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Voorwoord 
 
Terugkijkend op het jaar 2017 kunnen we constateren dat dit het jaar was waarin de eerste 
effecten van de transformatie merkbaar zijn geworden. Een jaar waarin de preventieve 
aanpak om zwaardere zorg en uitval van mensen te voorkomen steeds zichtbaarder werd. 
Samenwerken en verbinden staat voor Welzijn MensenWerk centraal.  
We zien een uitdaging om hieraan verder te werken in de komende jaren. Samen met een 
ieder, maar ten eerste met de inwoners van ons werkgebied.  
 
Blij zijn we dan ook dat in alle drie de gemeenten steeds meer of opnieuw invulling gegeven 
wordt aan het gebiedsgericht werken. In Meppel gaan we gezamenlijk invulling geven aan 
het wijk- en dorpsgericht werken (WDW) waarin de inwoners meer de lead krijgen door de 
wijkplannen meer centraal te stellen. In Westerveld gaan we gezamenlijk meer inhoud geven 
aan het gebiedsgericht werken. En in Zwartewaterland gaan we in de drie kernen beter 
benoemen wat er speelt en wat nodig is. Zo kunnen we de goede dingen doen en de dingen 
goed doen.  
 
Tenslotte gaat het om het geluk van een ieder en om een veilige en goede samenleving 
waarin meer omgezien wordt naar elkaar.  
 
Naast een inhoudelijke dwarsdoorsnede van onze werkzaamheden treft u de financiële 
verslaglegging aan over 2017 met daarbij een schone accountantsverklaring.  
 
Veel leesplezier en voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij Welzijn MensenWerk 
terecht. 
 
Mevrouw C.L.M. Volleberg 
Directeur/Bestuurder 
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1.  Inhoudelijk jaarverslag algemeen 
 

1.1. Bestuur / directie 
In 2017 zijn er geen wisselingen geweest in het bestuur. Het bestuur is uitgevoerd door de 
Directeur/bestuurder mevrouw C.L.M. Volleberg.  
Het gehele jaar hebben de management team overleggen (MTO) plaatsgevonden zoals 
gepland. Meerdere beleidszaken zijn vastgesteld en konden indien nodig door naar de 
ondernemingsraad (OR).  
De OR bestond uit drie leden en de samenwerking, afstemming en informatie-uitwisseling 
verliep in een goede doch kritische sfeer.  
 
In dit verslagjaar is de organisatie doorgegaan met de invulling van de transitie. De sociaal 
werkers werken outreachend zijn zichtbaar in de wijken, dorpen en kernen en zijn voor 
inwoners de generalist en in hun team (gebiedsteams van WMW) specialist.  Daarom zijn de 
werkplekken zoveel mogelijk in de dorpen en wijken gerealiseerd. Tegelijkertijd deed zich de 
mogelijkheid voor het pand aan de Weerdstraat te Meppel te verkopen. Hierdoor moest de 
bedrijfsvoering op zoek naar een nieuwe accomodatie. Begin 2018 zal de bedrijfsvoering 
verhuizen naar de Zomerdijk te Meppel. 
 
In 2017 is voor het eerst een medewerkersonderzoek laten uitvoeren. Hoewel er 
verbeterpunten genoemd zijn, waaraan de komende jaren ook zeker aan gewerkt zal 
worden, is het ook goed om oog te houden voor al de goede en de positieve resultaten.  
 
Naast de doorontwikkelingen binnen het sociaal werk is ook aandacht besteed aan de 
organisatie. Als het werk verandert, dient de ondersteuning mee te ontwikkelen. Het sociaal 
werk blijft de core business, waarbij de focus ligt op kwaliteit, efficiëntie en financiële 
vitaliteit. Het beleidsdocument is eind 2017 vastgesteld en heet “Organisatie In Beweging”. 
Hieraan zal de komende twee jaar uitvoering worden gegeven.  
 
Samenwerking gemeenten 
De goede samenwerking met de drie gemeenten is ook in 2017 voortgezet. De gemeenten 
waarderen ons werk en zijn tevreden over onze kwaliteit. Dit sterkt ons om de komende 
jaren voortvarend door te gaan. Hieronder per gemeente een paar high lights.  
 
Meppel 
De gemeente is in 2017 voorgedragen en benoemd tot Gouden Gemeente. Dit omdat er 
verdergaande invulling is gegeven aan de relatie als gevolg van de transitie. Met name het 
partnerschap met daarbij verantwoordelijkheden en rollen is verder uitgediept. Interessante 
bezoeken en bijeenkomsten volgden, naast diverse interviews.  
De bezuiniging opgelegd door de gemeente Meppel heeft ook in dit verslagjaar de nodige 
aandacht gevraagd en meerdere werksoorten zwaar onder druk gezet. Ook de financiële 
resultaten zijn in dit verslagjaar uitvoerig besproken en het positieve resultaat uit 2015 heeft 
de nodige sporen achtergelaten. Gelukkig is in goed overleg met de gemeente Meppel 
gekomen tot meerjarenafspraken en over reserveopbouw, zodat er sprake is van continuïteit 
en helderheid.  
 
Westerveld 
In dit verslagjaar zijn de afspraken hernieuwd. Omdat er veel personeelswisselingen bij de 
gemeente waren, was er informatieachterstand. Overlegstructuren zijn in dit jaar op 
bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau ingevuld.  
Als partners is in 2017 een verdiepingsslag gemaakt in de relatie opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Gezocht wordt naar een manier waarin meerjarenafspraken geborgd 
kunnen worden.  
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Zwartewaterland 
De gemeente heeft ook voor 2017 de opdracht verruimd naast jongerenwerk met 
opbouwwerk. Gezien de verbinding met jong en oud, individu en buurt is dit een interessante 
keuze voor de uitvoering van ons sociaal werk. In dit verslagjaar zijn er mooie resultaten 
bereikt en dit vraagt om continuïteit.  
 
