Inzet en verantwoording 2015
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Welzijnswerk is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en
samenlevingsopbouw.
Als Welzijnswerk zijn we een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en
samenlevingsopbouw. Wij werken voor en in samenwerking met inwoners van de gemeente
Midden-Drenthe. Proactief en op vraaggerichte wijze bieden wij professioneel welzijnswerk
in nauwe samenwerking met een sterk sociaal netwerk van vrijwilligers, mantelzorgers en
andere professionele samenwerkingspartners. Welzijnswerk faciliteert, ondersteunt en
adviseert graag inwoners (individueel en groepen) om de eigen kracht te gebruiken en de
eigen talenten te benutten.
Wij werken integraal en onze dienstverlening is gericht op zowel het individu als de
gemeenschap. Samen met anderen zorgen wij ervoor dat iedereen mee kan doen aan de
samenleving met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Welzijnswerk Midden-Drenthe
sluit hierbij aan op de eigen kracht van inwoners en het wederkerigheidsprincipe in de
samenleving.

1a. Organisatie: algemeen
Bijgevoegd vindt u de verantwoording van de inzet van Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe
over het jaar 2015. Ook dit jaar zijn we trots dat we in samenwerking met anderen (vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en professionals) een bijdrage hebben kunnen leveren aan het
versterken van de sociale infrastructuur en het sociale netwerk in de gemeente MiddenDrenthe.
Welzijnswerk heeft zich in de budgetperiode van 2015 op de volgende kerntaken gericht:
1. Het stimuleren van eigen kracht en het versterken van het sociale netwerk bij mensen
die ondersteuning nodig hebben.
2. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten.
3. Het organiseren van activiteiten en cursussen met behulp van vrijwillige inzet.
4. Het werven, binden en ondersteunen van vrijwillige inzet en mantelzorg.
5. Het geven van informatie, voorlichting en advies en het vraaggericht organiseren van
preventieactiviteiten voor alle doelgroepen.
Welzijnswerk werkt met een kleine vaste kern medewerkers (48 medewerkers, 33 fte) en 1.500
vrijwilligers. Jaarlijks werkt Welzijnswerk met stagiaires.
Welzijnswerk heeft op drie plaatsen binnen de gemeente haar uitvalsbasis: Beilen, Smilde en
Westerbork. Sinds 2013 werkt Welzijnswerk met drie dorpenteams. Binnen elk team wordt
integraal samengewerkt, waardoor sneller en effectiever vorm kan worden gegeven aan onze
dienstverlening.
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1b. Uitvoering transities/WMO: algemeen
In 2015 heeft Welzijnswerk uitvoering gegeven aan de transitie van het sociaal domein binnen
de diverse teams in Midden-Drenthe. Welzijnswerkers (jongerenwerkers en cliëntadviseurs)
hebben zowel vorm gegeven aan de transitie binnen het domein jeugd (jeugdteams) alsook
binnen het domein algemeen WMO 23+ (arrangemententeams). Daarnaast is er actief ingezet
op en uitvoering gegeven aan samenwerking met de zorgpartners en woningcorporaties binnen
het zogenaamde netwerk Welzijn Wonen en Zorg, afgekort het netwerk WelWoZo.
Organisatie en uitvoering transities/WMO: resultaten & ontwikkelingen
1. Medio 2015 is er een meerjarig budgetcontract opgesteld tussen de gemeente
Midden-Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe. Ook in de jaren 2016 tot en
met 2019 is Welzijnswerk de natuurlijke samenwerkingspartner van de gemeente
op het gebied van het sociaal domein en welzijnswerk.
2. Vanaf februari 2015 is mevrouw A. Bakelaar de nieuwe directeur van Welzijnswerk
Midden-Drenthe.
3. Welzijnswerk heeft het afgelopen jaar maar liefst 4 stagiaires in de organisatie
mogen begeleiden.
4. Eind 2015 heeft Welzijnswerk Midden-Drenthe het certificaat in ontvangst mogen
nemen voor Mantelzorgvriendelijke organisatie.
5. De landelijke brancheorganisatie MOgroep heeft in het voorjaar van 2015 een
bezoek gebracht aan Welzijnswerk Midden-Drenthe. Dit in het kader van de
veranderingen in het sociaal domein, transitie en transformatie.
Uitvoering transities WMO: resultaten & ontwikkelingen
1. In totaal hebben 5 cliëntadviseurs (samen met de WMO-consulenten en de 3
cliëntondersteuners van MEE) uitvoering gegeven aan de zogenaamde
keukentafelgesprekken/herindicatiegesprekken. In totaal zijn er ruim 400
herindicatiegesprekken gevoerd. Daarnaast heeft Welzijnswerk nog de algemene
cliëntadviesgesprekken gevoerd.
