehelpen om eenzaamheid
te verminderen. Door bijvoorbeeld eens een praatje met iemand te maken of
iemand uit te nodigen voor een activiteit. Een aantal inwoners uit De Wolden,
waaronder een vrijwilliger bij Babbelen bij een bakkie en een winkelier uit
Zuidwolde met een ophaalservice, vertellen erover.
Bekijk het in de video

https://youtu.be/VTRKueWnTGk
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Vrijwilligers informatiepunt De Wolden (ViP)
De activiteiten van ViP stonden in 2021 in het teken van het Nationaal Jaar
Vrijwillige Inzet. Er is extra veel aandacht gevraagd voor de waarde van
vrijwilligerswerk. Met name via video’s, de sociale mediakanalen maar ook
de lokale pers en omroep zijn inspirerende verhalen van vrijwilligers uit De
Wolden gedeeld.
Het ViP heeft voor Welzijn De Wolden een nieuw vrijwilligersbeleid 2021 - 2023
uitgewerkt met daarin extra aandacht voor de inzet van jongeren binnen het vrijwilligerswerk en voor
signalen van onveiligheid binnen het vrijwilligerswerk.
Door het coronavirus heeft het vrijwilligerswerk in de gehele gemeente langere tijd stilgestaan. Met
het aanbieden van online bijeenkomsten konden vrijwilligersorganisaties toch kennis opdoen en
ondersteuning krijgen van ViP.

In het kort
Beoogde doelen
•
•
•
•

Vrijwilligers zijn adequaat ondersteund
Meer inwoners besteden tijd aan vrijwilligerswerk
Matching van vraag en aanbod bevorderen
Verhogen van deskundigheid vrijwillige inzet

Resultaten
• Contacten met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties
• Aanmelding van 24 nieuwe vrijwilligers (2020: 31)
• Totaal aantal vrijwilligers actief voor Welzijn De Wolden: 109 (2020: 91)

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•

Verenigingen en stichtingen die vrijwilligers zoeken
KEN-overleg (Provinciaal Vrijwilligerssteunpunten Overleg Drenthe)
NOV (Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk)
Lokale ondernemers in De Wolden
DNO radio
RTV Drenthe

‘’Zonder vrijwillige inzet zijn we nergens’’
In het kader van het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet lanceerden de
gezamenlijke Drentse vrijwilligerssteunpunten het filmpje Mensen maken
Drenthe. De kern is: Zonder vrijwillige inzet zijn we nergens. Leonoor
Colenbrander van ViP De Wolden: ‘’Vrijwilligers maken Drenthe en daar
willen we iedereen heel hartelijk voor bedanken. Deze film toont de diversiteit
van zowel de vrijwilligers en van het vrijwilligerswerk. We hebben de film
met een diepe buiging opgedragen aan alle Drentenaren die zich al jaren
belangeloos en met hart en ziel inspannen voor onze eigen provincie.’’
Bekijk het hier

Activiteiten
• Verschillende online cursussen en workshops
• Online bijeenkomst over de nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen)
• Aanbod in samenwerking met notariskantoor Stotijn uit De Wijk voor vrijwilligersorganisaties om
statuten in het kader van de nieuwe WBTR te laten bekijken
• Online bijeenkomst over de nieuwe regeling voor aanvraag VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
voor vrijwilligers
• Promofilmpje vrijwilligerswerk in Drenthe
• 8-delige serie over het vrijwilligerswerk in Drenthe i.s.m. Kennis en Netwerk Drenthe
en RTV Drenthe
• Reclamespot over ViP op DNO media
• Aandacht voor de Nationale Dag van de Vrijwilliger op 7 december in de Wolder Courant,
in samenwerking met de gemeente
• Voor vrijwilligers van Welzijn: online bijeenkomst met een leuke Kahoot-quiz en een presentje
als waardering
• Enquête onder inwoners in De Wolden over het doen van vrijwilligerswerk
• Uitbrengen digitale nieuwsbrief
• E-learningprogramma’s (met uiteenlopende onderwerpen als vrijwilligers werven en begeleiden,
fondswerving, presenteren en projectmatig werken)
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https://www.youtube.com/watch?v=370Dv_S_u5M&t=6s