Accommodaties 

0. Algemeen 
In dit verslagjaar is uitvoering gegeven aan het nieuwe accommodatiebeleid. Hierbij was 
alles gericht op de inzet van accommodaties ten gunste van de transitie, het versterken van 
eigenkracht en samenkracht.  

1. Ontwikkelingen omtrent de Veldkei in Havelte 
Hoewel in het eerste deel van dit verslagjaar nog volop gewerkt werd aan de renovatie-
plannen voor het dorpshuis, nodigde de gemeente Westerveld WMW uit voor een nieuwe 
verkenning in Havelte. Hier is de rest van het jaar veel aandacht en tijd in gaan zitten. Op de 
gehouden bewonersavonden eind 2017 bleek dat bij de aanwezigen renovatie de voorkeur 
had boven nieuwbouw met ZZWD. In begin 2018 zal duidelijk worden wat het meest 
haalbare wordt. Tijdens dit proces heeft WMW haar renovatieplannen stil gelegd.  

2. Wijkservicepunt Koeberg 
Het convenant, als voorloper van de coöperatie is in dit verslagjaar ondertekend. De meeste 
tijd is gaan zitten in de uitvoering van het wijkcentrum De Koeberg. Gelukkig heeft WMW 
hiervoor eenmalig een budget gekregen om de eerste beheertaken te kunnen ontwikkelen, 
opzetten en uitvoeren. 

3. Pilot Darp 
Gedurende dit verslagjaar is een werkgroep aan de slag gegaan om te inventariseren wat 
mogelijk is in Darp. Het dorpshuis als onderdeel van de transitie zal in 2018 verder 
uitgevoerd worden. Hierbij is samenwerking met vele organisaties, (zoals bibliotheek, Scala, 
onderwijs) belangrijk, maar voorop staan de inwoners van Darp. 

4. CCM de Plataan 
Ook in 2016 is de Directeur/bestuurder van WMW de Directeur/bestuurder van CCM De 
Plataan geweest.  
 
Samenwerkingen 
Lokaal werkt WMW in alle drie de gemeenten met vele partijen samen. Dit is ook in 2017 
gebeurd. Het gebiedsgericht werken heeft meer diepgang gekend in 2017. Dit zal in de 
toekomst verder uitgewerkt worden.  
Welzijn MensenWerk was ook in 2017 partner in het samenwerkingsverband Welzijn in de 
Regio. WMW voert het secretariaat uit van dit netwerk en houdt de website bij. Er zijn 
meerdere bijeenkomsten en thema’s in 2017 aan de orde geweest. Allen met het doel het 
sociaal werk in de regio te verbeteren en te versterken.  
 
WMW is deelnemer van het Directeurennetwerk Drenthe, waar het gaat om de positionering 
van het sociaal werk. 
 
De Directeur/bestuurder heeft zitting in meerdere netwerken zoals:  
de Keitafel (netwerk over afstemming  welzijn en zorg Drenthe breed); 
de Meppeler Uitdaging (verbinding tussen maatschappelijk veld en het bedrijfsleven); 
de klankbordgroep van de Sociaal werk Nederland (relatie cultuur en sociaal domein). 
 
In Westerveld is uitvoering gegeven aan het project ”Meer veerkracht langer thuis” in 
samenwerking met o.a. ZZWD.  
 
WMW is ketenpartner van Armoedepact in Meppel.  
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Interne taken. 
Naast de aansturing van reguliere taken heeft het managementteam, onder voorzitterschap 
van de Directeur/bestuurder, onder andere de volgende werkzaamheden in dit verslagjaar 
uitgevoerd: 

 De jaarrekening 2016 is opgesteld en vastgesteld met een schone 
accountantsverklaring. 

 De begroting 2018 is opgesteld en vastgesteld.  

 Er zijn zeven overlegvergaderingen geweest met de OR, waarvan er twee met de 

Raad van Toezicht.  

 

1.2. Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de algemene zaken van Stichting 
Welzijn MensenWerk en met het toezicht op het door de Directeur/bestuurder gevoerde 
beheer en beleid. Verder is de RvT belast met de taken en bevoegdheden, die haar bij de 
statuten zijn opgedragen en toegekend. 
 
In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden: 
De heer L.C. Scholtus, voorzitter 
De heer A.T. Hoksbergen, lid 
De heer K.A. de Vries, lid 
Mevrouw N.J.M. Senteur, lid 
Mevrouw L. Westerhof, lid 
 
De Raad van Toezicht heeft dit jaar 6 keer vergaderd.  
 
Ook in 2017 was de herontwikkeling van de Veldkei en/of nieuwbouw aan de Molenhof een 
onderwerp dat bij elke vergadering besproken werd. 
De RvT heeft ingestemd met de verkoop van het pand aan de Weerdstraat. Zij volgen 
bovengenoemde ontwikkelingen nauwlettend. 
 
De RvT heeft een 1e aanzet gegeven voor een toezichtvisie / toezichtplan.  
De toekomstvisie is de weloverwogen opvatting van ieder lid van de RvT en de 
Directeur/bestuurder over het toezicht en hoe die zich zou moeten ontwikkelen.  
De toezichtvisie is afhankelijk van de maatschappelijke opgave van de stichting, de sterke 
en zwakke eigenschappen van de organisatie, van de leden van de RvT en de 
Directeur/Bestuurder. De belangen van de organisatie, van de samenleving en van de 
burgers staan centraal. Een aantal onderwerpen zijn al vastgelegd, een aantal andere 
onderwerpen moeten in 2018 verder worden uitgewerkt.  
Het toezichtplan wordt opgesteld in het verlengde van de zelfevaluatie, zoals de Stichting 
Welzijn MensenWerk al eerder heeft gehouden. Naar aanleiding daarvan kwam ook de 
wens tot het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader naar voren. Toezicht is een 
kwestie van vertrouwen. Toezicht is ook een kwestie van de juiste structuur en de juiste 
dynamiek. Deze aspecten met elkaar verbonden leidt tot het toezichtplan. Het toezichtplan 
gaat in op de onderwerpen, waarop de interne toezichthouder toezicht wil houden. 
 
