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Samenwerking

Welzijnswerk Midden-Drenthe, voortgekomen
uit een fusie tussen de stichting Welzijn Midden
Drenthe en de stichting Welzijn Ouderen, heeft in
2013 een vliegende start gemaakt.
Tijdens een fusie worden twee culturen samengebracht, een proces wat veel aandacht vraagt.
De directeur en medewerkers hebben het eerste
jaar veel energie gestoken in de eenwording van
de nieuwe stichting.
Bedenkend dat de winkel tijdens de verbouwing
open was, kan niet anders dan geconstateerd
worden dat hier veel en goed werk is verricht
door alle betrokkenen.
Een groot compliment aan de directeur en medewerkers, die dit gezamenlijk vrijwel geruisloos
hebben gerealiseerd.

Welzijnswerk “dichtbij en vertrouwd” onder de
aandacht hebben gebracht.
Tot slot een woord van dank aan de gemeente
Midden-Drenthe en onze samenwerkingspartners voor de constructieve samenwerking. En
vooral een woord van dank aan onze vele vrijwilligers. Zonder hen zou een groot deel van de
activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. We
prijzen ons gelukkig met hun inzet.
Het welzijnswerk in onze gemeente drijft op de
kracht van de samenwerking. Samenwerking
tussen directie, medewerkers en bestuur van de
stichting, de gemeente Midden Drenthe en de
vele vrijwilligers. Een sterke combinatie!
Wil Noorman, voorzitter

Ook het bestuur is gedurende het jaar op volledige sterkte gekomen en heeft zich ingewerkt.
Overleg met de wethouder heeft geleid tot een
subsidiecontract voor de overgangsjaren 2013 en
2014. Er is ook uitgebreid gesproken met de accountant over de financiële situatie van de stichting die gelukkig gezond genoemd mag worden.
Een aantal medewerkers heeft in de bestuursvergaderingen een presentatie gegeven over hun
werkzaamheden. Het bestuur is ‘op tour door
welzijnsland’ geweest, heeft alle locaties bezocht
en praktijkverhalen gehoord van medewerkers
en vrijwilligers.
Daarnaast is het bestuur een traject ingegaan
om zicht te krijgen op haar eigen rol, want: “Wat
houdt goed bestuur in?” en “Voor welke dilemma’s kom je daarbij te staan?”. Leidend daarbij is
de Code Goed Bestuur van de branchevereniging.
Een aantal bijzondere ontwikkelingen van het
afgelopen jaar wil ik graag noemen.
Het Beurtschip in Smilde is geopend, waar
Welzijnswerk een prachtige werkplek heeft
gekregen. De dorpenteams Smilde, Beilen en
Westerbork zijn samengesteld en vanaf juli in
hun werkgebied aan de slag gegaan. En het dorpenteam Westerbork heeft een nieuwe werkplek
aan het van Weezelplein. Dit alles vergezeld van
open dagen waarmee we de diensten van het

“Sommige mantelzorgers
gaan door tot ze erbij
neervallen”
Henk Swets (88) heeft dagelijks intensieve
verzorging nodig. Na een herseninfarct,
verschillende TIA’s en een heupoperatie is
hij volledig afhankelijk van anderen. Zijn
vrouw Alie staat dag en nacht voor hem
klaar. Liefdevol, zorgzaam en geduldig.
In de dagelijkse praktijk staat ze er veelal

alleen voor. De zorg beheerst haar leven
volledig. Voor andere dingen is nauwelijks
tijd, maar dat hoeft ook niet van haar. Ze
cijfert zichzelf weg voor Henk. Uit liefde.
Grenzen bij mantelzorg, waar liggen ze
eigenlijk?

Kerntaak: het stimuleren van eigen kracht
en het versterken van het sociale netwerk bij
mensen die ondersteuning nodig hebben.