2. Medio 2015 heeft de gemeente Midden-Drenthe besloten de bij MEE ingekochte
dienstverlening ‘cliëntondersteuning voor inwoners met een beperking’ stop te
zetten. Deze dienstverlening wordt vanaf januari 2016 ondergebracht bij
Welzijnswerk Midden-Drenthe.
3. Welzijnswerk heeft in 2015 een actieve rol gespeeld in het netwerk Welzijn Wonen
Zorg (WelWoZo); zo zijn er o.a. sociale netwerkkaarten gemaakt, er is onderzoek
gedaan naar dagbesteding en is er een begin gemaakt met het behoefteonderzoek
in de kern Westerbork.
4. In 2015 is extra ingezet op scholing van de jeugdteams gericht op verdere
professionalisering. Onder andere is ingezet op de scholing ‘Ouderkracht’. In 2015
zien we een verdere versterking van de jeugdteams in Midden-Drenthe. Steeds
vaker wordt er een beroep gedaan op de professionals binnen de jeugdteams.
Vanuit Welzijnswerk nemen drie jongerenwerkers deel aan de jeugdteams.
5. Binnen de dorpenteams is ingezet op deskundigheidsbevordering, specifiek gericht
op integraal werken en de nieuwe wet- en regelgeving in het kader van de
transities/transformaties. In Drenthe volgen alle agogisch medewerkers van de
welzijnsinstellingen een verplicht trainingsprogramma.
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2a. Dienstverlening: algemeen
Loket voor Zorg en Dienstverlening
Alle inwoners in Midden-Drenthe konden ook in 2015 met al hun vragen terecht bij de
Loketfunctie van Welzijnswerk Midden-Drenthe. Centraal bij de vraagafhandeling staat de
vraag achter de vraag. Van de enkelvoudige vragen werd 80% via de loketmedewerker
beantwoord. In 2016 krijgt het loket een nieuw gezicht en wordt er extra aandacht besteed aan
de bereikbaarheid, bekendheid en het gebruik van de loketfunctie van Welzijnswerk. Bij de
overige 20% wordt de vraag doorverwezen naar een cliëntadviseur. De cliëntadviseur gaat op
huisbezoek voor een persoonlijk gesprek.
Maatschappelijke dienstverlening
De maatschappelijke dienstverlening in 2015 bestond uit: de drie Plusbussen, de klussendienst,
de maaltijdservice en de thuisalarmering. Deze dienstverlening wordt zoveel mogelijk
kostendekkend door Welzijnswerk ingezet. Voor deze dienstverlening ontvangt de stichting
geen subsidie van de gemeente. Alle diensten worden in samenwerking met vrijwilligers
uitgevoerd.
Burenbemiddeling
Binnen Welzijnswerk is er een vaste kracht die de coördinatie op zich neemt van de dienst
Burenbemiddeling. Actieve samenwerking vindt plaats met de gemeentewinkel, Woonservice,
de wijkagenten en een vaste kern van vrijwilligers.
Informatie en advies voor oudere inwoners
Twee keer per jaar ontvangen de inwoners van 70+ in januari en in juni informatiegids de
Bijblijver. De Bijblijver in januari is een informatiegids over alle (WMO)voorzieningen in de
gemeente Midden-Drenthe. De Bijblijver in juni is een activiteitengids waarin activiteiten en
cursussen, georganiseerd door Welzijnswerk, staan beschreven.
Naast de fysieke informatiegids heeft Welzijnswerk ook een speciale app laten ontwikkelen die
begin 2016 uit wordt gebracht. De professionals en seniorenvoorlichters gaan vanaf 2016 met
de Ipad op stap om ouderen ook op die manier voor te kunnen lichten.
Specifieke aandacht is er gegeven aan voorlichting over de veranderingen in de zorg in de vorm
van een presentatie in de dorpen en kernen. Op verzoek van de ouderenorganisatie heeft
Welzijnswerk tevens invulling gegeven aan een voorlichtingsmiddag over de transitie &
transformatie in de zorg.
Seniorenvoorlichting
Alle inwoners van 75 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om thuis algemene informatie te
krijgen over diverse regelingen en voorzieningen voor ouderen. De voorlichting vindt plaats
door middel van huisbezoeken door speciaal opgeleide vrijwilligers: de seniorenvoorlichters.
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2b. Dienstverlening: resultaten en ontwikkelingen
Dienstverlening & loketfunctie
Bij de professionals van Welzijnswerk komen dagelijks veel vragen binnen. Vragen komen
telefonisch, via e-mail of via het persoonlijk contact met een welzijnswerker bij ons binnen.
Wanneer bij een gestelde vraag duidelijk wordt dat deze meerdere levensgebieden betreft,
wordt een huisbezoek of een afspraak op locatie voorgesteld.