De heren L.C. Scholtus en K.A. de Vries zijn afgevaardigden van de Raad in de contacten 
met de Ondernemingsraad (OR). Zij zijn twee keer aanwezig geweest bij een vergadering 
van de OR met de Directeur/Bestuurder. De hoofdonderwerpen waren de jaarrekening en de 
begroting. 
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Verdere resultaten van de Raad van Toezicht in 2017: 
- Het jaarverslag van de RvT over 2016 is vastgesteld; 
- De honorering wordt conform de adviesregeling Sociaal Werk Nederland vastgesteld; 
- De jaarrekening 2016 is door de RvT goedgekeurd en door de Directeur/bestuurder 

vastgesteld. Daarbij is aan de Directeur/bestuurder decharge verleend over het 
boekjaar 2016; 

- De RvT heeft ingestemd met de inhuur van externe hulp om te komen tot een 
toekomstbestendige organisatie; 

- De begroting voor 2018 is goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de 
directeur/bestuurder. 
 

Het rooster van aftreden per 1 januari 2017: 

 

 
 
De profielschets voor de RvT is in 2017 niet aangepast. Deze is als bijlage opgenomen in 
het jaarverslag van de organisatie. 
 
De leden van de RvT hadden per 1 januari 2017 de volgende (neven)functies: 
De heer L.C. Scholtus Voorzitter Oranjecomité Meppel  
    Penningmeester molen De Weert Meppel  
De heer A.T. Hoksbergen Bestuurder a.i. PCBO Voorst (onderwijs)  
    Lid Raad van Toezicht Stg. Siriz Amersfoort  
    Lid Accreditatiecommissie Bureau Meesterschap  
    Voorzitter Raad van toezicht stg. Pws Nederland   
De heer K.C. de Vries Registeraccountant (in business)  
Mevrouw N. Senteur Lid van de Klachtencommissie Nationale Politie regio Noord 

Nederland  
    Lid van de Klachtencommissie Hospice Assen.  

Lid van de Nestorkring die advies, coaching en mentorschap 
biedt aan organisaties in de publieke sector  
Biedt coaching en advies vanuit haar eigen bureau: 
SenteurAdvies.  

Mevrouw L. Westerhof Adviseur PO&O bij Interzorg  
Coördinator jobcoaches bij Vluchtelingenwerk Noord Oost 
Nederland  

 
Bedrijfsvoering en accommodaties 
 
Communicatie 
Een greep uit de, niet reguliere, werkzaamheden van de afdeling communicatie. 

- Er is een online nieuwsbrieftool ontwikkeld en in gebruik genomen voor het versturen 
van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

- Organisatie van werkbezoek Gouden Gemeente Meppel, waarbij lokale en landelijke 
genodigden aanwezig waren; 

- Communicatie rondom de verhuizing van Welzijn MensenWerk; 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

L.C. Scholtus

A. Hoksbergen

K. de Vries

N. Senteur

L. Westerhof

periode loopt af per 31 december, volgende periode kan

periode loopt af per 31 december, geen volgende periode

start per 1 januari van dat jaar

aftredend per 31 december van dat jaar, maar extra periode gekregen

Rooster van aftreden

per 31 december van het jaar
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- Interne communicatie rondom medewerkersonderzoek, cultuuronderzoek en 
Organisatie in Beweging; 

- Participeren in de projectgroep pilot Darp; 
- Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe vorm van rapportages en jaarverslag; 
- Communicatie rondom en aanbesteding; 
- Mede-organiseren van het jubileum feest en congres voor Welzijn MensenWerk; 
- Start van de ontwikkeling voor een nieuwe website van Welzijn MensenWerk. 

 
Financiën 
Eind 2016 is wijkservicepunt De Koeberg in gebruik genomen. Welzijn MensenWerk voert 
hiervoor de administratie. Begin 2017 is hiervoor de financiële administratie ingericht, 
inclusief begroting en maandelijkse rapporteringsmogelijkheid. 
 
Het in 2016 in gebruik genomen egalisatiereservebeleid is in 2017 verder uitgediept in 
samenspraak met de gemeente Meppel alsook de gemeente Westerveld. Gemeente 
Westerveld heeft een nieuwe Algemene Subsidie Verordening (A.S.V.) in gebruik genomen. 
Welzijn MensenWerk heeft meegedacht over het tot stand komen hiervan. 
 
In dorpshuis De Wiekslag is een pilot gedaan met een nieuw kassasysteem. Dit nieuwe 
systeem geeft de afdeling financiën meer controle mogelijkheden, waardoor bijsturing van 
processen wordt vereenvoudigd. 
 
Eind 2017 is overgegaan tot digitale verwerking van de inkoopfacturen. Na inscannen / 
digitale verwerking van de inkoopfactuur wordt deze gekoppeld aan een digitaal 
fiatteringsproces. De daarvoor gemachtigde werknemers ontvangen e-mails met het verzoek 
de digitale factuur te fiatteren. Pas na doorlopen van het totale fiatteringsproces worden 
facturen vrij gegeven voor betaling. Het decentraliseren van personeel heeft zodoende geen 
effect meer op het fiatteringsproces van de inkoopfacturen. 
 
Eind 2017 is ook nog het tijdschrijfsysteem geëvalueerd. Dit heeft tot de keuze geleid om 
over te gaan naar een nieuw tijdschrijfsysteem. 
 