Over de vrijwilligers van jongerenkeet De Spekbraander
Samen met RTV Drenthe is in 2021 een serie over het vrijwilligerswerk in
Drenthe gemaakt. Een van de afleveringen ging over de jongeren van keet
de Spekbraander uit Ruinerwold. Ze zijn erg actief en organiseren vanuit
de keet van alles voor het dorp.
Bekijk hier de aflevering

https://ap.lc/eRFpS
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Informele zorg
De aandacht voor mantelzorgers en ouderen in de gemeente moest in 2021 vanwege de coronamaatregelen
grotendeels anders worden georganiseerd. Er is voornamelijk telefonisch contact gehouden met
mantelzorgers en oudere inwoners die daar behoefte aan hadden. Door de actieve benadering wisten
mensen ook Welzijn goed te vinden. Mede door de verstrekking van het mantelzorgcompliment komen er
meer mantelzorgers in beeld.
De Dag van de Mantelzorg op 10 november evenals de Dag van de Ouderen op 2 oktober konden niet
doorgaan. Wel kregen de mantelzorgers die bij Welzijn bekend zijn een attentie thuisbezorgd.
Voor de jonge mantelzorgers tussen de 6 en 23 jaar zijn een aantal online activiteiten georganiseerd en
kregen ze thuis een aantal keren een presentje of knutselpakketje. De individuele begeleiding aan kinderen
en jongeren die een kwetsbaar familielid hebben, heeft face-to-face plaatsgevonden of wanneer dat niet
mogelijk was via digitaal contact.
De coronapandemie heeft invloed gehad op het aantal vrijwilligers dat actief is voor de vrijwillige
thuiszorgondersteuning aan mantelzorgers of andere mensen contact, steun of gezelschap missen. De
vrijwilligers konden minder huisbezoeken afleggen, waarna diverse vrijwilligers definitief gestopt zijn om
minder verplichtingen te hebben.

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•

283 mantelzorgcomplimenten – bedrag van € 300 – uitgedeeld (2020: 275)
243 mantelzorgers ontvingen in het kader van de Dag van de Mantelzorg een kaart met een VVV-bon
‘Dat verdient een bloemetje’-actie: 475 boeketten bezorgd bij mantelzorgers (2020: 337)
86 bol.com-bonnen verstuurd aan jonge mantelzorgers (2020: 80)
Contact met 55 jonge mantelzorgers uit De Wolden (2020: 47)
21 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de vrijwillige thuiszorgondersteuning (2020: 31)
Bij Welzijn bekende ouderen zijn met regelmaat gebeld; 7 huisbezoeken

Betrokken partners, o.a.

In het kort
Beoogde doelen
• Vergroten van de bekendheid van ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en
(oudere) inwoners in de thuissituatie
• Bieden van op de vraag toegesneden ondersteuning
• Opsporen van overbelaste mantelzorgers, met ook aandacht voor jonge mantelzor-gers
• Waardering van de inzet van mantelzorgers
• Werven van vrijwilligers voor ondersteuning aan inwoners in de thuissituatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente De Wolden
Lokale ondernemers
Huisartsen
ZZWD
Icare Thuiszorg
Treant Zorggroep
Zorggroep Noorderboog
DNO radio en tv
Bibliotheken