In 2015 werden veel vragen gesteld over de WMO, inkomengerelateerde vragen,
veranderingen in de zorg, vrijwilligerswerk, woningaanpassingen, ondersteuning en advies bij
burgerinitiatieven en vragen over het gebruik van de bestaande dienstverlening zoals de
Plusbus, activiteiten en cursussen. Er wordt bij de beantwoording van vragen actief
samengewerkt met al onze samenwerkingspartners in de gemeente Midden-Drenthe.
Bij de inkomens gerelateerde vragen werd specifiek ingezet op de samenwerking met de
budgetconsulent binnen de gemeente; ook was er sprake van actieve samenwerking met de
sociaal raadsvrouw.
Maatschappelijke dienstverlening
In 2015 is de vraag naar de maatschappelijke diensten die we aanbieden in totaliteit
toegenomen. Hieronder zijn de cijfers van zowel 2013 als 2014 zichtbaar.
Dienstverlening
Klussendienst
Repaircafe

Maaltijden aan huis
Plusbus (3x)
Alarmering

Aantal diensten
Aantal diensten 2014 Aantal diensten 2015
2013
57 klussen
64 klussen
32 klussen
Het Repaircafe heeft in Beilen deels de functie van de klussendienst
overgenomen. In totaal zijn 14 vrijwilligers betrokken bij het
Repaircafe in Beilen.
36.000 maaltijden
42.000 maaltijden
37.000 maaltijden
75.185 km
79.656 km
86.228 km
73 personen
80 personen
95 personen

Geconcludeerd kan worden dat de groei van maaltijden is afgenomen. Deels door
marktwerking, deels doordat inwoners graag samen eten in plaats van alleen een maaltijd te
nuttigen. Er is dan ook toename zichtbaar van het gebruik van seniorenrestaurants en andere
voorzieningen waarbij samen eten centraal staat. Het gebruik van de Plusbussen is zichtbaar
toegenomen. Mobiliteit is en blijft een belangrijk thema binnen de zelfredzaamheid.
Burenbemiddeling
Dit jaar zijn er ruim 25 meldingen van burenconflicten binnen gekomen. Het aantal meldingen
vanaf het eerste jaar (2009) ligt tussen de 20 tot 30 per jaar en blijft stabiel. Het aantal
aanmeldingen door de politie neemt toe. In totaal werken we samen met 10 enthousiaste en
competente vrijwilligers. In 2015 vond er een gezamenlijke regionale studiebijeenkomst plaats
voor alle burenbemiddelaars in het noorden van het land.
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Informatie en advies voor oudere inwoners: de Bijblijver
Alle inwoners van 70 jaar en ouder kregen de Bijblijver in maart en juni 2015 thuisbezorgd. De
Bijblijver wordt aan huis bezorgd door 250 vrijwilligers. De Bijblijver werd gemist door de
inwoners met de leeftijd 60+. Dit heeft gemaakt dat de Bijblijver vanaf 2016 weer beschikbaar
komt voor alle inwoners van 60 jaar en ouder. Uiteraard kan de Bijblijver ook worden besteld
door inwoners die nog niet de leeftijdsgrens van 60+ hebben bereikt, maar wel graag de
Bijblijver ontvangen.
Seniorenvoorlichting
Seniorenvoorlichters geven vrijblijvende informatie over de mogelijkheden om zelfredzaam te
zijn en te blijven. De huisbezoeken worden uitgevoerd door 8 getrainde vrijwillige
seniorenvoorlichters.
In 2015 zijn er 388 senioren van 75 jaar en ouder aangeschreven of ze belangstelling hadden
om door een van de 8 seniorenvoorlichters te worden bezocht. Daarvan wilden 143 (42,3%)
ouderen graag bezocht worden. 195 senioren (57,7%) maakten geen gebruik van de
seniorenvoorlichting met als reden dat ze nog fit zijn en/of goed op de hoogte zijn van de
voorzieningen/mogelijkheden in de gemeente. De seniorenvoorlichters zijn in 2015 meer
vraaggericht te werk gegaan en in de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over een gezonde
leefstijl.
Uit de bezochte senioren bleek het volgende: er vonden 4 vervolgacties door een cliëntadviseur
plaats, van de bezochte ouderen verlenen 23 personen mantelzorg. Er zijn geen overbelaste
mantelzorgers gevonden onder de bezochte senioren. 38 personen verrichten vrijwilligerswerk
en 5 van de bezochte ouderen zijn van plan om vrijwilliger te worden.

3a. Vrijwillige ondersteuning, mantelzorg, Servicepunt
Vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en Maatwerk:
algemeen
Welzijnswerkers ondersteunen en faciliteren dagelijks groepen vrijwilligers binnen de
gemeente Midden-Drenthe. Dit gebeurt zowel in de kleine dorpen/kernen als in de grote
kernen (Beilen, Smilde & Westerbork). Daarnaast besteden we ook aandacht aan specifieke
dienstverlening/diensten zoals: vrijwillige ondersteuning, mantelzorg, coördinatie Servicepunt
Vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en sociale activering (Maatwerk).
