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Voorwoord
2017 is het jaar waarin we terugkijken op ons vierjaren-programma “samen werken aan samenwerken… Op weg naar participatie
en actief burgerschap”.
Met alle fracties en het college van B&W is de presentatie “De
balans na vier jaar” besproken, waarin we terugkijken naar de
resultaten van onze inspanningen van de afgelopen vier jaar. Het
waren overwegend positieve gesprekken waarin meer tijd was om
de diepte in te gaan. Enerzijds terugkijken en anderzijds de focus
richten op de actualiteit en de toekomst.
Mooi om te horen is dat ons werk veel waardering krijgt van het
College en raadsleden. Dit sterkt ons natuurlijk in ons doel om
voor alle inwoners ook de komende vier jaar weer ons best te doen.
In het voorjaar gaan we de dorpen in om met inwoners en
maatschappelijke organisaties het welzijnsprogramma voor de
komende vier jaar te maken.
Met onze buurtcamper zullen de buurtwerkers nog meer zichtbaar
zijn in de dorpen, staan ze graag iedereen te woord en gaan we
vooral ook luisteren wat de Woldenaren belangrijk vinden voor de
leefbaarheid in hun dorp.
Ook in 2017 hebben we weer mooie stappen gezet op de terreinen
van wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Dit doen we in toenemende mate in netwerkverband.
Eén van onze speerpunten was de doorontwikkeling van de
buurtteams. Daar is in 2017 hard aan gewerkt en zal resulteren
in twee integrale buurtteams voor De Wolden, waarin onze
buurtwerkers zullen aansluiten. Ook hier zijn samenwerking, korte
lijntjes en slagvaardigheid sleutelwoorden.
In dit “jaar in beeld” krijgt u een dwarsdoorsnede van onze inspanningen van het afgelopen jaar, met relevante kwantitatieve gegevens uit voorgaande jaren.
Ik wens u veel leesplezier.
Paul Leenaarts
Directeur-bestuurder
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STERKE SAMENLEVING
Kennen en gekend worden
Outreachend werken is meer dan alleen een kwestie van
“eropaf”. Het veronderstelt een bepaalde grondhouding en
specifieke vaardigheden van de professional: zelfverzekerd
naar voren treden midden in de leefwereld van diegenen
die ze willen bereiken. Daarin worden we steeds sterker.
Onze buurtwerkers hebben weer tal van activiteiten ondernomen om zichtbaar aanwezig te zijn in de dorpen en uitvoering te geven aan kennen en gekend worden: het verzorgen van presentaties, kennismakingsbijeenkomsten,
bijwonen van jaarvergaderingen, bezoeken van buurthuizen, Onderons bij de soep, babbelen met een bakkie, het
verzorgen van gastlessen.

De netwerksamenwerking komt steeds meer en beter van
de grond (Sterk Ruinen, Informatiepunt Geldzaken De
Wolden i.o., vroegsignalering in De Wolden, sociale buurtmarkten, de samenwerking tussen de vier regionale welzijnsorganisaties De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe
en Coevorden).

Kwaliteitslabel
Welzijn De Wolden is eind 2017 gestart met het traject
Kwaliteitslabel Sociaal Werk, welke is ontwikkeld door
Sociaal Werk Nederland. Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk
is een uniek label, specifiek gericht op de branche. Het label
geeft gemeente en netwerkpartners zicht op kwaliteit van
de organisatie, het draagt bij aan het lerend vermogen en
het biedt de burger vertrouwen. Vakmanschap van de
professionals staat hoog in het vaandel.
Er wordt gebruik gemaakt van audits, waarbij de toetsers
van Welzijn De Wolden een kijkje in de keuken gaan nemen
en gaan toetsen bij een van de drie andere welzijnsorganisaties, te weten SWW Hoogeveen, Welzijnswerk MiddenDrenthe en Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Hierdoor
wordt onderlinge samenwerking en kennisdeling gestimuleerd. Er is ten doel gesteld dat eind 2018 Welzijn De
Wolden in het bezit is van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.
Welzijnsopdracht 2018-2021
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gaan we
gezamenlijk aan de slag met de nieuwe opdracht. Dit doen
we met de gemeente, maar ook zeker met onze stakeholders: inwoners, dorpsbelangen, maatschappelijke organisaties, Wmo-raad.