In de afgelopen jaren is Henk verschillende keren opgenomen geweest, zowel in het ziekenhuis als in verpleeghuis Altingerhof. Dat was
altijd noodgedwongen. Want als het enigszins
kan, verzorgt Alie haar man het liefst gewoon thuis. Het is zijn stellige wens om thuis
verpleegd te worden, zolang het kan. “Toen hij
in het ziekenhuis lag, dacht ik echt dat hij het
niet zou redden’’, blikt Alie terug. “Henk was zo
verschrikkelijk ziek. En de medicijnen maakten
het nog erger. Doodziek werd hij ervan. Maar
gelukkig knapte hij toch weer op.”

Hulpmiddelen
Om het verzorgen thuis zo gemakkelijk mogelijk te maken, zijn Henk en Alie verhuisd
naar een aangepast appartement en zijn er
hulpmiddelen gekomen. Een tillift bijvoorbeeld
en een BEA opstaphulp. Lichamelijk gezien is
het anders onbegonnen werk voor Alie: “Ja,
want Henk tillen is zwaar, loodzwaar.’’ Maar
ook geestelijk is de zorg vermoeiend voor Alie.
Vorig jaar zomer zat ze er helemaal doorheen
en trok ze het niet meer. Toen ze werd aangereden door een auto en een ruggenwervel
en pols brak, had ze geen keuze meer: Henk
moest naar de Altingerhof. Alie werd geopereerd en herstelde deels thuis en deels ook in
de Altingerhof.

Contact met
mantelzorgers
Thea Hut is sinds 2010 Consulent Mantelzorg
en geeft voornamelijk voorlichting en advies
over mantelzorg. Ze is één van de vaste aan-
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spreekpunten binnen Welzijnswerk MiddenDrenthe. In totaal telt Welzijnswerk ook nog
zes cliëntadviseurs: twee in Smilde, twee in
Beilen en twee in Westerbork. Mantelzorgers
kunnen daar terecht om hun zorgen te delen,
advies te vragen of samen op zoek te gaan
naar oplossingen voor een zorgelijke thuissituatie. “Midden-Drenthe telt zo’n zesduizend
mantelzorgers”, schat Thea. “Onze belangrijkste taak is het contact met mantelzorgers te
onderhouden. Hoe gaat het? Hoe verloopt de
thuissituatie? Zijn er knelpunten? Dat soort
vragen komen tijdens gesprekken aan de
orde.”

De mogelijkheden voor hulp
Het is hard nodig dat mantelzorgers met iemand kunnen praten. En het voordeel is tweeledig: aan de ene kant weten mantelzorgers
dat er altijd iemand is die naar hun zorgen
luistert en advies op maat geeft. Aan de andere kant weten de cliëntadviseurs zo precies
waar de knelpunten liggen bij het zorgen
voor een ander. Bijvoorbeeld wanneer iemand
afgeremd moet worden. Thea: “Mantelzorgers
hebben vaak de neiging te lang door te gaan.
Tot ze er, soms letterlijk, bij neervallen. Wij
kunnen advies geven hoe de zorg beter vol te
houden is. Bijvoorbeeld door vaker en meer
gestructureerd een beroep te doen op mensen
in de omgeving. En door zo goed mogelijk gebruik te maken van hulpmiddelen. Er zijn soms
voorzieningen waar mensen het bestaan niet
van weten. Mantelzorgers zijn vaak niet goed
op de hoogte van de mogelijkheden en ploeteren zelf verder.”
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Kerntaak: het werven, binden en
ondersteunen van vrijwillige inzet en
mantelzorg.

Eigen grenzen bepalen

Hoe ver gaat de zorg?

Cliëntadviseurs zijn er in getraind om mantelzorgers een spiegel voor te houden. Waar sta
je op dit moment? Is het op deze manier vol te
houden? Thea: “Goed je grenzen bepalen kan
nog wel eens lastig zijn. Met name als mensen
iemand verzorgen uit hun directe omgeving
zoals een partner, een ouder of kind. Die
verzorging wordt door de omgeving vaak heel
gewoon gevonden Of je voelt het zelf als je
taak. Je kiest er niet voor om mantelzorger
te zijn, het overkomt je. En als je er eenmaal
aan begonnen bent, is het moeilijk om ermee
te stoppen. Je kunt ook niet zomaar stoppen.
Want wanneer besluit je om je dierbare los te
laten en over te dragen aan een zorginstelling? Zulke keuzes zijn ontzettend moeilijk,
zeker wanneer de zorgvrager aangeeft graag
thuis te willen blijven.”

