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Uitnodiging:
Umkiekatelier Dorpszorg

Drie jaar geleden zijn we gestart met het project Dorpszorg.
Het projectteam (Dorpenoverleg, Welzijnswerk, de gemeente
Midden-Drenthe en Stenden Hogeschool/Alfa College) vroeg
toen aan de dorpen:
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Projectteam Dorpszorg
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Ontwikkelingen in de
dorpen

7

Welwozo MiddenDrenthe

7
7

Onderzoek hoe we met elkaar kunnen regelen dat mensen die
ondersteuning en/of zorg nodig hebben zo lang zij willen in
het dorp kunnen (blijven) wonen. Wat moet daar voor
gebeuren en wat en wie hebben we daar voor nodig?

Enerzijds gaat de aandacht uit naar het versterken van
bestaande mogelijkheden. Zoals naoberschap en omkijken
naar elkaar – dit is al heel sterk op het Midden-Drentse
Contact
platteland. Hoe kunnen we dit dan inzetten voor Dorpszorg?
Anderzijds zijn we met elkaar op zoek naar vernieuwende, effectieve manieren om elkaar te
helpen. En verbinding tussen formele zorg en informele zorg.
Komende evenementen

Nu, drie jaar verder, zijn al 8 dorpen actief en zijn er prachtige resultaten geboekt. Ook zijn
er nog volop plannen om nóg meer te gaan doen. In deze nieuwsbrief vindt u een
samenvatting van de onderwerpen die opgepakt zijn. Meer weten? Kom naar het
Umkiekatelier op 20 maart (zie hieronder)! Of neem contact op met het betreffende dorp of
met één van de leden van het projectteam Dorpszorg (zie pagina 2).

Uitnodiging: Umkiekatelier Dorpszorg
Maandag 20 maart
20:00 uur in Dorpshuis De Tille
Mejuffrouw A. Talmaweg 2 in Witteveen

Op maandag 20 maart organiseren we weer een Umkiekatelier Dorpszorg.
Voor wie:
voor iedereen die bezig is met Dorpszorg
voor iedereen die iets in het kader van Dorpszorg zou willen gaan doen
en voor iedereen die interesse heeft in de resultaten tot nu toe.
Wat:

dit Umkiekatelier staat in het teken van uitwisseling en contact: waar is iedereen
mee bezig? Wat zijn de resultaten tot nu toe? En wat zijn de plannen voor de
toekomst?

Aanmelden graag vóór 16 maart bij Janneke Verdijk
j.verdijk@welzijnswerkmd.nl

of

tel: 06-25 63 81 72
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Projectteam Dorpszorg
Na het afronden van de onderzoeken heeft het projectteam besloten de ontwikkelingen in
de dorpen het komende jaar te blijven volgen, ondersteunen en waar mogelijk faciliteren.
Maar wie zijn wij ook al weer?
De projectgroep bestaat uit Reina Mulderij, Jelte Biewenga en Sipke Wiersma
(Dorpenoverleg), Gerard Hommels (gemeente), Marjolanda Hendriksen (Stenden
Hogeschool/Alfa college) en Janneke Verdijk (Welzijnswerk).
De stuurgroep bestaat uit Willem Tanis (Dorpenoverleg), Dennis Bouwman (gemeente),
Marjolanda Hendriksen (Stenden Hogeschool/Alfa college), Annelies Bakelaar en Janneke
Verdijk (Welzijnswerk).
Zoals gezegd volgen we de ontwikkelingen. We geven de dorpen
advies en ondersteuning; wanneer we er om gevraagd worden en
soms bieden we het aan. Daarnaast helpen we mee actuele
onderwerpen verder uit te diepen. En dat de opgedane kennis en
kunde gedeeld kunnen worden. Dit doen we onder andere door het
organiseren van Umkiekateliers en Umkiekexcursies en door middel
van deze nieuwsbrief.
Tot slot brengen we dorpen die met hetzelfde thema bezig zijn met elkaar in contact. En
kunnen we advies geven over met welke organisatie samen gewerkt kan worden.