Vroegsignalering

ViP De Wolden

In het kader van “Vroegsignalering in De Wolden” gaan
we twee buurtteams optuigen. Met instanties als bijvoorbeeld Actium, Promens Care, politie en gemeente, alsmede inwoners van De Wolden hopen we hiermee eerder
problematiek in de leefomgeving te signaleren en nog
beter gezamenlijk aan oplossingen te kunnen werken.

Tijdens de jaarlijks omgedoopte maand oktober naar de
“Maand van de vrijwilliger” is de naamsverandering van het
Steunpunt Vrijwilligerswerk bekendgemaakt. De nieuwe
naam is ViP De Wolden. ViP staat voor Vrijwilligers informatie Punt.
ViP De Wolden blijft onderdeel van Welzijn De Wolden. Veel
inzet is gepleegd op deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
In plaats van de vrijwilligersmarkten is dit jaar gekozen
voor een bredere opzet: lokale sociale buurtmarkten in vier
kernen van De Wolden, met medewerking van de maatschappelijke marktplaats wijdewolden.nl, de website van
De Wolden waar vraag en aanbod van maatschappelijke
initiatieven bij elkaar komen. De markten zijn met wisselende opkomst bezocht. Een evaluatie vindt plaats in 2018.

Beleids- en
organisatieontwikkeling
Communicatie met onze gemeente
De veranderingen binnen het sociale domein gaan snel en
soms weten we van elkaar onvoldoende waar we mee bezig
zijn. Om de communicatie met de ambtenaren te bevorderen (beter af te stemmen), hebben we afgesproken dat we
naast het reguliere bestuurlijke overleg en het Sociaal
Domein overleg, ook 3 keer per jaar een breed inhoudelijk
overleg hebben met de wethouder en diverse beleidsmedewerkers. In deze vergaderingen is ook de ruimte om de
(half)jaarevaluatie van Welzijn De Wolden te agenderen.
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4D samenwerking
Samen met de collega welzijnsorganisaties uit Coevorden,
Midden-Drenthe en Hoogeveen is er de afgelopen jaren
een goedlopende samenwerking ontstaan. Dit heeft onder
meer geleid tot inhoudelijke en organisatorische samenwerking (Lezing Machteld Huber over Positieve Gezondheid,
de Noordelijke dag van het Jongerenwerk gepland voor
begin 2018, en opgaan voor het kwaliteitslabel van Sociaal
Werk Nederland).

De cijfers
Aantal nieuwe vrijwilligers in 2017=39 / 2016=55 / 2015=37
Totaal aantal vrijwilligers Welzijn De Wolden in 2017=96