Het is het eeuwige dilemma van de mantelzorger: hoe ver kun je gaan in de zorg voor je
meest dierbare en wanneer kies je voor jezelf?
De praktijk leert maar al te vaak dat mantelzorgers zichzelf wegcijferen voor de ander.
Het gevaar daarbij is dat niet alleen dat de te
verzorgen persoon tekort wordt gedaan, maar
dat de mantelzorger er zelf ook aan onderdoor
gaat. Thea: “Je wilt het zo graag zelf doen.
Dat is het overheersende gevoel. Mensen
ervaren het als inbreuk op de privacy om hulp
te vragen. Het is een enorme drempel. Hulp
vragen, wordt gezien als toegeven dat je het
niet meer volhoudt. Vaak wordt dat dan weer
beschouwd als een gevoel van falen.”

Fijn om zorg te kunnen
delen
Voor Alie is het allemaal zeer herkenbaar.
Ook zij wilde het liefst alleen voor haar man
zorgen, met de touwtjes stevig in handen.
Maar ze had geen keus. Gedwongen door een
zwaar ongeluk moest ze wel hulp inschakelen.
Achteraf is het misschien wel haar redding
geweest. “Nu zie ik wel in dat ik het mezelf
gemakkelijker had kunnen maken. Ja, misschien had ik wel veel eerder aan de bel moeten trekken.” Ze vindt het fijn om haar zorgen
te kunnen delen, zeker nu communiceren met
Henk steeds moeilijker gaat. In overleg met de
Consulent Mantelzorg is er thuiszorg geregeld.
Ook heeft Alie de voordelen ontdekt van lotgenotencontact bij het Contactpunt Mantelzorg.
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Hier kunnen mensen ervaringen uitwisselen
en worden nieuwe ideeën voor de dagelijkse praktijk opgedaan.

Hulp bij bewustwording
Thea: “Een luisterend oor bieden kan al heel
belangrijk zijn. Maar als cliëntadviseur ga je
verder. Meedenken over oplossingen, voorlichting geven over mogelijkheden, helpen
bij het aanvragen van voorzieningen, een
geschikte vrijwilliger zoeken en inwerken,
contact leggen met lotgenoten en het aanbieden van ontspannende activiteiten. Het
is maar een greep uit de vele mogelijkheden
die een cliëntadviseur heeft om mantelzorgers te ondersteunen.”
Tot slot geeft Thea aan: “Voor mantelzorgers is het goed om soms even op adem te
komen. Bedenk dan dat er anderen zijn die
af en toe jouw zorgtaken kunnen en willen

overnemen. Maar het is een heel proces
voordat mensen daar aan toe zijn. De mogelijkheden zien, is de eerste stap. Er ook
daadwerkelijk gebruik van maken, is stap
twee. En bij dat bewustwordingsproces
kunnen wij mantelzorgers helpen.”
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’t Spiek: voorbeeld van
bewonersparticipatie
’t Spiek is een buurt aan de rand van
Beilen vlakbij het NS-station. Er staan met
name woningen uit het begin van de jaren
tachtig. Zo’n 150 tot 200 in totaal. Knelpunt in ‘t Spiek is de parkeergelegenheid.
Deze is gebaseerd op minder autobezit
dan tegenwoordig het geval is. Een nadrukkelijke wens is verbreding van de weg,
maar dan wel dusdanig dat het niet

Kerntaak: het bevorderen van sociale
samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken
en buurten.