Ontwikkelingen in de dorpen
De deelnemende dorpen zijn de afgelopen maanden heel actief bezig geweest met
Dorpszorg. We hebben een overzicht gemaakt: hieronder vindt u de onderwerpen waar De
Beilervaart, De Broekstreek, Elp/Zuidveld, Hooghalen/Laaghalen/Laaghalerveen, Hijken
Nieuw-Balinge, Zwiggelte en Witteveen mee bezig zijn.
Meer weten, vragen of opmerkingen? Kom naar het Umkiekatelier op 20 maart! Daar krijgen
alle deelnemende dorpen de mogelijkheid toe te lichten waar men precies mee bezig is en
wordt het overzicht weer aangevuld en geactualiseerd. Tussentijds kunnen tips ook altijd
aan ons doorgegeven worden natuurlijk – graag zelfs!
Het overzicht Dorpszorg geeft per deelthema (zorg & ondersteuning, wonen, bestuur en
sociaal klimaat) weer hoe veel en welke dorpen, waar mee bezig zijn:
7 of 8 dorpen

5 of 6 dorpen

1 of 2 dorpen

3 of 4 dorpen
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Zorg en ondersteuning

Sleutelfiguur, Vangnet voor eenzamen, Poule van helpers
Werkgroepen brengen vraag en aanbod samen aan De Beilervaart, in De Broekstreek,
Hooghalen, Witteveen en Hijken (in ontwikkeling).
De Beilervaart, Hooghalen, Hijken, Nieuw-Balinge, Zwiggelte, Witteveen (umkiekatelier
eenzaamheid)

Wijkverpleegkundige
Hooghalen (Dorpskracht, verbinden formele en informele zorg)
Witteveen (pilot Naoberkracht Witteveen)

Organiseren eigen dorpszorg
De Broekstreek (Samenzorg De Broekstreek)
Hooghalen (Dorpskracht, verbinden formele en informele zorg)
Witteveen (pilot Naoberkracht Witteveen)

Glasvezel en computer hulp
Sterk Midden-Drenthe – aanleg van glasvezel voor heel Midden-Drenthe in 2017
De Beilervaart (website ontwikkeld www.beilervaart.nl , buurtapp, hulp computergebruik)
De Beilervaart en Hijken (meedenken met de bibliotheken uitzetten cursussen)

Centraal punt, Afhaalpunt en boodschappenservice
Hijken en Hooghalen onderzoeken de mogelijkheden van een centraal punt.
Witteveen: eind vorig jaar is het Naoberkrachtkantoor geopend.
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Wonen

Woonvormen, verbouw eigen woning, mogelijkheden starters,
kangoeroewoning, levensloop bestendig
Deelnemers van de Umkiekexcursie wonen: De Broekstreek (werkgroep alternatieve
woonvormen), Hijken, Witteveen, Zwiggelte

Veiligheid
Beilervaart, Hijken, Zwiggelte en Elp/Zuidveld

Klusdienst, tuinbrigade
Elp Zuidveld (jongeren doen de tuin bij ouderen), Hijken onderzoekt de mogelijkheden

Jeugd
Hijken en Witteveen

Ontmoetingsplek dorpshuis
Het dorpshuis blijkt in alle deelnemende dorpen de spil voor ontmoeting en contact, in en
vanuit het dorpshuis worden activiteiten en projecten gestart en het dorpshuis is een
broedplaats voor nieuw initiatief.
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Bestuur

Innovatie
Hooghalen (Dorpskracht, verbinden formele en informele zorg)
Witteveen (pilot Naoberkracht Witteveen)

Luister naar de mensen zelf en Dorpsbestuur neemt initiatief
Geldt voor alle deelnemende deelnemers aan het project

Subsidieer nieuw initiatief
Witteveen (pilot Naoberkracht Witteveen)
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Sociaal klimaat

Collectief vervoer
De Broekstreek en Witteveen (pilot: onderzoek naar nieuwe mogelijkheden van (collectief)
vervoer).
Hijken (Buurtbus)