Opbouwwerk
Het opbouwwerk is terug van weggeweest. Deze tendens
heeft zich in 2017 voortgezet en heeft een enorme boost
gekregen. Er zijn mooie projecten opgetuigd in het kader
van meedoen, leefbaarheid, ondersteuning bij initiatieven,
talentontwikkeling.
• Crea cafés
• Buurtkamer Ruinerwold
• Cultuurexplosie
• Scootmobielpool Ruinen
• Buurtmoestuin in Ruinen
• Film in Ruinen
• Ipad en senioren
• Babbelen bij een bakkie
• Ketenaanpak ouderen
• Taalnetwerk (laaggeletterdheid)
• Positieve gezondheid
• Dorpshuis Drogteropslagen
vitaliseren
• Sterk Ruinen
• Buurtonderzoek overlast Pannakooi
• Werken met netwerken
Sterk Ruinen
Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en
gemeente hebben we een werkbezoek gebracht aan een
innovatieve werkplaats (De Wijert/Helpman in Groningen).
Triade (UMCG) is als partner betrokken bij de netwerkorganisatie. Nu kijken hoe we dit concept op maat naar Ruinen
kunnen vertalen.
Werken met Netwerken
Inwoners hebben volop ideeën en we willen steeds meer
samenwerken en samen bouwen aan twee mooie gemeenten. Hoe krijg je meer mensen in beweging die willen werken
aan jouw initiatief? Of hoe krijg je inzichtelijk of je iedereen
wel bereikt die je wilt bereiken? Hoe maak je meer verbinding met elkaar en met andere initiatiefnemers?
Hiervoor is een training ontwikkeld door Wageningen University en Research “Werken met Netwerken”. Deze training is bedoeld voor vrijwilligers die een bijdrage leveren
aan het maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld bestuursleden van dorpsbelangen, sportverenigingen of muziekverenigingen. Met deze training leert men vaardigheden die
direct toepasbaar zijn op het plan, idee of initiatief. Na het
volgen van de training is men nog beter in staat om het
netwerk vitaal te houden. Bij Welzijn De Wolden zal deze
training vanaf 2018 plaatsvinden. De training wordt gegeven door eigen trainers afkomstig van Welzijn De Wolden,
de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen en
Stichting Welzijnswerk Hoogeveen.
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Integrale ouderenzorg
Ouderdom komt met gebreken. Maar kwetsbaar en afhankelijk worden, dat willen we zolang mogelijk uitstellen. Door
vroegtijdig zicht te krijgen op kwetsbaarheid bij ouderen
kunnen we hierop inspelen en de zorg afstemmen en verbeteren. Dit vraagt om samenwerken en optimaliseren van
de ouderenzorg. De urgentie is groot, zeker als we weten
dat in de komende jaren het aantal ouderen fors toeneemt.
Over twintig jaar is zelfs een kwart ouder dan 70 jaar.
Vanuit Welzijn De Wolden sluiten wij daarom aan bij de “Ketenaanpak ouderen in De Wolden”. Samen met professionals zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, zorginstellingen, ambulancezorg en het sociaal team zetten wij ons in om vroegtijdig
zicht te krijgen op kwetsbare ouderen.
Huisartsenzorg Drenthe (HZD) is de kartrekker van de integrale ouderenzorg in heel Drenthe. Het doel is om te
komen tot één gezamenlijke aanpak voor de integrale ouderenzorg in onze provincie. Momenteel zijn ze in gemeente De Wolden bezig om de integrale ouderenzorg vorm te
geven.
Taalnetwerk (laaggeletterdheid)
In De Wolden is de ambitie uitgesproken om samen met
lokale partners als Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken
De Wolden, gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden en
de ROC’s zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en
hen een passend aanbod te bieden en (digitale) laaggeletterdheid terug te dringen. Daarnaast zet men in op het
voorkomen van laaggeletterdheid bij jongeren. Het scholingstraject kan leiden tot (betaald) werk, een opleiding,
vrijwilligerswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid.
Op 9 maart is de start geweest van het Taalnetwerk De
Wolden. In de vier bibliotheken is een TaalPunt geopend.
Bij de TaalPunten kunnen mensen terecht die beter willen
leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden.
Getrainde taalvrijwilligers ondersteunen en begeleiden de
deelnemers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaand taalaanbod.

Opening van de vier TaalPunten in De Wolden

Verzelfstandiging De Havezate en De Boerhoorn
De verzelfstandiging is uitgesteld tot medio 2018. Zoals het
nu lijkt, komt er eindelijk schot in. Voor beide dorpshuizen
hebben zich aspirant bestuurders gemeld.
Dorpshuis Drogteropslagen
Na een intensieve ondersteuning vanuit het opbouwwerk
is er weer voldoende draagvlak/commitment om het
dorpshuis weer leven in te blazen.
Jannes Kuik (opbouwwerker) heeft na een dienstverband
van 37 jaar afscheid genomen.

Het tweede Noordelijke opbouwwerkersoverleg, Zuidwolde. De
opbouwwerkers van Welzijn De Wolden hebben een spel gecreëerd waarmee collega’s opbouwwerk met elkaar in gesprek
gaan over hun werk. Onderwerpen als bewonersinitiatieven,
vrijwilligerswerk, opleidingen en subsidies kwamen aan de orde.

Het Contactpunt Mantelzorg en de drie zorginstellingen
werken steeds meer samen om tot een gezamenlijk aanbod
te komen.
Door de toename van het aantal mantelzorgers is er meer
persoonlijk contact.
Het Contactpunt heeft een bijeenkomst georganiseerd over
het thema voeding en de traditionele kerstbingo.

In navolging van vorig jaar
hebben we ingezet op het
traceren van jonge mantelzorgers (op de scholen) en
het opzetten van activiteiten,
in nauwe samenwerking met
het jongerenwerk.