Activiteiten
• Bloemen- en bol.com-bonnen-actie ter waardering van mantelzorgers resp. jonge mantelzorgers
• Bezorgen van een VVV-bon aan mantelzorgers in het kader van de Dag van de Mantelzorg
10 november
• Respijtweekend voor mantelzorgers kon niet doorgaan door corona
• Kerstkaartenactie door kinderen van IKC Het Groene Hart uit Zuidwolde voor mantelzorgers en
ouderen, met grote waardering door de ontvangers
• Online activiteiten voor jonge mantelzorgers
• Presentjes en ‘doe-het-zelf’-pakketje waar de jonge mantelzorgers thuis zelf of met
videobegeleiding mee aan de slag konden
• Activiteiten op de Dag van de Ouderen 2 oktober niet doorgegaan door corona
• Telefonisch contact met ouderen (in plaats van huisbezoeken)
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‘’Ze kunnen hun verhaal kwijt’’
‘’Het belangrijkste dat jonge mantelzorgers bieden is een luisterend oor,
afleiding en ontspanning. We spreken de kinderen en jongeren die bij ons
aangemeld zijn regelmatig. In de lockdownperiodes was dat voornamelijk
via videobellen, maar normaal gesproken kan dat bij ons op kantoor of
bijvoorbeeld buiten tijdens een wandeling. Dat ze hun verhaal kwijt kunnen,
geeft vaak al wat rust’’, zo legt consulent informele zorg Aïsha Slot uit.

‘’Fijn dat er aan ons wordt gedacht’’
‘’Fijn dat er zoiets als een waardering voor de mantelzorger bestaat, dat er
aan ons wordt gedacht. Het is niet alleen het geld, maar we kunnen er wel een
extraatje voor doen. Zo heeft mijn man in september een aangepaste fiets
gekregen van de gemeente via de Wmo. Maar ik zou ook graag eens samen een
tochtje willen maken. Met het geld van het mantelzorgcompliment ben ik aan het
sparen voor een tweedehands elektrische fiets’’. (mantelzorger Regina Walther)
Jaarverslag 2021 // pagina 13

Maatschappelijke dienstverlening

In het kort

Door de aanhoudende situatie met het coronavirus konden de activiteiten
voor kinderen in armoede via BREAK niet fysiek doorgaan. Via een aantal
online activiteiten is voor deze kwetsbare groep toch wat georganiseerd. Naast
ontspanning bieden is het lotgenotencontact een belangrijk doel van het
houden van activiteiten. Met name telefonisch en via online contact is ook de
individuele begeleiding doorgegaan.

Beoogde doelen

Door de coronamaatregelen is de klussendienst minder ingezet dan gebruikelijk. Zowel de inwoners als
vrijwilligers waren nog terughoudend, met name voor werkzaamheden binnenshuis.

• Zorg- en dienstverlening bieden voor mensen die dit niet (meer) zelf
kunnen organiseren of (nog) onvoldoende zelfredzaam zijn
• Bieden van ondersteuning en ontspanning voor kinderen die in
armoede verkeren

Activiteiten
•
•
•
•
•

Klussendienst; voor zover binnen de coronamaatregelen mogelijk
Online activiteiten (yoga en kerstbakje maken) voor deelnemers BREAK
Individuele begeleiding via BREAK
Cadeaubon voor een tijdschrift voor deelnemers BREAK
Ontwikkeling van een plan voor de inzet van een hond bij de individuele
begeleiding van met kinderen, als hulpmiddel om makkelijker in
gesprek te komen

Resultaten
• Contacten met 17 deelnemers BREAK (2020: 9)

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•
•

Jonge Mantelzorgers (JMZ)
Young De Wolden
Gemeente De Wolden
Jeugdfonds Sport en Cultuur
Ondernemers in De Wolden
Vrijwilligersorganisaties in De Wolden
MEE