P&O 
Het jaar 2017 is goed begonnen met een nieuwjaarsbijeenkomst op 16 januari in de Veldkei. 
Op een bijzondere confronterende, maar ook heel leuke manier werd ons door prof. Dr. 
Guido Uytenbrouck als alter ego van Ernst Reichrath als presentator, een spiegel 
voorgehouden over onze houding.   
 
P&O is vanaf de zomer 2017 druk geweest met de voorbereiding van de overgang naar een 
andere Arbo dienst en met het voorbereiden van een nieuw urenregistratiesysteem. Beide 
zijn per 1 januari 2018 gerealiseerd. 
 
Er zijn twee workshops Mindfulness georganiseerd. In de maand mei in de Weerdstraat in 
Meppel en in de maand september in de Veldkei in Havelte. Beide werden goed bezocht.  
 
Net voor de zomer is een Medewerkers Onderzoek uitgevoerd door Effectory.  
Met de resultaten hiervan is de organisatie aan de slag gegaan en dit krijgt periodiek een 
vervolg.  
 
De huidige regeling “tegemoetkoming in de kosten woon-werkverkeer” is onder de loep 
genomen en geconstateerd dat deze geen wijziging behoeft.  
 
In het nieuwe jaar is gestart met een formatie van 44,8 FTE. Er zijn in de loop van het jaar 
13 medewerkers uitgestroomd en 11 medewerkers in dienst genomen (inclusief 
uitzendkrachten, ZZP en gedetacheerden, maar exclusief stagiairs).  
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Hierdoor eindigden WMW het jaar met een formatie van 43,47 FTE. 
 
Het gemiddeld ziekteverzuim is in 2017 iets gedaald ten opzichte van het jaar 2016. Het is 
gedaald van 7,67% in 2016 naar 6,28% gemiddeld over het jaar 2017. 
 
Team secretariaat  
In 2017 heeft het Secretariaat managementondersteuning verleend aan de manager Welzijn 
en Maatschappelijke dienstverlening.  
Daarnaast is secretariële ondersteuning gegeven aan onder andere de volgende opdrachten 
en/of afdelingen:  

- Mantelzorgwaardering Meppel en Westerveld  
- Week van de mantelzorg 
- Gids activiteiten 55+ 
- Afdeling accommodaties 
- Campagne belastingservice IB 2016 
- Arme kant Meppel, personeelszaken 
- Public relations 
- Facilitaire zaken 
- Inkoop 

 
Verder heeft het secretariaat een stagiaire MBO4 eindexamen kandidaat 
(directiesecretariaat/managementassistent) begeleid.  
 
Accommodaties 

De Veldkei: 

WMW heeft het dagelijks beheer en exploitatie uitgevoerd in de Veldkei. 

Eind juli 2017 is WMW benaderd door de gemeente Westerveld om te komen praten over de 

algemene voorzieningen in Havelte (accommodaties). Dit in het kader van te kijken na de 

toekomst van hoe kunnen alle voorzieningen financieel gezond worden gehouden. Dit heeft 

er toe geleid dat er projectgroep is opgericht van Gemeente Westerveld, ZZWD en Welzijn 

MensenWerk om te onderzoeken/ verkennen of er mogelijkheden zijn om combinaties te 

maken. 

 

De Stobbe: 

WMW heeft het dagelijkse beheer en exploitatie uitgevoerd in de Stobbe. 

In april is de Pilot Darp opgestart. Hiervoor is een projectgroep samengesteld met de 

volgende opdracht: De wens van WMW is dat de Stobbe een middel kan zijn in een vitaal 

dorp; het dorpshuis als het kloppend hart van de dorpsgemeenschap. 

Dit project heeft geheel 2017 gelopen. 

 

De Gowe: 

Net als voorgaande jaren is het dagelijkse beheer van de Gowe ook in het jaar 2017 weer 

geheel uitgevoerd door zelfredzaamheid en vele vrijwilligers. Zo is er weer meegedaan met 

de landelijke acties van het Oranje Fonds als “NL Doet” en “Burendag”. 

Dorpskracht heeft aan de pilot “Schoon Belonen’’ van de gemeente Westerveld meegedaan. 

De pilot houdt in dat er zwerfvuil opgehaald wordt in de openbare ruimte (langs wegen en 

paden). Hiervoor heeft Dorpskracht een subsidie ontvangen van € 1.500,- wat wordt besteed 

aan het dorpshuis.  

 

De Vlasbarg’n: 

WMW heeft het dagelijkse beheer en exploitatie uitgevoerd in de Vlasbarg’n. 
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Eind 2016 is er opdracht gegeven voor het vervangen van een gedeelte van het dak 

(keuken en deel ontmoetingsruimte). Deze werkzaamheden zijn in 2017 geheel uitgevoerd. 

 

De Wiekslag: 

WMW heeft het dagelijkse beheer en exploitatie uitgevoerd in de Wiekslag. 

De renovatie van keuken en toiletten eind 2016 zijn begin 2017 in zijn geheel afgerond. Dit 

naar tevredenheid van alle gebruikers van de Wiekslag.  

 

De Schalle: 

Het dorpshuis is in eigendom van de gemeente Meppel en heeft een eigen bestuur. WMW 

voert het dagelijks beheer en de exploitatie uit in opdracht van het bestuur. Door deze 

combinatie heeft Nijeveen een bruisend en goedlopend dorpshuis. 