Draagvlak
uitnodigt tot harder rijden. De oorspronkelijke blikvanger in ’t Spiek is een grote visvijver. Helaas is die bijna helemaal dichtgeslibd. Het aantrekkelijker maken van de
woonomgeving in ’t Spiek is een voorbeeld
van een project waar bewonersparticipatie
een grote rol heeft gespeeld. Opbouwwerker Erik Doezeman is bij het hele proces
nauw betrokken geweest.

In maart 2013 werd gestart met een informatieavond georganiseerd door de gemeente.
Tijdens deze avond werden de wensen van
de bewoners in kaart gebracht. Erik: “Het is
van groot belang dat er draagvlak is bij de
bewoners. Hun vragen en wensen staan in
dit project voorop. Ook de gemeente heeft als
uitgangspunt dat betrokkenheid essentieel is.”
Om de bewoners te betrekken bij de plannen
werd tijdens de informatieavond een bewonersgroep samengesteld. Eén van de deelnemers aan deze groep is Judith Bos-Balsma.
Zij woont met haar gezin al zeven jaar in ’t
Spiek. “Ik wilde heel graag tijdens dit proces
meepraten”, vertelt ze. “Onze voortuin grenst
aan de gemeentegrond dus in die zin ben ik
ook direct belanghebbende. Daarnaast is het
mooi om samen plannen te maken en elkaar
daarin te zoeken en te vinden. Gaandeweg heb
ik gemerkt dat het ook lastig kan zijn. Je hebt
te maken met het geldende bestemmingsplan
en bestaande wet- en regelgeving en daar
moeten dan alle wensen en behoeftes binnen
passen.”

De rol het opbouwwerk
De opbouwwerkers van Welzijnswerk MiddenDrenthe zijn neutraal en onafhankelijk in
dergelijke processen van bewonersparticipatie.
Ze hebben de kennis in huis waarmee partijen
met elkaar verbonden kunnen worden. Hun,
vaak jarenlange, ervaring helpt om een proces
goed te laten verlopen met aan de ene kant
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oog voor de wensen van de bewoners en aan
de andere kant oog voor de reële mogelijkheden.
Erik: “Je hebt altijd twee belangen: het belang
van de bewoners én het belang van de gemeente. Als opbouwwerker ben je onafhankelijk. Mijn rol is om zo goed mogelijk te adviseren. Ervoor zorgen dat de bewoners er steeds
bij betrokken worden en dat zij in de gelegen-
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Kerntaak: het stimuleren van eigen kracht.

heid worden gesteld om hun standpunten in
te brengen. En natuurlijk zitten er dan wel
eens scherpe randjes aan. Dat was ook nu het
geval. Maar het mooie is dat er uiteindelijk een
gedeelde visie is uitgekomen. Ook al was niet
iedereen het direct met elkaar eens. Het is het
resultaat wat uiteindelijk telt.”
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Resultaten
Een half jaar na de eerste informatieavond
werd door de gemeente een presentatie
georganiseerd. Twee bewoners van ’t Spiek
presenteerden de plannen die uitgevoerd
zouden worden: het verbeteren van de parkeergelegenheid in de wijk, een opknapbeurt
van de speelveldjes en het opnieuw bestraten
van de wegen. Ook een nieuw uiterlijk voor de
centrale gelegen vijver en het opknappen en
herinrichten van het openbare groen in de wijk
waren onderdeel van de plannen. Begin 2014
zijn de werkzaamheden van start gegaan.