‘’Invullen van de begeleiding is ook aan het
kind zelf’’
In gezinnen waar weinig geld is voor schoolspullen of
hobby’s kunnen de kinderen die zorg ook voelen. Welzijn
De Wolden biedt met het aanbod BREAK deze kinderen
en jongeren, naast ontspannende activiteiten en lotgenotencontact,
individuele ondersteuning, laagdrempelig en kosteloos. Jongerenwerker
Yvonne Hooijer: ‘’Hoe we de begeleiding indelen is ook aan het kind/de
jongere zelf. Misschien vindt hij of zij het fijn om te gaan wandelen, knutselen of
even te telefoneren. We vullen de bijeenkomsten samen in.’’
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Jongerenwerk (Young De Wolden)
Het jongerenwerk heeft het hele jaar zowel fysieke als digitale activiteiten
georganiseerd, afhankelijk van wat de maatregelen rondom corona toelieten.
Tijdens de lockdownperiodes is er veelvuldig contact geweest met politie,
BOA’s en AOV (Adviseur Orde en Veiligheid). De verschillende partijen zijn meer
zichtbaar geweest op straat en hebben jongeren ontmoet en gesproken.
De overlast nam niet opvallend toe in De Wolden.
Er lijken veel keten te zijn bij gekomen tijdens de coronaperiode. Jongeren zochten een plek om bij elkaar te
komen. Omdat niet alle keten zich vrijwillig aanmelden bij Keten United, heeft het jongerenwerk voor extra
media-aandacht gezorgd.
Veel publiciteit was er rondom het project Passie op Platteland, een initiatief van vormgeefster Vera Vos die
in samenwerking met Young de Wolden op pad ging door De Wolden om jongeren te spreken over hun band
met het platteland.

In het kort
Beoogde doelen
•
•
•
•

Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en talentontwikkeling bevorderen
Jongerenoverlast voorkomen of een halt toe roepen
Gezonde leefstijl en sociale weerbaarheid bevorderen
Maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid bevorderen

Activiteiten
• Zomeractiviteiten Summer Madness (o.a. zwembadactiviteiten zoals buikschuiven, stand up
paddelen, lasergamen, dansen, skateboarden, pannakooi, muziekclinic, graffiti, biketrial)
• Online toernooien: rocket league en Fortnite toernooi
• Levend stratego, creatieve activiteiten, spellen, weerwolven, films kijken
• Rozenactie op Valentijnsdag
• Soosavond De Zolder in Zuidwolde
• Project Passie op het Platteland, contact met jongeren rondom hun passies
• Sport- en Cultuurkamp
• Keten United
• Start coaching van jongeren
• Begeleiding voortijdige schoolverlaters
• Aanwezigheid op sociale media (Instagram, Facebook, Discord, Tik Tok)
• Inzet mediacoach (workshop sociale media, ouderavond, informatie en advies)
• Inzet en activiteiten op Voortgezet Onderwijs in Dedemsvaart: wegens corona heeft dit minimaal
kunnen plaatsvinden, het contact is wel onderhouden
• Preventieve activiteiten: lichtjesactie, gastlessen media + gamen, BOCK (Bewust Onbeschonken
Carbid Knaller) en gehoorbeschadiging preventie; andere preventieve activiteiten (BOB, MONO)
konden door corona niet doorgaan. Veel online aandacht voor onderwerpen als eenzaamheid,
media, jonge mantelzorgers, duurzaamheid en financiën
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Resultaten
• Ontmoeting met jongeren: ca. 300 deelnemers tijdens Summer Madness, 28 deelnemers aan
Sport- en Cultuurkamp
• Deelnemers aan andere activiteiten: in de zomer gemiddeld 15 jongeren per avond in De Zolder;
online toernooien: gemiddeld 50 jongeren
• Ongeveer 10 jongeren hebben activiteiten in hun dorp/De Wolden georganiseerd n.a.v. Summer
Madness, stages of andere activiteiten
• Rozenactie Valentijnsdag: 10 deelnemers
• Passie op het Platteland: meer dan 40 deelnemers; uitbreiding van het netwerk van jongeren,
signalen en trends te gebruiken bij nieuw aanbod aan activiteiten of thema’s voor de jongerenwerkers
• 2 jongeren gecoacht, 5 vroegtijdige schoolverlaters begeleid en 1 jongere begeleid bij overstap in
onderwijs
• Groter bereik online; Instagram: 499 jongeren (2020: 375); Discord: 20 jongeren (2020: 28), Tik Tok: 322
• 11 keten (2020: 8; 2019: 13)
• Lichtjesactie: 100 jongeren bereikt
• Gastlessen media + gamen: 19 aanvragen, waarvan 11 konden doorgaan (vanwege corona); BOCK
(Bewust Onbeschonken Carbid Knaller en gehoorbeschadiging pre-ventie): 100 jongeren bereikt