Vrijwillige ondersteuning
Vrijwilligers zijn de sleutelfactoren in onze huidige samenleving. Midden-Drenthe kent een
bestaande structuur van vrijwilligers die actief zijn in diverse netwerken. Welzijnswerk bood
ook in 2015 een stimulerende en ondersteunende rol richting vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers en vrijwillige organisaties hebben in 2015 wederom veel
werk verzet. Ze adviseerden en informeerden, bemiddelden, signaleerden en verleenden
diensten.
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Mantelzorg
Welzijnswerk ondersteunde in 2015 de gemeente op het gebied van mantelzorg. Uitgangspunt
van deze ondersteuning was het gemeentelijk beleid op het gebied van mantelzorg. Samen met
het Contactpunt Mantelzorg heeft Welzijnswerk diverse ontwikkelingen op het gebied van
mantelzorg ingezet.
Servicepunt Vrijwilligers
Door de gesprekken met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties krijgen we een goed beeld van
de ontwikkelingen en vraagstukken die leven. Een aantal zaken die we het afgelopen jaar
hebben gesignaleerd:
- Er is een toename van kwetsbare vrijwilligers bij het Servicepunt Vrijwilligers
- Het is lastiger om kwetsbare vrijwilligers (vaak vrijwilligers met een beperking) te
plaatsen bij vrijwilligersorganisaties.
- Vrijwilligersorganisaties maken nog weinig gebruik van vrijwilligers met een beperking
terwijl daar een groot potentieel ligt.
- Vrijwilligers maken meer gebruik van de digitale website van het Servicepunt
Vrijwilligerswerk.
- Het werk wordt complexer en grenzen worden opgezocht: wat kan een vrijwilliger doen
en wat moet een betaalde kracht doen?
Maatschappelijke stages
Ondanks dat het geen verplichting meer is voor scholen om de maatschappelijke stages uit te
voeren, is in 2015 het Servicepunt Vrijwilligerswerk in nauw contact met het onderwijs actief
bezig geweest met de maatschappelijke stages.
Maatwerk
Welzijnswerk begeleidt in opdracht van de gemeente vanaf april 2010 mensen met een
bijstandsuitkering die geen arbeidsverplichting (meer) hebben naar vrijwilligerswerk of een
andere zinvolle activiteit. In dit jaar is Maatwerk opgenomen als een van de re-integratie
instrumenten van de gemeente om mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te
activeren en te stimuleren om te participeren in de samenleving. Op basis van de goede
resultaten en in verband met de invoering van de participatiewet is het project verlengd. De
inzet van Maatwerk is begin 2016 in een afzonderlijk jaarverslag gerapporteerd richting het
college.

3b. Vrijwillige ondersteuning, mantelzorg, Servicepunt
Vrijwilligerswerk, maatschappelijke stage en Maatwerk:
resultaten en ontwikkelingen
Vrijwillige ondersteuning & vrijwilligers
Samen met de dorpenteams is ingezet op een nieuwe werkwijze om vrijwilligers te vinden in de
dorpen en kernen van de gemeente Midden-Drenthe.
1. In 2015 hebben we onze waardering uitgesproken voor de vele vrijwilligers die samen
met ons de leefbaarheid in Midden-Drenthe vorm geven. We hebben dit gedaan door 3
actieve vrijwilligersavonden te organiseren. In totaal trok dit 200 vrijwilligers.
2. In totaal werken we als Welzijnswerk met ongeveer 1.500 vrijwilligers.
6

3. In 2015 zijn er in totaal 73 verzoeken ingediend voor vrijwillige ondersteuning. Hierbij
zijn 38 vrijwilligers via Welzijnswerk/Sam Sam ingezet en 35 vragen zijn niet bemiddeld
naar vrijwilligers, maar doorgezet naar andere organisaties.
4. Bij de 73 verzoeken om vrijwillige ondersteuning valt op dat de meeste vragen die
binnenkomen gericht zijn op het samen ondernemen van activiteiten. Eenzaamheid en
sociaal isolement ligt hier vaak aan ten grondslag. De aanvragen komen voornamelijk
van de inwoners zelf, via Thuiszorg, Promens Care of het arrangemententeam.
5. In 12 voorlichtingsbijeenkomsten is aan ketenpartners, vrijwilligers en andere
professionals uitleg gegeven over informele zorg, vrijwillige ondersteuning en welke
hulp vrijwilligers wel en niet kunnen bieden. In totaal zijn hiermee 230 mensen bereikt.
6. In samenwerking met de Hanzehogeschool is een training voor Maatjes georganiseerd
met als thema ‘doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement’.
Servicepunt Vrijwilligerswerk
1. Het aantal ingeschreven organisaties is toegenomen van 104 naar 120 organisaties.
Steeds meer organisaties weten het Servicepunt te vinden en maken gebruik van onze
diensten.