Weten waar behoefte aan is
Hijken heeft in 2016 een dorpsplan ontwikkeld. Nieuw-Balinge is recentelijk gestart met het
onderzoek.
Ook na het startonderzoek blijven de dorpen een vinger aan de pols houden:
Beilervaart en Samenzorg De Broekstreek (werkgroep brengt vraag en aanbod samen)
Elp/Zuidveld (tijdens de jaarlijkse dorps-bbq en aan de hand van de brochure ‘De
Thuisblijver’ wordt in het dorp gepeild waar behoefte aan is).
Hooghalen (gesprekken met bewoners)
Witteveen: de dames van Naoberkracht Witteveen voeren door het hele dorp individuele
gesprekken.
Daarnaast zijn in alle dorpen de verschillende vormen van ontmoeting (zie dorpshuis)
plekken waar opgehaald wordt waar behoefte aan is

Omkijken naar elkaar: Rode draad in alle dorpsinitiatieven
Dorpshuis
De Beilervaart (buurttafels)
De Broekstreek (biljart en bibliotheek)
Elp/Zuidveld (mobiele keuken, bibliotheek en leestafel)
Hijken (gezamenlijke maaltijden, koffieochtend, prikbord vraag en aanbod, bibliotheek)
Hooghalen (Dorpskrachtcafé)
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Witteveen (Naoberkracht café)
Zwiggelte (Met mekaor an Taofel)

Ontmoeting en contact
Beilervaart (portretten, buurttafels, ontwikkeling dorpsommetje en vastleggen
(cultuur)historie langs de vaart)
De Broekstreek (dorpsmoestuin, nieuwe faciliteiten in het dorpshuis, Samen eten bij iemand
thuis of in het dorpshuis)
Elp/Zuidveld (themabijeenkomsten, gezamenlijke maaltijden in het dorpshuis/mobiele
keuken, bibliotheek en leestafel, nieuwe activiteiten)
Hijken (nieuwe faciliteiten dorpshuis, muziekkoepel)
Hooghalen (Dorpskrachtcafé)
Witteveen (Naoberkrachtcafé, Pilot Naoberkracht, nieuw dorpsplein)
Zwiggelte (‘Resto van Harte’ ‘Met mekaor an Taofel’, ophalen van verhalen)

WelWoZo Midden-Drenthe
Het Samenwerkingsverband WelWoZo (Welzijn Wonen en Zorg) Midden-Drenthe bestaat uit
11 professionele organisaties en een bewonersvertegenwoordiging die actief zijn in de
domeinen wonen, zorg en welzijn. De inwoners staan centraal voor alle partijen: wat hebben
zij nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen en actief te blijven? WelWoZo is een
krachtig samenwerkingsverband dat in onderlinge afstemming en overleg een doorlopend
ondersteuningsaanbod realiseert en onderhoud ten bate van het centrale doel; inwoners
langer zelfstandig thuis te laten wonen.
In 2017 zal op basis van thema's deze samenwerking verder vorm en inhoud krijgen. Deze
thema' s zijn; Bewustwording, Dagbesteding, Nachtzorg, Toegang, Extramuralisering en
Mobiliteit en digitale bereikbaarheid.
Vragen, opmerken en voor meer informatie over het samenwerkingsverband WelWoZo kunt
u terecht bij Gerard Hommels, trajectleider WelWoZo bij de gemeente Midden-Drenthe:
g.hommels@middendrenthe.nl of telefonische via: 06-23 29 62 64.

Komende evenementen
Projectgroep Dorpszorg bijeenkomst

maandag 13 maart 14:30 – 16:30 uur

Umkiekatelier Dorpszorg

maandag 20 maart 20:00 – 22:00 uur in Witteveen

Stuurgroep Dorpszorg bijeenkomst

woensdag 12 april 15:30 – 17:00 uur

Contact
Voor meer informatie, vragen, opmerkingen en tips voor de volgende nieuwsbrief kunt u
contact opnemen met:
Janneke Verdijk - Projectcoördinator Dorpszorg bij Welzijnswerk Midden-Drenthe
j.verdijk@welzijnswerkmd.nl
tel: 06-25 63 81 72
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