 

De Koeberg: 

In mei 2017 is het wijkcentrum De Koeberg geopend. Het is onder meer een breed advies- 

en ontmoetingspunt met welzijn en zorg als insteek en verbinding waarbij 4 partijen op het 

gebied van welzijn en zorg met elkaar samenwerken. De inrichting van het wijkcentrum is 

grotendeels door fondsen bekostigd. Het dagelijkse beheer en de exploitatie worden 

uitgevoerd door WMW.  
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2. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de 
gemeente Meppel 

 
De tendens die zich heeft ingezet, dat meer vragen in het voorliggend veld worden 
opgepakt, zet zich verder door. Ook is te zien, dat de nadruk steeds meer komt te liggen op 
het kijken naar talenten en vaardigheden van de inwoners zelf en de manier waarop deze 
versterkt kunnen worden. Dat wat de inwoner zelf kan of samen met zijn/haar omgeving kan, 
heeft uiteraard de voorkeur boven professionele ondersteuning. De rol van de professional is 
zoveel mogelijk niet alleen het probleem oppakken, maar de inwoner te leren hoe hij/zij zelf 
zijn/haar eigen oplossingen kan vinden. Vanuit de gebiedsteams van WMW wordt steeds 
beter generalistisch gewerkt daar waar het kan en specialistische kennis inzetten daar waar 
dat nodig is.  
 
De inzet van de talenten van inwoners en de ondersteuning van het gebiedsteam komen 
bijvoorbeeld naar voren bij een aandachtspunt rondom Meppelvoorelkaar. Dit online platform 
is een goed middel om hulpvragers en zorgorganisaties te stimuleren om mensen zelf een 
oproep voor hulp te laten regelen. Bij alleengaanden is het van belang om goed in te 
schatten of het niet om een oudere/hulpvrager gaat, die kwetsbaar is. Het blijft van belang 
tijdig te signaleren en maatwerk te leveren, zodat het prettiger kan zijn om op basis van 
vrijwillige thuisondersteuning, Humanitas of bijvoorbeeld de Zonnebloem een vrijwilliger in te 
schakelen. 
 
Welzijn MensenWerk heeft de gemeente Meppel als Gouden Gemeenten voorgedragen, 
omdat zij voorloper zijn in de transformatie van het Sociaal Domein. Dit is bestempeld met 
een werkbezoek in samenwerking met Sociaal Werk Nederland van lokale en landelijke 
genodigden uit het Sociaal Domein. De gemeente en WMW staan daarmee goed op de 
kaart. Vanwege de goede samenwerking met de gemeente Meppel heeft Welzijn 
MensenWerk de gemeente Meppel voorgedragen als Gouden Gemeente. Beide partijen zijn 
nieuwe wegen ingeslagen en hebben samen mooie resultaten geboekt voor (kwetsbare) 
burgers. Wat betreft WMW wordt dit voortgezet, nu en in de toekomst! 
 
Er is een samenwerking op gang gebracht met het Spectrum Medisch Centrum en diverse 
wijken. Daar waar het thema Gezondheid niet echt de belangstelling had in de wijk 
Haveltermade, komt het nu langzaam op gang. In november 2017 is er een bijeenkomst in 
het Spectrum Medisch Centrum geweest over Gezondheidsvaardigheden en er is daar 
opgehaald wat de vrijwilligersorganisaties en inwoners nodig hadden om langer zelfredzaam 
en gezond te blijven en voor wie ze het nodig achtten. Ook waren er leden van het 
wijkplatform Haveltermade aanwezig. De bijeenkomst werd positief gewaardeerd. Er zijn 
onder andere concrete contacten ontstaan tussen Permacultuur en het Mantelzorgplatform, 
tussen het wijkplatform Haveltermade en het Spectrum Medisch Centrum, tussen het 
Taalpunt en de Permacultuur. Daarnaast zijn in 2017 de voorbereidingen getroffen voor het 
uitrollen van Welzijn op Recept binnen het Spectrum Medisch Centrum.  
 
Op de voortgezet onderwijs scholen Stad en Esch en CSG Dingstede in Meppel zijn 
laagdrempelige kennismakingsactiviteiten voor jongeren georganiseerd. De politie, de 
leerplichtambtenaar, school maatschappelijk werk en de sociaal werker jeugd geven aan wat 
ze doen en waarvoor jongeren bij hen terecht kunnen en hoe contact met deze instanties 
kan worden opgenomen. Door een presentatie in de diverse klassen werd een toelichting 
gegeven op de diverse functies. De functionarissen zijn op een interactieve manier met de 
jongeren aan de slag gegaan. Er werden stellingen besproken. Dit had tot doel de jongeren 
op jonge leeftijd te laten weten wanneer en met wie ze hun “probleem” kunnen bespreken. 
Op Stad en Esch is samengewerkt in het kader van de Veilige school. Hierbij zijn 
leerplichtambtenaar, politie, Verslavingszorg Noord Nederland en sociaal werk WMW 
aangesloten.  
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In het kader van de Veilige school worden maandelijks inloopspreekuren georganiseerd, 
zodat jongeren op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de jeugdagent 
of sociaal werker jeugd. 
 
De schuldhulpcoach is geïntroduceerd in het netwerkoverleg Preventieve 
Schuldhulpverlening wat georganiseerd en opgestart is door Welzijn MensenWerk. 
Aanwezige partijen bij dit overleg zijn o.a. Humanitas, GKB, gemeente Meppel, 
schuldhulpmaatje, MEE Drenthe, Woonconcept en Welzijn MensenWerk (budgetcoach). De 
essentie is dat de budgetcoach niet voor de cliënt doet/maakt/beslist, maar samen met de 
cliënt. Stilstaan bij keuzemomenten, afweging leren maken. De kracht van het sociaal werk 
hulpverlening is de holistische visie; mensen lopen niet vast door een kleine tegenslag, maar 
door een opeenstapeling van problemen. Zo ziet het sociaal werk hulpverlening vaak dat 
financiële problemen ontstaan door het verlies van inkomen door baanverlies, echtscheiding 
enzovoort, maar ook door een gebrekkige financiële opvoeding of psychische problematiek. 
Door de holistische benadering worden problemen vroegtijdig onderkend en behandeld.  
 