2. Coördinatie NL Doet 2015, in totaal hebben 48 vrijwilligersorganisaties in MiddenDrenthe zich aangemeld voor een klus.
3. Op 1 januari 2015 stonden 192 vacatures op de website, 120 ingeschreven organisaties
en er melden zich 105 personen voor bemiddeling. Hiervan zijn er 34 geslaagd
bemiddeld, van 34 is het resultaat nog niet bekend, 37 personen zij nog niet
bemiddeld.
4. Er zijn twee bijeenkomsten Meet & Greet georganiseerd waarbij 21 vrijwilligersorganisaties elkaar beter hebben leren kennen.
5. Opmerkelijk dit jaar was de toename van het aantal mensen met een beperking die op
zoek waren naar vrijwilligerswerk.
6. In februari is het projectplan scholing & reiskosten vrijwilligers goedgekeurd; dit project
is in maart gestart met het opzetten van scholing voor vrijwilligers. De resultaten van
dit project worden in mei 2016 gepresenteerd aan de commissie Zorg & Welzijn. Enkele
opleidingen voor vrijwilligers die hebben plaatsgevonden zijn: workshop mobiele
beperking, workshop dementie en levensboek, themabijeenkomsten mantelzorgers en
vrijwilligers Dementie, cursus AED, training doorbreek eenzaamheid en sociaal
isolement.
7. Het jaarverslag van het Servicepunt is conform afspraak separaat aangeboden aan het
College.
Mantelzorg
1. In samenwerking met het Contact Punt Mantelzorg:
- Er zijn 129 nieuwe mantelzorgers ingeschreven.
- De Dag van de mantelzorg (10-11) met 6 workshops is georganiseerd.
- I.s.m. de gemeente zijn er 225 mantelzorggidsen (Gids voor mantelzorgers 2015) en
mantelzorgboeken (‘een warme jas’) verstuurd naar de mantelzorgers.
- Er zijn 7 themabijeenkomsten georganiseerd met in totaal 258 deelnemers.
2. Jonge mantelzorgers:
- In Smilde is er contact gelegd met 6 basisscholen als vindplaatsen van jonge
mantelzorgers.
- Er zijn twee activiteiten georganiseerd met in totaal 33 deelnemers.
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Het onderzoek van een student Hogeschool Windesheim met de onderzoeksvraag
“Aan welke vormen van ondersteuning hebben jonge mantelzorgers behoefte om
hun kwaliteit van leven te behouden?” is begeleid.
- In totaal zijn er in 2015 36 jonge mantelzorgers ingeschreven; alle ingeschreven
jonge mantelzorgers ontvangen twee bioscoopbonnen.
- Er is regionale samenwerking met vijf welzijnsorganisaties (De Wolden, Westerveld,
Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland) voor de gezamenlijke regionale
organisatie van activiteiten voor jonge mantelzorgers. Uitvoering van de
gezamenlijke activiteiten vindt begin 2016 plaats.
Mantelzorg en werk:
- Welzijnswerk heeft de erkenning voor mantelzorgvriendelijke organisatie in
oktober ontvangen.
- Er zijn contacten gelegd met ondernemers in Beilen inzake implementatie
mantelzorgvriendelijk beleid in de organisatie.
Respijtzorg:
- Er is i.s.m. het Drents Platform Mantelzorg een werkconferentie georganiseerd over
respijtzorg. Aanbevelingen n.a.v. de werkconferentie worden door het Contactpunt
Mantelzorg uitgewerkt en staan op de agenda van de gemeente.
- Er is onderzoek gedaan naar wensen voor/behoefte aan respijtzorg onder
mantelzorgers.
Mantelzorgwaardering:
- Er is een projectplan geschreven in opdracht van de gemeente voor de bepaling
van de vorm van erkenning/waardering van mantelzorgers.
- Er is een behoeftepeiling uitgevoerd onder mantelzorgers naar waardering en
informatie opgehaald uit andere gemeenten (aanbieding onderzoeksresultaten in
april 2016).
PR en voorlichting/bewustwording:
- Er zijn 5 themabijeenkomsten over dementie ontwikkeld, waarvan er twee zijn
georganiseerd en uitgevoerd i.s.m. WelWoZo-partner Icare. Totaal aantal
deelnemers: 67. In 2016 vindt een vervolg plaats.
- In Smilde is de Smildeger fair georganiseerd; een markt over informele zorg. Aantal
bezoekers: 90.
- Er is voorlichting gegeven over overbelaste mantelzorger voor SamSam
organisaties.
- Er is voorlichting gegeven over mantelzorg aan de vrijwilligers van het Rode Kruis
(Beilen/Hijken/Hooghalen).
- Er zijn folders over mantelzorg ontwikkeld.