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportverenigingen
Zwembaden
Dorpshuizen
Lokale ondernemers
Leerplichtambtenaren/RMC gemeente De Wolden
Crisisteam gemeente De Wolden
Basisscholen in De Wolden
Scholen voortgezet onderwijs in Hoogeveen en Dedemsvaart
Bibliotheken in De Wolden
Jongerenwerk gemeenten Hoogeveen, Meppel, Westerveld,
Zwartewaterland, Coevorden en Staphorst

‘’Passies van jongeren
laten zien’’
Het initiatief ‘Passie op het
Platteland’ van freelance grafisch
en illustratief vormgeefster Vera
Vos uit De Wijk wil jongeren met hun passies in het
daglicht zetten. Vera Vos: ‘’Samen met een filmmaakster,
een geluidsvrouw en de jongerenwerkers ben ik op pad
gegaan om jongeren te spreken. We wilden weten wat ze
vinden van het wonen op het platteland, wat er voor ze
te doen is, wat ze hier houdt of wat juist niet. Die verhalen
zijn gedeeld via de sociale media en komen ook terug in
video’s.
Om de verbondenheid met het Drentse platteland te delen,
hebben we er een serie van gemaakt die in het voorjaar
van 2022 online komt.’’
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Schoolmaatschappelijk werk
Door de landelijke versoepelingen van de coronamaatregelen was het voor de schoolmaatschappelijk
werkers in 2021 deels weer mogelijk om op de scholen kinderen te zien. Dat leidde tot meer aanmeldingen.
Het contact met leerkrachten en intern begeleiders nam hierdoor weer toe.
De maatregelen rondom de coronacrisis hebben invloed gehad op de spanning en relaties binnen gezinnen.
Het schoolmaatschappelijk werk heeft meer hulpvragen als gevolg van echtscheidingen gehad. In de
coördinerende taken voor zorg en begeleiding aan gezinnen was een sterke stijging te zien in zowel het
aantal meldingen als de complexiteit van de problematiek. Het is onduidelijk of de coronasituatie daar de
oorzaak van is.

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrum voor Jeugd en Gezin, Veilig Opgroeien, GGD
Leerplichtambtenaren gemeente De Wolden
Basisscholen De Wolden
Scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen en Dedemsvaart
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW)
MEE
Veilig Thuis Drenthe
Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd

In het kort
Beoogde doelen
•
•
•
•
•
•

Ondersteuning van jeugdigen met problemen bij het opgroeien
Ondersteunen van ouders bij het opvoeden
Minder verwijzingen naar jeugdzorg
Meer stabiliteit in het gezin, minder overlastsituaties
Specialistische zorg voorkomen en zo nodig vroegtijdig inzetten om erger te voorkomen
Regie over de zorg en begeleiding (één gezin, één plan, één coördinator)

Activiteiten
• Face-to-face begeleiden van kinderen, ouders en gezinnen
• Regelmatig telefonisch of online contact houden met kinderen en ouders
• Training sociale vaardigheden voor groep 3 en 4 (2 groepen) en voor groep 5 en 6 (2 groepen)
van de basisscholen
• Training sociale media voor groep 7 en 8 (1 groep) van een basisschool
• Ontwikkeling van een training sociale vaardigheden voor kinderen van 12 jaar en ouder