De uitvoering van het mantelzorgcompliment is dit jaar voor
de 3e keer georganiseerd. Uit de evaluatie blijkt dat de financiële erkenning van € 300,- bijzonder gewaardeerd
wordt.
Bij de huisbezoeken nemen we de tijd voor een brede intake en een klanttevredenheidsonderzoek. Ook krijgen we zo
meer mantelzorgers in beeld en bieden meer ondersteuning
in de vorm van familiegesprekken, bezoek aan de huisarts,
overleg met het netwerk, casemanagers dementie, inbreng
in sociaal team, en meer overleg met de Wmo-consulenten.
Bij de vrijwillige thuisondersteuning zien we het aantal
vrijwilligers toenemen, en dat is zeer positief.
De cijfers
KTO=8,3

Informele zorg
Een enquête onder mantelzorgers heeft aangetoond dat er
meer behoefte is aan activiteiten. Werkende mantelzorgers
zijn veelal niet in de gelegenheid om deel te nemen. De
Dag van de Mantelzorg is hierop aangepast naar een Week
van de Mantelzorg.

Aantal ingeschreven jonge mantelzorgers:
2014=15
2015=27
2016=66
2017=55
Aantal deelnemers aan de week van de mantelzorg:
2014=51
2015=61
2016=66 (38 jonge mantelzorgers)
2017=89 (12 jonge mantelzorgers)
Aantal ingeschreven mantelzorgers:
2014=83
2015=107
2016=184
2017=213

Week van de Mantelzorg
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Aantal deelnemers respijtweekend:
2014=4
2015=4
2016=3
2017=7
Aantal bloemetjes/bioscoopbonnen (jonge)mantelzorgwaardering:
2014=455
2015=400, 26 bioscoopbonnen
2016=505, 63 bioscoopbonnen
2017=476, 56 bioscoopbonnen
Aantal toekenningen mantelzorgcompliment:
2015=214
2016=270
2017=wordt eind december 2018 bekend
Aantal vrijwillige thuisondersteuners:
2015=28
2016=21
2017=32

Maatschappelijke
dienstverlening
Preventief huisbezoek ouderen
De vrijwillige ouderenadviseurs (voa’s) zijn op bezoek geweest bij ouderen geboren in het jaar 1928 en 1929. Wat
betreft 1928 zijn er 57 personen aangeschreven waarvan
er 15 geen huisbezoek hebben gehad in verband met afmelding door familieleden.
Het jaar 1929 betreft 89 ouderen die zijn aangeschreven
waarvan er 13 hebben aangegeven dat er geen bezoek
gewenst was.
Wat opvalt is dat er maar weinig mensen gebruik maken
van een vrijwilliger. Ook na uitleg van een voa geeft men
aan dat men zich nog prima zelf kan vermaken, de kinderen
komen wel, en een veel gebruikte opmerking was “Ik weet
nu waar ik terecht kan en maak er mogelijk gebruik van
indien noodzakelijk.”
Ouderen bezoeken zelf nog de activiteiten in hun omgeving.
Vervoer wordt soms als een probleem ervaren. Huishoudelijke hulp loopt vrijwel parallel tussen particulier aanbod
ten opzichte van Wmo inzet.
Wanneer er persoonlijke verzorging wordt geboden valt op
dat Icare wel de hoofdaanbieder is in de zorgverlening.
De cijfers
1928=57
1929=89
1930=28
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Woonbegeleiding zonder indicatie
Voor jongeren die op het punt staan om het ouderlijk huis
te verlaten, maar nog wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.
Op verzoek van gemeente De Wolden is er een onderzoek
gaande vanuit Welzijn De Wolden voor het opstarten van
een begeleid kamerbewoningshuis, voor jongeren van
18-23 jaar zonder indicatie.
Het betreft dan jongeren die thuis in kwetsbare situaties
wonen, problemen van ouders onderling, zoals: vechtscheidingen, drankproblemen e.d.
Dit aanbod ondersteunt jongeren op weg naar een zelfstandige woonruimte, werk, inkomen, opleiding, e.d.
In 2018 worden de resultaten bekendgemaakt.
Dag van de ouderen
Samen met de werkgroep, welke bestond uit diverse zorgorganisaties, ouderenbonden en vrouwenbonden, is de
eerste dag voor de ouderen in De Wolden georganiseerd.
De werkgroep is overgegaan in een stichting. De dag van
de ouderen vindt elk jaar plaats op de eerste zaterdag van
oktober. Diverse standhouders (35) waren de gehele dag
aanwezig. Allemaal met één doel: zolang mogelijk thuis
wonen in je eigen omgeving met een goed netwerk om je
heen. Daarnaast konden de 800 aanwezigen luisteren naar
muziek, deelnemen aan een workshop of een lezing bijwonen.
De wensboom, welke bij de ingang stond, kon worden
volgehangen met reële individuele wensen. Hier is goed
gebruik van gemaakt. In de dozen die in verschillende
dorpshuizen hebben gestaan, zijn diverse wensen ingediend. Inmiddels is er een inventarisatie geweest van de
wensen. De werkgroep heeft hiervoor diverse vrijwilligersorganisaties en burgers benaderd om ze te kunnen verwezenlijken.