Buurtonderzoek / Noaberhulp:
- Samen met het Contactpunt Mantelzorg is er contact gelegd met Superrr in Wijster
over het vinden/bereiken van de onzichtbare mantelzorgers en om de
ondersteuningsvraag inzichtelijk krijgen. Resultaat: 2 mantelzorgers, geregistreerd
bij het Contactpunt Mantelzorg. Er zijn 5 andere mantelzorgers benaderd.
Expliciet is dit onderwerp ook meegenomen tijdens de keukentafelgesprekken.
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Maatschappelijke stage
1. Eind 2015 is er in 5 klassen van het 2e jaar van het Nassaucollege een presentatie
gegeven over de maatschappelijke stage. De presentatie laat zien wat een
maatschappelijke stage is, wat er van leerlingen wordt verwacht en wat de
mogelijkheden zijn.
2. Ook voor 2016 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het Nassaucollege. Tevens wordt
het voorstel om het project Serious Request van 3FM in 2016 in te zetten als
maatschappelijke stage besproken.
3. Het CSG heeft zelf binnen de school de maatschappelijke stage vorm gegeven. In 2016
worden er nieuwe afspraken gemaakt met de school en de gemeente over de
maatschappelijke stages.
Maatwerk
1. In 2015 heeft Maatwerk 57 deelnemers begeleid, waarvan er 30 zijn aangemeld in
2015, 20 uit 2014, 6 uit 2013 en 1 uit 2012.
2. Gebleken is dat voor 63% van de deelnemers maatschappelijke participatie haalbaar is.
3. Er is een toename van het percentage deelnemers in 2015 uit Bovensmilde en Smilde
ten opzichte van 2014 (van 31% in 2014 naar 40% in 2015).
4. Er zijn in 2015 meer jongere deelnemers (21-40 jaar) aangemeld ten opzichte van 2014.
In 2014 was 16% van de deelnemers tussen de 21-40 jaar, in 2015 is dat 32%.

4a. Inzet Welzijnswerk, activiteiten, educatie en
voorlichting: algemeen
Het organiseren van activiteiten en cursussen wordt voor een groot deel uitgevoerd door
bewoners zelf in hun dorp of wijk. Het hele jaar door vinden er verschillende activiteiten plaats
voor jong en oud. Als Welzijnswerk faciliteren, organiseren en ontwikkelen we zowel vanuit de
dorpenteams alsook vanuit het bovenlokale team diverse activiteiten en cursussen voor alle
doelgroepen.
Welzijnswerk faciliteert, ondersteunt en adviseert vrijwilligers en inwoners hierbij. Voor diverse
doelgroepen vinden activiteiten plaats in de drie dienstencentra in de grote dorpen en de
diverse dorpshuizen.
De drie dienstencentra in de drie grote dorpen zijn:
 Het Karspelhuis in Beilen.
 Het Kruumtenhoes in Westerbork.
 ‘t Beurtschip in Smilde.
In alle dorpen zijn voorzieningen voor de jeugd waar volwassen vrijwilligers, maar ook jongeren
het beheer verzorgen en activiteiten organiseren. Hiervoor wordt door de gemeente een
huisvestingsbijdrage verleend die door Welzijnswerk wordt verdeeld over de betrokken dorpen.
Dit overzicht is te vinden in een bijlage in de jaarrekening. In de grote dorpen zijn
jongerencentra met parttime professionele beheerders in dienst bij Welzijnswerk.
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Het organiseren van Roefeldagen, zomervakantiekampen, bijzondere activiteiten rond de
feestdagen voor kinderen en ouderen en speeltuinbeheer is slechts een greep uit de vele taken
die bewoners vrijwillig met en voor anderen op zich nemen.
Welzijnswerk heeft ook in 2015 op verzoek van verschillende groepen en vrijwillige organisaties
diverse initiatieven ondersteund. Hierbij is het goed de ondersteuning richting o.a. de
plaatselijk belangenverenigingen te benoemen en de groepen die zich richten op leefbaarheid
en samenlevingsopbouw. Via deze samenwerking is er in 2015 weer ondersteuning gegeven
aan door dorpen zelf opgezette projecten en initiatieven.

4b. Inzet Welzijnswerk: activiteiten, educatie en
voorlichting: resultaten en ontwikkelingen
Ouderen
 Per week kwamen er in 2015 gemiddeld 1.600 deelnemers naar de drie dienstencentra
binnen de gemeente Midden-Drenthe (Karspelhuis in Beilen, Kruumtenhoes in
Westerbork, Beurtschip in Smilde). Welzijnswerk heeft ook in 2015 het beheer en de
exploitatie (van de eigen ruimtes) verzorgd voor de dienstencentra.
 De deelname aan de seniorenrestaurants groeit gestaag. In totaal zijn er 7
seniorenrestaurants verdeeld over de dorpen: Beilen, Smilde, Hijken, Hooghalen,
Wijster, Westerbork en Drijber. Gemiddeld schuiven per week 100 ouderen aan in een
seniorenrestaurant.