Resultaten
• 110 nieuwe aanmeldingen (2020: 108; 2019: 119)
• 96 korte contacten (2020: 153; 2019: 135)
• 18 meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, via Veilig Thuis Drenthe, centraal
meldpunt van GGD Drenthe (2020: 17; 2019: 9)
• 1 huisverbod (2020: 5, daarvoor 1 per jaar)
• Toename van het aantal gezinnen met complexe problematiek
• 15 aanmeldingen van middelbare scholieren in Hoogeveen (2020: 14), 7 uit andere
gemeenten (2020: 7)
• Intensiever contact met praktijkondersteuners voor begeleiding van 12-plussers
• 3 jongeren begeleid zelfstandig wonen
• Coördinatie over uitvoering van zorg en begeleiding aan 37 cliënten/gezinnen (2020,
vanaf 1 maart gestart: 18)
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‘’Samen spelen klinkt eenvoudig, maar er komt heel wat bij
kijken’’
Marèl Boers, SOVA-coördinator en schoolmaatschappelijk werker over de
sociale vaardigheidstrainingen: ‘’Samen spelen klinkt eenvoudig maar er
komt heel wat bij kijken. Je moet durven vragen of je mee mag spelen, op je
beurt wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen
wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben hier moeite mee. Zij maken uit
zichzelf moeilijk contact met andere kinderen, ze hebben snel ruzie of staan
alleen op het schoolplein. Voor hen kan een training heel zinvol zijn.’’

‘’Ik heb nu een heel ander kind in huis’’
‘’Als alleenstaande moeder was het leven pittig, ik raakte in een depressie. Mijn
dochter moest daardoor best veel op eigen benen staan. Ze probeerde op een
negatieve manier aandacht te krijgen, zoals spullen wegnemen van andere
kinderen en liegen. We hebben samen en apart veel gesprekken gehad met
de schoolmaatschappelijk werker. Ze heeft ons geholpen met handvatten,
een luisterend oor, een schouderklopje. Ik heb nu een heel ander kind in huis.
En zelf weet ik beter met mijn emoties om te gaan. We zijn enorm gegroeid.’’
(Jessica, moeder van Angelique van 11 jaar)
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Algemeen Maatschappelijk Werk
Het Algemeen Maatschappelijk Werk merkt dat cliënten steeds vaker zorgen op meerdere levensgebieden
hebben, denk aan relaties, werk, geldzaken, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden of zingeving. De
samenwerking met andere disciplines zoals de budgetcoach en het schoolmaatschappelijk werk, maar ook
de huisarts en praktijkondersteuners GGZ is daardoor geïntensiveerd. Ook in het Buurtteam De Wolden
heeft Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteund in het oppakken van casussen en uitzetten van de lijn
in het hulpverleningsproces.
Het aantal aanmeldingen van ouderen (65+) is in 2021 meer dan verdubbeld. Vaak zijn het alleenstaande
ouderen die verminderd zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld door herstel van ziekte. Steeds vaker betreft het
mensen die door de hoge leeftijd een klein netwerk hebben om op terug te vallen voor een gesprek, hulp of
zorg. Ook de coronacrisis lijkt ervoor te hebben gezorgd dat ouderen in een isolement terecht zijn gekomen.
De groei van het aantal mensen dat bij het Informatiepunt Geldzaken
De Wolden hulp zoekt bij geldzaken is verder gestegen. In 2021 is de
VoorzieningenWijzer in samenwerking met gemeente De Wolden
geïntroduceerd. Dat is persoonlijk advies voor inwoners die moeite hebben om
rond te komen. Het gaat om advies over o.a. minimaregelingen en/of toeslagen,
en de best passende energieleverancier en zorgverzekering.