Klussendienst en
Formulierenbrigade
Aantal uitgevoerde klussen Klussendienst
2014=15
2015=11
2016=28
2017=47
Aantal inwoners geholpen met de administratie door de
Formulierenbrigade:
2014=45
2015=27
2016=54
2017=70

Informatiepunt Geldzaken
De Wolden
In navolging van het project ‘Loket Geldzaken’ te Hoogeveen is besloten dit initiatief op maat in te richten
binnen gemeente De Wolden.
Uitgangspunt is een laagdrempelige voorziening voor
informatie en advies waar mensen kunnen aankloppen
met vragen over geldzaken/financiële problemen. Het
Informatiepunt heeft vooral een doorverwijsfunctie naar
de diverse bestaande kanalen.
Het betreft een netwerksamenwerking tussen Welzijn De
Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadministratie,
en het Diaconaal Verband De Wolden. Frontoffice wordt
bij Welzijn ingericht. Streefdatum voor opening is medio
2018.

Brede School ontwikkeling
De structuur van de Brede school staat inmiddels stevig en
de ontwikkeling richting IKC is volop gaande. De verbindingen tussen de verschillende werkvelden zijn solide te
noemen. Derhalve de volgende stap: er is overleg geweest
met de betrokken bestuurders, gevolgd door nadere afstemming met de directeuren (individueel en/of bij het
netwerkoverleg). Dit heeft de volgende uitkomst:
• De gesprekken op de scholen/KC/IKC welke de betreffende contactpersonen van het Brede schoolteam minimaal
twee keer per jaar hebben met de directeur van de betreffende school/KC/IKC blijven doorgaan. Hier is vooral
waardering voor en dit borgt ook maatwerk per school/KC/
IKC;
• Het korte werkplan (wat gaan we concreet doen) welke
naar aanleiding van deze gesprekken volgt, wordt voortaan
door de school/KC/IKC-directeur zelf geschreven;
• De netwerken worden voorgezeten door de (I)KC-directeuren, dit blijft zo. De betreffende voorzitter schrijft voortaan in afstemming met het netwerk ook het netwerkgedeelte van het werkplan.
Om de werkplannen een goede start te geven gaan we hier
in het voorjaar per netwerk aandacht aan besteden. Met de
meeste scholen/KC/IKC is al afgestemd hoe dit vorm te
geven. Met de anderen wordt dit nog afgestemd. Dit gebeurt
samen met het Brede schoolteam en zal gericht zijn op
doelstellingen. Wat betreft de netwerken:
• Het netwerk De Wijk-Koekange en Ruinerwold zijn met
ingang van dit schooljaar samengevoegd. Het eerste
overleg is prettig en constructief verlopen;
• Netwerk Ruinen-Echten blijft ook in de huidige hoedanigheid bestaan;
• Hetzelfde geldt voor Zuidwolde-Alteveer. Het eerste
overleg in de nieuwe setting is goed verlopen;
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• Het netwerk Zuidwolde-Drogteropslagen-Kerkenveld-Veeningen krijgt een andere vorm en komt voorlopig niet
meer in de huidige setting bij elkaar. De betrokken directeuren nodigen, daar waar relevant, zelf de partners uit om
aan te schuiven (bijvoorbeeld bij het IKC-overleg met de
contactpersonen van het Brede Schoolteam).
Doordat het proces van samenwerking en verbinding tussen IKC en de diverse werkvelden goed verloopt en inmiddels ver gevorderd is, gaan we inzetten op een vermindering
van de inzet van de Brede school coördinator.