Zie voor een uitgebreide verantwoording over onze inzet in 2017 onze halfjaarrapportages. 
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3. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de 
gemeente Westerveld 

 
In 2017 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Westerveld en Welzijn 
MensenWerk voor de periode 2017-2018. Er zijn een aantal zaken vastgelegd om de 
continuïteit van de relatie tussen beide partijen te vernieuwen. Hiervoor is een bijeenkomst 
georganiseerd, ‘Samen op koers’. Daarin is onder meer gesproken over de relatie 
opdrachtgever en opdrachtnemer; samen koers bepalen zodat inwoners ondersteund 
kunnen worden bij het oplossen van vraagstukken uit hun eigen omgeving.  
 
Er is een afname van deelnemers aan activiteiten voor jongeren en ook de SOB’s zien een 
afname van deelnemers aan activiteiten voor ouderen. Het blijkt lastig te zijn om de behoefte 
te inventariseren bij burgers en nieuwe deelnemers te werven. Hiervoor is onder meer bij het 
Oranje Fonds een projectplan ingediend voor het project ‘Samen Ouder’. Daarnaast is 
deelgenomen aan de workshop Gekleurd Grijs, waarin de vraag hoe ouderen bereikt kunnen 
worden centraal staat.  
 
Door de verschuiving van werkzaamheden van de tweede lijn en het beroep op de 
zelfredzaamheid van burgers komen er meer vragen bij het voorliggend veld terecht. Er 
wordt gekeken naar mogelijkheden, talenten en vraagstukken van de burger zelf en naar de 
manier waarop deze versterkt kunnen worden. Datgene wat de burger zelf of met zijn 
netwerk kan, heeft uiteraard de voorkeur boven professionele ondersteuning. De rol van de 
professional is zoveel mogelijk niet alleen het probleem oppakken, maar de burger te leren 
hoe hij/zij zelf zijn/haar oplossingen kan vinden. Vanuit het gebiedsteam van WMW wordt 
daar waar het kan steeds beter generalistisch gewerkt en daar waar nodig wordt 
specialistische hulp ingezet.  
 
Insteek is te handelen vanuit de vraag van de burger. Belangrijk uitgangspunt is samen met 
de bewoners van Westerveld, formele en informele organisaties invulling te geven aan de 
opdracht om te werken aan zorgen dat in plaats van zorgen voor.  
 
Er is aandacht besteed aan de behoefte van enkele dorpsgemeenschappen om te komen 
tot meer onderlinge samenwerking. Hierin wordt nauw samen gewerkt met BOKD. Er is 
onder andere ingezet op extra ondersteuning in Darp. Het eerste half jaar is er een 
verkenning op de dorpsstructuur geweest en het tweede half jaar heeft WMW vijf 
projectgroep bijeenkomsten georganiseerd, waarvan er drie zijn gebruikt om informatie te 
verzamelen en netwerkpartners te betrekken bij de vraag verkenning. Voorbereidende 
gesprekken voor de Grote Optrommelactie (een methodiek om de vraag op te halen, wat 
leeft er in Darp) zijn gevoerd.  
 
In het tweede half jaar van 2017 is het project VIA (voorlichting, informatie en advies) 
doorontwikkeld. Het blijkt dat er steeds meer behoefte is aan meervoudige contacten, omdat 
mensen met vragen komen, die niet direct op te lossen zijn, mensen die eenzaam zijn of een 
complexere persoonlijkheid hebben en die zelf geen sociaal netwerk hebben en mensen 
voor wie het aan van alles ontbreekt. Ontmoeting wordt gestimuleerd en participatie wordt 
bevorderd, waarbij de nadruk ligt op preventie en behoud van eigen regie. De uitvoering van 
VIA werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd met ondersteuning van de 
professionals van WMW.   
 
Er zijn steeds meer signalen dat mantelzorgers overbelast dreigen te raken. Daarbij kan 
geconcludeerd worden, dat het voor de Westerveldse inwoners nog een grote stap is om 
hulp te vragen. Daarom is het belangrijk om meer campagne te voeren om mantelzorg onder 
de aandacht van inwoners te brengen. Dit is in het afgelopen jaar gedaan door de 
mantelzorgwaardering.  
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Ook door de week van de mantelzorg met daarin het netwerkontbijt dragen bij aan een 
betere bekendheid en herkenbaarheid van wat mantelzorg precies inhoud en hoe dit te 
signaleren.  
 
In 2017 hebben we aangesloten bij het eerder uitgevoerde onderzoek met betrekking tot 
middelengebruik dat is uitgevoerd onder jongeren in Westerveld. Hierbij hebben we in 2017 
de verbinding gezocht met het schoolmaatschappelijk werk van WMW, politie, VNN en 
andere netwerkpartners. Naast het reguliere sociaal werk met jongeren in de gemeente 
Westerveld is er geïnvesteerd in MOP’s (Mobiele OntmoetingsPlek), Jong Havelte 
(verbinding tussen jongeren en ouderen in Havelte), pannakooi, de Jongerenraad Havelte 
en weerbaarheidstrainingen.  
 