Erik: “Tijdens dit hele proces
deed de mogelijkheid zich voor
om een plan in te dienen voor het
gemeentelijke project ‘Mooi op
Eigen Kracht’. Dit project stelt geld
beschikbaar om lokale initiatieven
mogelijk te maken. In de werkgroep is dit besproken en er werd
besloten mee te doen om ook voor
de oudere kinderen iets in de wijk
te kunnen realiseren.”
Judith: “Vergeleken bij andere
buurten is er bij ons weinig voor
oudere kinderen te doen. Er is een
speelveldje met twee voetbaldoelen en er staat een pingpongtafel.
Meer is er niet. Uit het bewonersoverleg kwamen drie ideeën

naar voren: een kabelbaan, een
pannakooi en een survivaltoestel.
Samen met mijn buurvrouw ben ik
toen de buurt door geweest, van
voordeur tot voordeur. We hebben onze plannen voorgelegd en
iedereen was razend enthousiast.
Vooral het plan voor een kabelbaan werd erg gewaardeerd.”
In samenspraak met de opbouwwerker werd een plan van aanpak
opgesteld. Erik: “We hebben dit
plan aangemeld, maar helaas heeft
de gemeente uiteindelijk voor
andere plannen gekozen.” Judith is
daar teleurgesteld over: “We hadden er veel energie ingestoken. We
hebben alle bewoners persoon-

lijk benaderd en er is zelfs een
prachtig filmpje gemaakt waarop
de kinderen hun wens voor een
kabelbaan naar voren brachten.
We zijn uiteindelijk niet uitgekozen
en ja, dat is erg jammer.” Erik: “Via
een andere weg proberen we alsnog dit project mogelijk te maken.
Er zijn diverse fondsen die we aan
kunnen schrijven voor financiële
ondersteuning. Daar gaan we nu
mee aan de slag.”
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Het Pluspunt, een
ontmoetingsplek voor
ouderen.
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig
wonen. Maar door verschillende redenen
wordt hun wereld vaak toch wat kleiner
dan ze zouden willen. De behoefte aan
wat ondersteuning bij het vinden van een
leuke dagbesteding ontstaat geleidelijk.
Vier jaar geleden kreeg ouderenwerker
Roelie Kuipers van Welzijnswerk MiddenDrenthe de opdracht om een nieuw project
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op te starten voor zelfstandig wonende
ouderen. Een project waar ze naar eigen
kennis en inzicht invulling aan mocht geven. Een jaar later was het Pluspunt geboren: een ontmoetingsplek voor ouderen in
het Karspelhuis in Beilen. Dat het project
aanslaat is inmiddels bewezen. Ook Westerbork heeft een Pluspunt gekregen en
binnenkort komt Smilde erbij.

Kerntaak: extra aandacht voor
kwetsbare ouderen.

Het Pluspunt voelt als
thuis
De kracht van het Pluspunt is de warme
betrokkenheid van vrijwilligers. Zij weten een
huiselijke sfeer te creëren. De ruimte heeft
gezellige zithoekjes rondom de open haard, er
staat een lange tafel waar bijvoorbeeld spelletjes gedaan kunnen worden en er is een wat
rustigere zithoek bij het raam. Er is zichtbaar
geïnvesteerd in sfeer om ervoor te zorgen dat
ouderen zich thuis voelen.
Van half 10 ’s ochtends tot half vier ‘s middags
komen op dit moment zes ouderen iedere

woensdag naar het Pluspunt in Beilen. Er
wordt koffie of thee gedronken en tussen de
middag wordt er gezamenlijk gegeten. De inhoud van de dag wordt verder voor een groot
deel bepaald door persoonlijke voorkeuren en
interesses van de deelnemers zelf. Voor wie
dat wil, zijn er altijd verschillende bezigheden
om aan mee te doen.

Zelfstandig reizen met de
Plusbus
Op Het Pluspunt zijn tien getrainde vrijwilligers werkzaam die afwisselend minimaal één
dagdeel per twee weken aanwezig zijn. Eén
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Kerntaak: het werven,
binden en ondersteunen van
vrijwillige inzet.

van het gevoel van eigenwaarde is van groot
belang. Wij doen dit door veel met elkaar te
praten en herinneringen op te halen. Maar we
bieden ook een luisterend oor en brengen de
ouderen met elkaar in contact. De vrijwilligers
zijn hierin verbindend. We proberen mensen
enthousiast te krijgen voor iets. Probeer het
maar eens en misschien vind je het wel heel
leuk. We hebben de afgelopen jaren gemerkt
dat dit concept werkt. Sommige ouderen komen hier binnen zonder verwachtingen, maar
gaandeweg zie je ze opbloeien. De naam het
Pluspunt verwoordt dat aspect: meerwaarde
bieden vanuit een positieve benadering.”