Cultuur
De cultuurcoaches hebben dit jaar flink aan de weg getimmerd.
De organisatie van de Culturele Impuls op 27 september in
De Tamboer, Hoogeveen voor alle leerkrachten uit De
Wolden lag in handen van de cultuurcoaches.
Als opvolging van deze dag is de cultuurtour georganiseerd
voor alle 14 basisscholen in De Wolden. De cultuurtour
omvatte 8 dagen, waarbij 20 workshops per dag geheel
verzorgd werden door Scala Centrum voor de Kunsten,
inclusief een theatervoorstelling van Garage TDI voor alle
leerlingen van zowel onder- als bovenbouw. Het was een
inspirerend programma waarbij professionele lokale en
provinciale aanbieders gecombineerd werden met aanbieders van buiten Drenthe, met als centrale lijn vakoverstijgend werken en met een langetermijnvisie in het achterhoofd. De uitvoering verliep geweldig, kinderen hebben
genoten en netwerken zijn verstevigd. Met name de banden
met de scholen zijn versterkt.

Inspirerende bijeenkomst plaatselijk belang Kerkenveld/Alteveer,
Burgemeester en Wethouder, wijkagent en buurt/opbouwwerker.
Tijdens een (nieuwjaars)ontbijt werd er in uitstekende sfeer vergaderd over lopende en komende zaken, waarna plaatselijk belang ons met terechte trots uitnodigde om gezamenlijk het speelen doe bos te bewonderen.

PREVENTIE
Jongeren(opbouw)werk
Het netwerk is sterker geworden en het jongerenwerk wordt
in alle projecten als belangrijke partner gezien. De projecten
lopen allemaal door en ondergaan een positieve ontwikkeling.
We zijn eind 2017 begonnen met het afnemen van de
klanttevredenheidsonderzoeken. Hieruit komen positieve
geluiden naar voren. De verbeterpunten die worden aangegeven worden opgepakt in de volgende kwartalen.
Een greep uit de activiteiten volgt hieronder.
Ambulant (met name in De Wijk overlast gevende
jongeren)
Het aantal jeugdoverlastmeldingen bij de politie:
2014=80
2015=85
2016=82
2017=78
De Jongerenraad kwam in eerste instantie niet van de
grond. Na een gesprek met de griffie, burgemeester en
raadsleden is er weer perspectief. De Jongerenraad is nu
bezig met het organiseren van het verkiezingsfestival.
KTO Jongerenraad=8,5
Culturele explosie (stoplichtactie, Mediafabriek, presentatie aan cultuurwethouders)
Er is een gesprek geweest met wethouder Mirjam Pauwels
over de voortzetting van het project. Ze is voornemens om
een pilot van één jaar te draaien. De mediafabriek gaat dan
in opdracht van gemeente en Welzijn werken aan jongerenparticipatie en talentontwikkeling met cultuur als middel.
Het Preventieplan is in proces. Een menukaart met preventieactiviteiten, samengesteld door Welzijn, CJG, onderwijs en andere aanbieders. Dit om meer sturing, overzicht
en spreiding te krijgen. Het plan wordt uitgezet door het
Brede schoolteam.
Keten United
Brandweercontrole heeft plaatsgevonden bij alle keten in
De Wolden. Er zijn hieruit 2 keten met aanpassingen naar
voren gekomen en de rest was op de brandblusser na
goedgekeurd. Het nieuwe Ketenbeleid is vastgesteld door
de Raad.
De nieuwe wijkagenten zijn bijgepraat over het beleid en
de samenwerking hierin.
De nieuwe wijkagenten gaan mee op ketenbezoek.
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Aantal bezochte keten:
2014=11 keten
2015=10 keten
2016=13 keten
2017=13 keten
Sport- en Cultuurweek
Dit jaar heeft de sport- en cultuurweek in Havelte (gemeente Westerveld) plaatsgevonden. Uit De Wolden hebben zich
25 kinderen aangemeld, daarmee hebben we alle plekken
gevuld. Met het verhogen van het aantal kinderen zijn er
ook meer professionals en vrijwilligers nodig. Dit bleek geen
eenvoudige opgave. We moeten overwegen of we volgend
jaar wederom voor het aantal van 80 kinderen gaan.
Aantal deelnemers uit De Wolden:
2013=4
2014=9
2015=5
2016=16
2017=25
CJG-deelname
Jongerenwerkers zijn inmiddels een vaste waarde.
Alcoholmatigingsbeleid
Deskundigheidsbevordering voor professionals ingepland
(breed ingezet: Welzijn, CJG en nieuwe buurtteams).
Ouderavonden zijn ingepland (breed ingezet: jongeren en
verleidingen) in samenspraak met VNN voor begin 1e
kwartaal 2018.
GirlsOnly
1x GirlsOnly (vervolg in 1e en 2e kwartaal van 2018): 9
meiden namen deel in Drogteropslagen. Scholen tonen
interesse in aanvraag GirlsOnly met oog op meidenvenijn,
andere thema’s zijn ook mogelijk.
Kinderdisco Ruinen
De jongerenwerker is vooral ondersteunend. Er heeft
tweemaal een kinderdisco plaatsgevonden.
Digitaal jongerenwerk
Week van de Mediawijsheid: 9 scholen hebben in verschillende klassen een gastles social media gehad. Naar aanleiding van deze week hebben Scala, de bibliotheek en
Welzijn de handen ineengeslagen om samen een aanbod
te creëren.
JouwBuzz heeft in Alteveer en Koekange gestaan, de opkomst was goed. De bibliotheek is voornemens om CoderDojo’s te organiseren in de bibliotheken.
We zijn gevraagd om een workshop te geven op de Wolderwijsdag.