 Dagbesteding voor kwetsbare ouderen wordt geboden in het Pluspunt in Beilen en
sinds augustus 2015 ook in Smilde. In totaal worden er tussen de 20 en 30 ouderen per
week opgevangen. Daarnaast is er opvang voor groepen senioren.
 In 2015 is in Westerbork na het succes in 2014 wederom ’n Babbeltie vorm gegeven .
Deze ontmoetingsvorm wordt georganiseerd door vrijwilligers met ondersteuning van
professionals.
 Ook in 2015 was Meer Bewegen voor Ouderen een groot succes. In 2015 waren er 50
groepen actief. In totaal nemen 800 personen per week deel aan het aanbod.
 In 2015 werden meerdere cursussen en workshops georganiseerd zoals Engelse taal,
tekenen en schilderen en uiteraard wederom de computercursussen.
 In de kleine dorpen zijn werkgroepen Ouderen Onder Dak en Ouderensozen ook in
2015 actief. Welzijnswerk adviseert en faciliteert daar waar behoefte is.
 Het project ‘Deurdoen met Kunst’ heeft ook in 2015 zijn vervolg gekregen.
 In 2015 is er veel energie gestoken in de onderlinge samenwerking binnen het
WelWoZo-netwerk. Gezamenlijk wordt onderzocht of nieuwe dagbestedingsvormen
mogelijk zijn, maar ook onderwerpen als de 24 uurs bereikbaarheidsdienst worden
onderzocht. Welzijnswerk onderzoekt vanaf eind 2015 (tot en met 2016) de behoeftes
m.b.t. langer zelfstandig thuis wonen in de grote kernen Beilen, Smilde en Westerbork.
 In 2015 is er een vervolg gegeven aan het mooie project ‘Levensboeken schrijven’.
Maar liefst 14 vrijwilligers werken samen met 14 oudere inwoners uit de gemeente aan
het schrijven van hun levensverhaal. De eerste levensboeken zijn begin 2016 gereed.
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Volwassenen en burgerinitiatieven
Midden-Drenthe stond ook in 2015 in bloei van alle burgerinitiatieven. Hieronder een aantal
ontwikkelingen waarbij de medewerkers van Welzijnswerk betrokken waren in de wetenschap
dat we niet alle zaken kunnen benoemen.
 In 2015 is het project ‘Onbeparkt Holdbaar 2’ van start gegaan. Thema: duurzame
dorpshuizen. Acht besturen werken mee aan het duurzamer inzetten van hun
dorpshuis.
 Het project Dorpszorg heeft in 2015 mooie resultaten in alle deelnemende dorpen
opgeleverd. In maart 2016 worden deze gepresenteerd in de commissie Zorg & Welzijn.
Dorpszorg is een project waarin het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, de gemeente
Midden-Drenthe, Stenden Hogeschool, het Alfa College en Welzijnswerk MiddenDrenthe samenwerken. In het project staat de leefbaarheid van dorpen en het
omkijken naar elkaar centraal. Samenwerking met het netwerk WelWoZo en Dorpszorg
is eind 2015 tot stand gekomen.
 In 2015 waren er maar liefst 8 actieve werkgroepen Buurtacademie. De werkgroepen
hebben in 2015 een groot aantal cursussen & activiteiten georganiseerd met in totaal
ruim 200 deelnemers. Thema’s van de cursussen waren o.a.: gezondheid, bij de tijd zijn,
zelf de baas zijn, weerbaar zijn en meedoen. Enkele voorbeelden van cursussen zijn:
Ipad-cursus, gezonde voeding, lezing van de Hersenstichting, wilsbeschikking, AEDcursus, museumbezoeken.
 Het project Veilig door ’t Dorp werd in 2015 succesvol doorgezet in Nieuwe Balinge. In
dit project brachten bewoners en partijen uit de eigen gemeenschap het thema
‘verkeersveiligheid’ lokaal onder de aandacht en werd het eigen verkeersgedrag
positief beïnvloed.
 Aan het einde van de grote zomervakantie was er aandacht voor Veilig naar School bij
de MFA Westerbork. Er is een werkgroep Verkeer MFA opgestart, vanwege de te
verwachten verkeersproblematiek op en rondom MFA Groene Borg. Deze werkgroep
bestond uit de verkeersouders en directie van beide basisscholen, Welzijnswerk
Midden-Drenthe en Belangenvereniging dorp Westerbork. Het doel van de werkgroep
is het nastreven van een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers in Westerbork,
in eerste instantie op en rondom MFA Groene Borg en is onderdeel van het project
Veilig door ’t dorp.
 Het Repair Cafe heeft in 2015 bewezen aan een behoefte te voldoen in Beilen. Met
maar liefst 14 vrijwilligers wordt iedere 2e zaterdag van de maand gewerkt aan het
recyclen van kapotte producten. In 2016 start er ook een Repaircafe in Westerbork.