Deelnemen aan het
Pluspunt

van de tien vrijwilligers, en vanaf het begin
betrokken bij het Pluspunt, is Herma van Zwol.
“Ik houd ervan om met mensen om te gaan”,
zegt ze enthousiast. Herma is niet alleen
vrijwilliger op het Pluspunt, ze is ook Plusbuschauffeur in Beilen: “De Plusbus is een belangrijke vorm van dienstverlening die ouderen de
gelegenheid geeft om zoveel mogelijk deel te
blijven nemen aan de samenleving. Uniek aan
de Plusbus is de service van deur tot deur.
Voor een kleine bijdrage kunnen mensen gebruik maken van de Plusbus om bijvoorbeeld
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op familiebezoek te gaan. Ook het Pluspunt
maakt gebruik van de bus; iedere woensdag
worden er een aantal deelnemers gehaald en
gebracht.”

Persoonlijke aandacht
Het bijzondere van het Pluspunt is de persoonlijke aandacht voor de ouderen. Roelie:
“Wij bieden net dat beetje extra. Ieder mens
is uniek en heeft zijn eigen verleden wat van
invloed is op het heden. Vooral het stimuleren

Bij Roelie komen de aanvragen voor deelname
binnen. Roelie: “Het eerste kennismakingsgesprek houd ik zelf. We gaan het dan eerst
zes weken proberen. In die periode wordt
duidelijk of iemand het naar zijn zin heeft en
bij de groep past. Wanneer dat niet zo is,
wordt er gekeken of er een goed alternatief is.
Het gaat erom dat men op de juiste plek zit.”
Daarnaast coördineert Roelie alle praktische
zaken rondom het Pluspunt en begeleidt zij de
vrijwilligers.

De toekomst van het
Pluspunt
Het Pluspunt is een succes, maar het is nog
maar het begin. Roelie is blij met de start van
Pluspunten in Westerbork en Smilde (later

in 2014). Maar daarmee is het nog niet klaar.
“Ik zou het concept graag nog verder willen
uitbreiden. In de toekomst wordt de gemeente
verantwoordelijk voor de dagbesteding. Ik
denk dat het concept van het Pluspunt een
belangrijke plek kan krijgen in de toekomstige
vormen van dagbesteding.”
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Sozenoverleg
Samen Stark slaat brug
tussen jongeren
Het Sozenoverleg Samen Stark heeft zijn
waarde de afgelopen jaren ruimschoots
bewezen. Deze manier van samenwerken,
overleggen en nieuwe ideeën initiëren,
werkt goed. Een voorbeeld hiervan is het
Politiek Café in Hooghalen waarbij jonge-
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ren uit verschillende jeugdsozen met gemeenteraadsleden en landelijke politici in
debat gingen.

Kerntaak: het geven van informatie,
voorlichting en advies en het vraaggericht
organiseren van activiteiten voor jongeren.

Samen Stark viert volgend jaar het 40-jarig
bestaan. De kracht van dit jongerenoverleg is
dat alle besturen van de jeugdsozen meedoen.
Minimaal twee keer per jaar komt Samen Stark
bij elkaar. Ervaringen worden uitgewisseld,
actuele kwesties worden besproken en nieuwe
projecten zien er het levenslicht. Jongerenwerker Harold Kamps is trots op Samen Stark:
“Het unieke is dat jongeren zelf steeds het
voortouw nemen. Als welzijnsorganisatie zijn
we vooral adviserend. Ons doel is dat jongeren
hun eigen talenten ontdekken en gebruiken.
Daarin zijn ze zelf baas en dragen ze zelf verantwoordelijkheid.”