NDVHJW
In de laatste maanden van 2017 zijn de jongerenwerkers
uit de vier samenwerkende welzijnsorganisaties De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Coevorden (4D)
drukdoende geweest om de Noordelijke dag van het Jongerenwerk voor januari 2018 te organiseren.
Maatje@home
De instroom in 2017 was ondanks ruime PR wederom zeer
beperkt. Als de instroom in 2018 wederom laag is, zullen
we adviseren om dit project te stoppen.

Schoolmaatschappelijk werk
WDW heeft intern wat betreft SMW en AMW gunstige
ontwikkelingen doorgemaakt. We hebben voor AMW en
SMW de casuïstiek intern opnieuw vormgegeven. Daarnaast volgen de collega’s intervisie (samen met GGD en
SWW). De interne begeleiding komt verder van de teamleider welke vooral op inhoud stuurt. We hebben nu in totaal
7 collega’s voor AMW/SMW. Met name bij SMW recentelijk
enige doorstroming gehad. Wat maakt dat we medewerkers
hebben die bewust voor deze richting hebben gekozen en
veel affiniteit of ervaring met de doelgroep jeugd hebben.
Doordat we iets groter zijn geworden hebben we ook meer
kennis en ervaring in huis. Dit maakt ook dat we minder
vaak VO (= Veilig Opgroeien) hoeven te raadplegen en in
staat zijn om de ingewikkeldere casussen langer vast te
houden.
De schoolmaatschappelijk werkers zijn zichtbaar. Zowel op
scholen als op de (I)KC is de “praatjuf”, zoals de kinderen
vaak zeggen, een vaste waarde geworden. De SMW’ers
houden spreekuren op de scholen/KC/IKC. Daarnaast zijn
ze sinds najaar vorig jaar lid van het Brede School team.
Dit versterkt de verbinding tussen zorg en onderwijs. Tevens versterkt het de beweging om hulp tijdig en laagdrempelig in te zetten. De SMW’ers onderhouden het contact
met directeuren, en IB-ers. Vanuit hun eigen expertise
dragen ze bij aan de brede ontwikkeling van de (I)KC. De
SMW’ers leveren regelmatig een actieve bijdrage aan
thema-avonden en/of ouderavonden, dit vooral op vraag
van de school zelf.
De SMW’ers hebben veel casussen waarin ze de uitvoeringscoördinatie verrichten. Hierbij valt op dat het vaak intensievere problematiek betreft, waarbij er regelmatig
vraagstukken opduiken wat betreft veiligheid rondom het
opgroeien van kinderen.
Het invullen van de regiefunctie gaat derhalve goed.
KTO SMW=8,5
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Aantal nieuwe aanmeldingen:
2014=54
2015=74
2016=70
2017=95
Aantal zorgmeldingen:
2015=9
2016=19
2017=11
Aantal doorverwijzingen naar 2e lijn:
2014=11
2015=11
2016=6
2017=13
Specialistische consultatie zonder verwijzing:
2015=11
2016=6
2017=8
Specialistische consultatie met verwijzing:
2016=4
2017=6
Aantal korte contacten:
2016=23
2017=53
Aantal uitvoeringscoördinatie-zaken:
2016=27
2017=24