Het schoolmaatschappelijk werk heeft contact op alle basisscholen in de gemeente 
Westerveld en op het voortgezet onderwijs Stad en Esch. Daarbij leggen zij verbinden met 
het sociaal werk op het gebied van opvoeden en opgroeien en hebben ze contact met de 
omgeving van de school (ouders, kinderen en verenigingen). Op het voortgezet onderwijs 
participeert het schoolmaatschappelijk werk ook in ZAT (Zorg Advies Team) van Stad en 
Esch. Hierbij sluiten de GGD, IJsselgroep, WMW en intern begeleider van de scholen aan. 
In sommige ZAT’s is het mogelijk dat ouders aanschuiven. De schoolmaatschappelijk 
werkers participeren in het jongeren- en veiligheidsoverleg gecoördineerd door gemeente 
Westerveld. Hierbij schuiven ook onder andere de wijkagenten, jeugdagent, 
jongerenwerkers, boa en leerplicht ambtenaar aan. Daarnaast participeert het 
schoolmaatschappelijk werk in het MDO-jeugd (Multi Disciplinair Overleg). Verder zitten de 
schoolmaatschappelijk werkers nog op de scholen.  
 
In 2017 is gestart met het project “Westerveld Verbonden” (voorheen Jaapie). Welzijn 
MensenWerk (WMW) en ZZWD werken in dit project over beeldschermtechnologie in welzijn 
en zorg nauw samen om ouderen te bereiken in de gemeente Westerveld. Deze ouderen 
worden middels het gebruik van een beeldscherm ondersteund om zo lang mogelijk 
zelfstandig en zelfredzaam te blijven en deel te kunnen blijven nemen aan het sociale leven. 
Het beeldscherm is hierbij het instrument voor communicatie en sociale activatie. Toename 
in zelfregie en zelfredzaamheid en afname van een gevoel van eenzaamheid zijn beoogde 
resultaten. 
 
Zie voor een uitgebreide verantwoording over onze inzet in 2017 onze halfjaarrapportages. 
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4. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de 
gemeente Zwartewaterland 

 

Vanuit het sociaal werk zijn contacten tot stand gekomen met de kerncoördinatoren van 

Zwartewaterland. Hierbij is gezamenlijk op zoek gegaan naar hoe wij elkaar kunnen 

versterken en hoe signalen op dorps/stadsniveau gezamenlijk opgepakt kunnen worden. De 

oriënterende gesprekken hebben plaats gevonden en zitten nu in een opbouwende fase om 

tot samenwerking te komen, waarbij wederzijds de meerwaarde van samenwerking is 

uitgesproken. 

 

Welzijn MensenWerk is betrokken bij het proces van Samen Zwartewaterland. Bij de 

bijeenkomst van Samen Zwartsluis is uitgesproken dat WMW met MEE informele netwerk-

lunches gaan organiseren om het proces van Samen Zwartwaterland te ondersteunen, c.q. 

op gang te houden. In overleg met Welzijnswerk van IJsselheem is hier verder vorm aan 

gegeven. Het doel is dat lokale professionals en organisaties elkaar ontmoeten uit het 

informele netwerk, waarbij informatie wordt gedeeld, vragen worden gesteld en  

samenwerking wordt gezocht rond lokale vraagstukken.  

 

In het kader van opbouwen en onderhouden van netwerken hebben wij gesprekken gevoerd 
met onze partners zoals Icare, MEE, basisscholen, ouderenwerk, mantelzorg en 
buursportwerk. Vanuit deze contacten is het onze intentie om de samenwerking aan te gaan, 
zodat bij lokale vraagstukken integraal gewerkt kan worden en signalering plaats vindt, 
waardoor complexere sociale situaties eerder aan het licht komen.  
 

De sociaal werkers zijn goed bereikbaar voor jongeren, ouders en partners via Whatsapp, 

Facebook en Instagram. Dit vertaalt zich terug in het bereiken van jongeren. In situaties 

waar sprake is van overlast, dan wel overlast gevend gedrag worden de sociaal werkers 

gevonden en worden signalen opgevolgd en teruggekoppeld. Door regelmatig de straat op 

te gaan en keten te bezoeken bereiken de sociaal werkers jongeren op diverse 

vindplaatsen. 

 

Afgelopen jaar is er gekeken naar de invulling van de soos in Hasselt. Er bleek vanuit de 

bezoekersgroep weinig behoefte meer te zijn. Bovendien waren er geen vrijwilligers vanuit 

deze groep bereid om dit te ondersteunen; het draagvlak ontbrak. In 2017 zijn er samen met 

sociaal werk en de gemeente enkele gesprekken geweest om afspraken te maken over het 

gebruik van de locatie in het Teeuwland.  

 

Gezamenlijk met de buurtsportcoaches en mantelzorg en sociaal werk WMW de activiteit 

Fun & Forget georganiseerd. Daarnaast is met de buurtsportcoaches en het sociaal werk 

vorig jaar begonnen om de sportverenigingen te bezoeken en hen het doel van een veilig 

sportklimaat uit te leggen. Het sociaal werk, de buurtsportcoach en de voedingsconsulente 

hebben als pilot een gecombineerd aanbod gedaan bij een basisschool in Genemuiden. Het 

gaat hierom sociale weerbaarheidstraining, bewegen en voeding. 

 

Het groenplein aan de Willem Egbertsstraat is heringericht. Hiervoor is een initiatiefgroep 

van bewoners ingesteld, die zich hebben verenigd in een Stichting. Vanuit sociaal werk is 

met verschillende groepen contact gelegd en gesprekken gevoerd. 

 

Tijdens het werk, zowel in een accommodatie, met activiteiten als tijdens het straatwerk, 

wordt aandacht besteed aan het verstrekken van informatie rond middelengebruik.  
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Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, overleggen (zoals het koppel- en 

signaleringsoverleg) en gesprekken met jongeren wordt dit onderwerp regelmatig besproken 

en de kennis van middelengebruik onder jongeren gedeeld. Het delen van de kennis van 

middelengebruik is later ook aangeboden ter onderbouwing van de Raadsinformatie 

bijeenkomst.  

Conform het preventie- en handhavingsplan alcohol hebben de sociaal werkers samen met 

een verslavingsinstantie alcoholpreventie aangeboden tijdens de traditionele 

eindejaarsketen in Genemuiden.  