Gezamenlijke initiatieven
Thomas Oosting (24) en Daan de Kruijf (17) zijn
penningmeester en secretaris van jeugdsoos
All Skin in Hooghalen. Ze zijn dik tevreden
over het sozenoverleg. Thomas: “Het is goed
om ook eens bij andere jeugdsozen te kijken.
Ik ben altijd benieuwd hoe anderen de dingen aanpakken en hoe zij activiteiten opzetten. Door Samen Stark bezoeken we elkaar
geregeld en dat is heel prettig.” Daan: “Door
samen te brainstormen komen er ook mooie
dingen tot stand. Elk jaar organiseren we een
groot futsaltoernooi tijdens de kerstvakantie
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Kerntaak: kinder- en jongerenwerk.

waar meer dan 300 spelers aan meedoen.
Bijna alle dorpen zijn dan vertegenwoordigd.
Komende zomer gaat jeugdsoos Broekzz een
groot voetbaltoernooi in de Broekstreek organiseren. In het sozenoverleg blijkt dat daar
veel animo voor is. Dit soort initiatieven komen allemaal voort uit Samen Stark. Jongeren
voelen zich tijdens zo’n evenement met elkaar
verbonden. En daar doen we het voor.”

Het Politiek Café
In het voorjaar van 2013 organiseerden de
jeugdsozen Twick (Wijster), All Skin (Hooghalen) en Onze Stee (Hijken) in samenwerking
met Ria Raven (raadslid PvdA) een Politiek
Café. Welzijnswerk Midden-Drenthe begeleidde het hele proces.

De PvdA, VVD, CDA, Groen Links, Christenunie
en D66 waren enthousiast om met jongeren
in debat te gaan over verschillende onderwerpen. Daarnaast waren drie noordelijke Tweede
Kamerleden aanwezig; Agnes Wolbert (PvdA),
Agnes Mulder(CDA) en Erik Ziengs (VVD)
Harold Kamps: “Het was een geweldig mooi en
geslaagd initiatief. De rode loper was uitgerold en de avond werd zeer druk bezocht. De
jongeren hadden zelf stellingen bedacht waarmee de politici aan de tand werden gevoeld.
Aan het slot van de avond was er een optreden van de band Close Call. De avond verliep
gezellig en sfeervol. Een goed voorbeeld van
hoe we jongeren aan elkaar kunnen verbinden
en tevens een brug kunnen slaan naar de politiek.”

Het Politiek Café had een vervolg. Op uitnodiging van Kamerlid Erik Ziengs maakte
een aantal jongeren vanuit Samen Stark en
gemeenteraadsleden een excursie naar de
Tweede Kamer in Den Haag. Zij kregen een
rondleiding en debatteerden met een drietal landelijke politici over jongerenthema’s
als jeugdwerkloosheid in het noorden en de
gevolgen van de drank- en horecawet voor de
jeugdsozen.
Dat het Politiek Café ook in de eigen gemeente
vruchten heeft afgeworpen bleek in maart
tijdens de vrijwilligersdag NL Doet. Daan: “We
hebben toen met tien tot vijftien mensen onze
jeugdsoos opgeknapt. Er moest geschilderd en
gesausd worden. Enkele gemeenteraadsleden
boden spontaan aan om ons te helpen. We
hebben ze die dag hard aan het werk gezet.”
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Verbinding leggen
Harold Kamps: “Dankzij Samen Stark is er
verbinding tussen jongeren onderling en tussen jongeren en de politiek. De afstand wordt
kleiner. We zijn daarbij altijd op zoek naar
wat jongeren zelf leuk vinden. Zij bedenken
de thema’s en bepalen waar energie in wordt
gestoken. Want dan merk je ook dat het werkt.
Als je jongeren de ruimte geeft, komen er
mooie dingen tot stand. En met de juiste begeleiding vanuit Welzijnswerk is dan veel mogelijk. Maar de jongerenwerker kent de kunst
om ‘onzichtbaar’ te opereren; de jongeren zelf
dragen de meeste verantwoordelijkheid.’’
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