KWETSBARE BURGER
Algemeen maatschappelijk
werk
Adequate aanpak eerste lijn
Er lijken zich meer complexe/meervoudige hulpvragen aan
te dienen. Vanuit CJG/Sociaal Team visie wordt hier
doorgaans een uitvoeringscoördinator/casushouder aan
gekoppeld.
De verwachting is dat er de komende tijd meer een beroep
op ons wordt gedaan om deze taak op ons te nemen. Ook
al raadplegen we VO (= Veilig Opgroeien) minder vaak,
wordt VO uiteraard wel betrokken waar nodig.
Door toename van het aantal ouderen die zich bij ons
melden, is één maatschappelijk werker specifiek voor deze
groep vrijgemaakt.
KTO 2016=7,5
KTO 2017=8,5

Aantal nieuwe aanmeldingen:
2015=144
2016=101
2017=121
Aantal verwijzingen naar vrijwilligers:
2014=14
2015=34
2016=35
2017=30
Doorverwijzingen naar 2e lijn:
2014=17
2015=11
2016=2
2017=9
Info & advies:
2014=14
2015=34
2016=35
2017=30
Inzet thuiscoach:
2017=3
OGGz:
2014=8
2015=2
2016=0
2017=14
Aantal huisverboden:
2014=4
2015=1
2016=0
2017=2
Aantal huiselijk geweld:
2014=1
2015=3
2016=6
2017=4

Armoede en schulden
In samenwerking met Sociaal Werk Nederland nemen
WDW en SWW deel aan het project Armoede & Schulden. Doel is om middels een integrale/innovatieve/preventieve werkwijze zoveel als mogelijk schuldenproblematiek aan te pakken.
Als spin-off gaan we in navolging van Hoogeveen op
maat in De Wolden het Informatiepunt Geldzaken optuigen.
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Sociale activering
Sociale activering als middel om te komen tot een vorm van
participatie of zinvolle dagbesteding wordt binnen ons werk
steeds belangrijker. Voor een deel heeft dat te maken met
het toegenomen aantal statushouders, maar ook mensen
die voorheen ondersteund werden door de GGZ.
Intern wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van sociale activering.
Verder zijn we aan het onderzoeken of we met lokale netwerkpartners een maatschappelijke leer-werkplaats kunnen realiseren.
Uitstroomtrajecten:
8 deelnemers zijn uitgestroomd naar vrijwilligerswerk
(Humanitas, Kringloop Ruinerwold, zwembad, dorpshuis,
bibliotheek, Taalhuis). Een persoon heeft zelf betaald werk
gevonden.
4 mensen zijn (tijdelijk) uit activering gegaan omdat ze op
dit moment niet in staat zijn een traject aan te gaan. Mogelijk dat sommigen op een later tijdstip wel weer terugkomen
in activering.
5 mensen zitten wat langer in het traject omdat er eerst
andere dingen op de rit moeten komen (bijvoorbeeld op
gebied van gezondheid, niet-welbevinden). Hier wordt
momenteel aan gewerkt om een volgende stap te kunnen
maken.
Aantal trajecten sociale activering:
2014=20
2015=29
2016=29
2017=17
Onderzoek statushouders
WDW heeft de gemeente voorgesteld om onderzoek te
doen naar de participatie en integratie van statushouders
die sinds 2012 in onze gemeente wonen. De gemeente
heeft haar goedkeuring gegeven aan dit initiatief. Kernpartners zijn: gemeente, vluchtelingenwerk, WDW, Actium.
Onze stagiaires hebben op basis van de input van Vluchtelingenwerk, gemeente, Actium en Welzijn een uitgebreide
vragenlijst voor de interviews met de statushouders gemaakt.
De vragenlijst is met de stagiaires doorgenomen en de
laatste aanpassingen gedaan. Planning is gemaakt en
tolken geregeld. Met ingang van februari 2018 worden 96
statushouders bevraagd.
De keukentafelgesprekken met allochtone vrouwen uit De
Wijk, Koekange en Ruinerwold zijn doorgetrokken naar
eens per twee weken naar ‘babbelen bij een bakkie’ in de
bibliotheek. Daarnaast is er ook nog steeds het keukentafelgesprek. Babbelen bij een bakkie loopt goed, er wordt
aan de hand van thema’s met elkaar gesproken.

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

Locatie Oost - Ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Zuidwolde

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

Locatie West - ontmoetingscentrum De Havezate, De Wijk