In het kort

Resultaten
•
•
•
•
•
•
•
•

70 nieuwe aanmeldingen (2020: 73)
22 nieuwe aanmeldingen van ouderen (2020: 9)
70 keer informatie en advies gegeven (2020: 138; 2019: 83)
8 verwijzingen naar specialistische zorg (2020: 5; 2019: 5)
1 huisverbod; maatschappelijk werk ondersteunt de achterblijvers (2020: 5; 2019: 1)
2 OGGz-meldingen (situaties met zorgen over een inwoner) (2020: 7; 2019: 5)
125 aanmeldingen voor Informatiepunt Geldzaken (2020: 99; 2019: 62)
20 aanmeldingen VoorzieningenWijzer (promotie vanuit de gemeente gestart in augustus 2021)

Betrokken partners, o.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buurtteams De Wolden
Huisartsen
Gemeente De Wolden
Schuldhulpverlening Gemeente De Wolden
Humanitas Thuisadministratie
Diaconaal Verband De Wolden
Wijkagenten
Actium
Veilig Thuis Drenthe
OGGz
Veilig Opgroeien, CJG
GGD Drenthe

Beoogde doelen
•
•
•
•
•

Inwoners met een hulpvraag adequaat helpen of doorverwijzen
Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid, eigenaarschap, zelfredzaamheid en eigen kracht
Zwaardere, specialistische zorg zoveel mogelijk voorkomen
Inwoners aan meer ondersteunende contacten helpen
Informatie, advies en ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben bij hun geldzaken

Activiteiten
• Inwoners breed ondersteund op het gebied van o.a. relaties, werk, geldzaken, dagelijks
functioneren, mentaal welbevinden of zingeving
• Oppakken van zorgcasuïstiek, meedenken met netwerkpartners, koppeling met sociaal team en
adviserende rol in zorgroutes
• Deelname aan netwerken: o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), sociaal team, buurtteam en
kern-/hometeam
• Informatie en advies aan inwoners over geldzaken
• Individuele begeleiding van inwoners bij financiën, belastingaangiftes en schuldenproblematiek
• Deskundigheidsbevordering/scholing voor de VoorzieningenWijzer en zorgverzekeringsschulden
• Trainingen bij Zorgweb en de Zorgverzekeringslijn over zorgverzekeringen overstap einde jaar
• Hulp bij belastingaangiftes en invullen formulieren door vrijwilligers van het Informatiepunt
Geldzaken De Wolden en Humanitas Thuisadministratie
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Cliënten aan het woord
“Ik liep al een tijdje vast in de
relatie met mijn partner. Dankzij
de hulp van de maatschappelijk
werker van Welzijn De Wolden
heb ik een spiegel voorgehouden gekregen en heb ik
mijn eigen aandeel leren zien in het probleem waardoor
ik aan de slag kon. Mijn partner en ik hebben weer een
gelijkwaardige relatie.”
“Tegenover anderen vond ik het lastig om mijn grenzen
aan te geven. Samen met de maatschappelijk werker heb
ik gekeken naar waar mijn grenzen liggen en hoe ik dit
op een goede manier over kan brengen naar anderen.”

‘’Zichtbaar zijn voor
inwoners is belangrijk’’
Jan Timmer, coördinator van
Humanitas Thuisadministratie,
is nauw betrokken bij het
Informatiepunt Geldzaken, dat volgens hem nog meer
bekendheid nodig heeft. ‘’We werken via het IPG samen
met Welzijn De Wolden, de gemeente en het Diaconaal
Verband. Mensen die vragen hebben over hun financiële
zaken of administratie moeten geholpen worden.
We bekijken in overleg wie dat het beste kan doen.
Zichtbaar zijn voor inwoners is dan belangrijk, zodat ze
ons zo vroeg mogelijk inschakelen en we erger kunnen
voorkomen.’’
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Sociale activering

In het kort

In 2021 konden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen
aan begeleidingstrajecten sociale activering. Weggeefwinkel Noppes
in Ruinen is daarbij een belangrijke plek voor sociale activering, die is
gegroeid in zowel het aantal cliënten als klanten en mensen die kleding
inbrachten. Vanwege het aflopen van het huurcontract aan De Brink is uitgekeken naar een nieuwe locatie,
die gevonden is in Buitencentrum De Poort in Ruinen.