 De herinrichting van de Burgemeester Weijerstraat in Bovensmilde is een feit, waarbij
zichtbaar de sociale samenhang in de buurt sterk is toegenomen.
 Welzijnswerk heeft in 2015 op verschillende vlakken diverse lokale besturen en
werkgroepen geadviseerd en ondersteund.
 Welzijnswerk adviseerde en ondersteunde ook bovenlokale organisaties zoals:
- Adviesraad Minimabeleid.
- WMO-raad Midden-Drenthe.
- Speeltuinoverleg Midden-Drenthe.
- Dorpenoverleg Midden-Drenthe.
- Jeugdsozenoverleg Samen Stark.
- Agendacommissie Dorpshuizen en Dorpshuizenoverleg Midden-Drenthe.
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Jongeren
 In totaal hebben jongerenwerkers 729 uren besteed aan de preventie taak binnen het
CJG netwerk. In totaal zijn er 862 uren ingezet voor de jeugdteams.
 De jongerenwerkers zijn in meerdere dorpen in Midden-Drenthe actief geweest bij het
signaleren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van preventie- en voorlichtingsactiviteiten in 2015.
 Naast jongerenwerkers zet Welzijnswerk Midden-Drenthe ook ambulant
jeugdhulpverleners in. Zij maken deel uit van de drie jeugdteams van het CJG.
 De ambulant jeugdhulpverlener in Beilen werkt outreached. Op 7 verschillende
plaatsen in Beilen heeft zij contact gezocht met 50 jongeren. Met 20 jongeren is
intensief contact geweest en is er een begeleidingstraject gestart. Hiervan zijn 12
jongeren doorverwezen naar kern- of samenwerkingspartners van het CJG.
 De jeugdhulpverlener van het Jeugdteam Smilde is actief geweest met het Project
Weerbaarheid en Respect in de Smildes. Uit de enquête die gehouden is onder
jongeren van groep 8 van de basisscholen komen drie thema’s naar voren, te weten:
weerbaarheid en pesten, social media en alcohol en drugs. In 2016 zal gezamenlijk met
de drie dorpen een preventieavond worden georganiseerd voor jongeren en hun
ouders/opvoeders.
 De jongerenwerker van het Jeugdteam Beilen heeft een onderzoek uitgevoerd bij
sportverenigingen over hoe de methode Positief Opgroeien Drenthe het beste kan
worden ingevoerd bij sport en op welke wijze er een duurzame verbinding gelegd kan
worden tussen sport en het CJG.
 In 2015 zijn jeugdprojecten/activiteiten als Kunst in de Club, Art2Start en het jaarlijkse
futsaltoernooi georganiseerd.
 Resultaten waar de Buurtsportcoach een actieve bijdrage aan heeft geleverd waren
onder andere de grootschalige knikkerwedstrijd voor alle basisscholen in MiddenDrenthe en de Nationale Buitenspeeltuindag. Daarnaast zijn er in 2015 actief contacten
gelegd met de sportverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe om de wensen en
behoeften van de verenigingen te inventariseren.
 In 2015 is de 3e themaweek Social Media i.s.m. het voortgezet onderwijs
georganiseerd. De brugklassers kregen een gastles, de 2e-klassers volgden een
theatervoorstelling I-social en de 3e-jaars leerlingen namen deel aan een poster en/of
filmwedstrijd. De eindexamenleerlingen hadden tenslotte de opdracht om naar hun
eigen Social Media profiel te kijken met het oog op de toekomst. Voor de ouders werd
een gezamenlijke ouderavond georganiseerd. In totaal zijn in die week ruim 800
jongeren en 70 ouders bereikt.
 Het afgelopen jaar is er in alle leeftijdscategorieën aandacht geweest voor leefstijl.
Door de leefstijlcoach van Welzijnswerk zijn voorlichtingsbijeenkomsten en workshops
georganiseerd.

Tot slot
Het jaar 2015 is voorbijgevlogen. Enerzijds waren we druk bezig met onze bijdrage aan de
transitie & transformatie in het sociaal domein. Tegelijkertijd bleven de inwoners van de
gemeente Midden-Drenthe erg actief op het gebied van burgerinitiatieven.
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De welzijnswerkers hebben met hart en ziel een bijdrage geleverd aan het stimuleren,
adviseren en faciliteren van de eigen kracht en talenten van inwoners. Dit alles ten behoeve
van de leefbaarheid en vitaliteit van de inwoners.
In vogelvlucht heb ik getracht u mee te nemen in de wereld van Welzijnswerk in 2015.
Hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het sociaal versterken
van de gemeenschap van Midden-Drenthe!
Mede namens het Bestuur van Welzijnswerk Midden-Drenthe,
Mw. Annelies Bakelaar, directeur
13 maart 2016
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