De sociaal werkers zijn het afgelopen jaar in gesprek gegaan met jongeren, ouders en 

perceeleigenaren om te zorgen dat de spelregels van het Ketenbeleid wordt nageleefd.  

 

In Hasselt is op diverse vindplaatsen inzet gepleegd en hangplekken bezocht. Daarnaast 

zijn er in het afgelopen jaar door vrijwilligers en stagiaires veel activiteiten georganiseerd 

met de jeugdsoos in Zwartsluis.  

In de andere kernen zijn er activiteiten georganiseerd, zoals de zomerfeestweken en het 

brommer rijden. In Hasselt is ondersteuning verleend tijdens Hassailt en Euifeest en in 

Genemuiden tijdens het carbidschieten.  

 

Zie voor een uitgebreide verantwoording over onze inzet in 2017 ons uitgebreide jaarverslag 

voor Zwartewaterland.. 
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6. Jaarrekening 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2017 
Opgemaakt door het bestuur d.d. 23 mei 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De directie, 
 
Origineel getekend door mevrouw C.L.M. Volleberg 
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8. Controleverklaring 
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Bijlage: Profielschets lid raad van toezicht 
 
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. 
In de praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt maar 
dat er kandidaten zijn die (ook) een andere voor Welzijn MensenWerk waardevolle inbreng 
kunnen leveren. Deze profielschets moet vooral als richtinggevend worden gelezen. 
 
Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht 
een individueel profiel voor die desbetreffende zetel op. Dit profiel is afgestemd op de 
samenstelling van de Raad van Toezicht en dit is passend binnen het algemene profiel van 
de Raad van Toezicht. De profielschetsen zijn openbaar. Op het moment dat een zetel 
vacant is, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de desbetreffende zetel 
nog voldoet.  
 
1. Besturingsmodel: 

Welzijn MensenWerk wordt bestuurd door een Directeur/bestuurder en de controle wordt 
uitgevoerd door de Raad van Toezicht. De Directeur/bestuurder is primair de 
informatiebron van de Raad van Toezicht. Het toezicht vindt achteraf plaats. 

 
2. Taakafbakening:  

Het toezichthouden vraagt om een onafhankelijke positie en kritische houding. De Raad 
van Toezicht van Welzijn MensenWerk concentreert zich op een toezichthoudende en 
adviserende taak. 
 

3. De samenstelling van de Raad van Toezicht: 
3.1. De samenstelling ten aanzien van de gehele raad: 

 Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. 

 Alle leden zijn onafhankelijk van de lokale politiek in het werkgebied 

 Minimaal 3 leden hebben ervaring als bestuurder. 
 

3.2. De samenstelling ten aanzien van alle leden afzonderlijk: 
Een lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken over: 

 Een visie op welzijn en maatschappelijke ontwikkelingen 

 Affiniteit met welzijn en maatschappelijke dienstverlening 

 Een helikopterview 

 Een relevant netwerk 

 Geen ambitie om zelf de organisatie te leiden. 
 

3.3. De samenstelling ten aanzien van de individuele leden: 

 Ten minste één lid dient ervaring en/of deskundigheid te hebben op financieel 
gebied.  

 Ten minste één lid dient ervaring en/of deskundigheid te hebben op juridisch 
gebied. 

 Ten minste één lid dient een ervaring en/of deskundigheid te hebben in de 
gemeentelijke of provinciale politiek. 
 

3.4. De samenstelling ten aanzien van de voordracht van de nieuwe leden van de 
Raad van Toezicht: 

 Eén lid dat op voordracht van de ondernemingsraad wordt aangesteld 

 Tenminste twee leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de regio Westerveld. 

 Tenminste twee leden zijn bij voorkeur afkomstig uit de regio Meppel. 
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 Bij de werving van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht geldt een 
inspanningsverplichting om aan dit profiel te voldoen.  

 De voorzitter wordt in functie benoemd. 
 

4. De kwaliteiten: 
4.1. De competenties voor de leden van de Raad van Toezicht: 

 kritisch en onafhankelijk oordeelsvermogen 

 besluitvaardig 

 open en transparant 

 stimulerend en coachend. 
 

4.2. Een pro-actieve houding: 

 De leden wachten niet op de inbreng van de directeur/bestuurder 

 De leden nemen zelf initiatief en entameren onderwerpen. 

 De leden zijn kritische en alerte sparringpartners. 
 

4.3. De zelfreflectie:  

 De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te 
beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over 
de voortzetting van het lidmaatschap. 
 

4.4. De kwaliteiten van de voorzitter: 
De voorzitter dient: 

 het vermogen te hebben om met zijn autoriteit en een natuurlijk gezag de 
voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen. 

 De beschikking te hebben over de persoonlijkheid en de achtergrond om een 
leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van 
Toezicht. 

 over inzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van 
Toezicht in verhouding Raad van Toezicht / Directeur/bestuurder. 

 over eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij extern een rol in het 
belang van de stichting kan vervullen. 
 

4.5. De overige aspecten: 

 De onafhankelijkheid:  
Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-
toezichthouders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, 
waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of tenminste de 
verdenking daarvan kan ontstaan. 

 Het geslacht:  
Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen 

 De leeftijd: 
Een zekere leeftijd spreiding is gewenst. Gelet op de eisen gesteld aan 
deskundigheid en kwaliteit ligt het accent bij 40 tot 60 jaar. 

 De tijd:  
Leden van de Raad van Toezicht kunnen voldoende tijd beschikbaar maken. 

 De Governancecode: 
Leden van de Raad van Toezicht onderschrijven de vastgestelde 
Governancecode en handelen daarnaar. 
 

 
 
 

Jaarverslag 2017 WMW 59