Beoogde doelen

Ook de cursus Vitamine Groen voorziet na twee jaar nog steeds in een behoefte, al heeft deze wel de vorm
van een-op-een-contact gekregen vanwege de omstandigheden met het coronavirus. Deelnemers leren via
wandelingen, lichamelijke en creatieve oefeningen en gesprekken meer geluk te ervaren door aandacht
voor kleine dingen en de focus op wat voor jou belangrijk is. Het doel is geestelijk maar ook lichamelijk
lekker in je vel te zitten. Sinds het najaar is er een vast moment op de donderdag dat inwoners kunnen
aansluiten om te wandelen.

Activiteiten

• Eigen kracht en zelfredzaamheid vergroten
• Het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen voor inkomen, wonen en
zorg terugdringen
• Inwoners begeleiden bij het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of een
andere vorm van maatschappelijke participatie

• Individuele coaching van cliënten
• Begeleiding van cliënten/vrijwilligers via o.a. weggeefwinkel Noppes
• Persoonlijke ontwikkelingsmap voor cliënten gebaseerd op het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid
• Sinterklaasactie: speelgoed dat over was bij de ‘recycle-sint’-actie van tweedehands-kledingwinkel
Een-Twee in Zuidwolde is vanuit Noppes verdeeld onder gezinnen die het niet breed hebben
• Cursus Vitamine Groen voor meer geluk, positieve energie en innerlijke rust, via een-op-een-contact
• Begeleidingstrajecten richting vrijwilligerswerk of taalondersteuning voor statushouders waren in
coronatijd moeilijk te organiseren
• Ontmoetingsplek De Buurtkamer in Ruinerwold: regelmatig bezoekers, afhankelijk van de
coronamaatregelen. Ook loopt er onderzoek naar verzelfstandiging van het initiatief vanwege
het stoppen van de gemeentelijke financiering per 2022. Met de al betrokken vrijwilligers en in
samenwerking met dorpshuis De Buddingehof zal De Buurtkamer doorgaan.

Resultaten
• 8 nieuwe aanmeldingen
• 13 lopende trajecten
• 7 afgeronde trajecten; cliënten begeleid naar werk, dagbesteding of vrijwilligerswerk of doelen
als meer zelfredzaamheid bereikt (2020: 12; 2019: 22)
• 7 cliënten/vrijwilligers via weggeefwinkel Noppes (2020: 5)
• Sinterklaasactie: 22 gebruikers
• Weggeefwinkel Noppes: 225 klanten (2020: 150)
• Inbreng kleding voor Noppes door 105 personen (2020: geregistreerd 75)
• Cursus Vitamine Groen: 6 deelnemers (2020: 6); vanwege de coronamaatregelen kon het merendeel
van de cursusdagen niet doorgaan
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‘’ Noppes is er echt voor iedereen’’

Betrokken partners, o.a.

Na anderhalf jaar is weggeefwinkel Noppes niet meer
uit Ruinen weg te denken. De winkel aan de Brink
wordt goed bezocht en het team van medewerkers en
vrijwilligers is hecht en enthousiast. Consulent Sociale
Activering Annemiek Echten vertelt: ‘’Noppes is er
door en voor inwoners van De Wolden. Mensen komen
om verschillende redenen. Ze willen hun kleding een
tweede leven geven. Of ze hebben zelf iets nodig. Het is
een duurzaam en sociaal concept. Ook omdat er mensen
werken die via Noppes verder komen. In hun eigen ontwikkeling, in stappen naar een betaalde baan, of om de
Nederlandse taal te leren bijvoorbeeld. Noppes is er echt
voor iedereen’’.

•
•
•
•
•

Gemeente De Wolden
Een-Twee Zuidwolde
Buitencentrum De Poort
Actium
Bibliotheek
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De Boerhoorn
Oosterweg 14
7921 GB Zuidwolde
Tel. 0528 37 86 86

Buitencentrum De Poort
Kloosterstraat 12
7963 AH Ruinen
Tel. 0528 37 86 86

