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Welzijn MensenWerk

Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws over ac� viteiten en regionale 
en landelijke ontwikkelingen rondom 
welzijn? 
Volg dan onze Facebookpagina 
facebook.com/welzijnmensenwerk

Meppelvoorelkaar
Meppelvoorelkaar biedt hét middel 
aan om de toenemende behoe� e van 
vraag en aanbod samen te brengen. 
Op een gemakkelijke en laagdrempelige 
manier kunnen vrijwilligers en hulpvra-
gers verbinding met elkaar zoeken. Ons 
kleine kikkerlandje behoort tot de lan-
den waar het meeste vrijwilligerswerk 
wordt gedaan, dat is iets om heel trots 
op te zijn! We laten onze behulpzaam-
heid graag zien aan sportverenigingen, 
kerken, scholen, op het gebied van zorg, 
cultuur, voor onze buurt of hulpbehoe-
vende buren. Inmiddels zijn vrijwilligers 
niet meer weg te denken uit onze sa-
menleving en die behoe� e gaat alleen 
nog maar toenemen. Iets kunnen bete-
kenen voor iemand, al lijkt het nog zo 
klein, kan een wezenlijk verschil maken.

Gouden gemeente Meppel
Welzijn MensenWerk hee�  in 2017 
de gemeente Meppel als Gouden 
Gemeenten voorgedragen, omdat zij 
voorloper zijn in de transforma� e van 
het Sociaal Domein. Dit is bestempeld 
met een werkbezoek, in samenwerking 

met Sociaal Werk Nederland, met 
lokale en landelijke genodigden uit het 
Sociaal Domein. De gemeente en 
WMW staan daarmee goed op de 
kaart. Vanwege de goede samenwer-
king met de gemeente Meppel hee�  
Welzijn MensenWerk de gemeente 
Meppel voorgedragen als Gouden 
Gemeente. Beide par� jen zijn nieuwe 
wegen ingeslagen en hebben samen 
mooie resultaten geboekt voor (kwets-
bare) burgers. Wat betre�  WMW wordt 
dit voortgezet, nu en in de toekomst!

Samenwerking Spectrum 
Medisch Centrum 
Er is een samenwerking op gang ge-
bracht met het Spectrum Medisch 
Centrum en diverse wijken in Meppel. 
Vrijwilligersorganisa� es en inwoners 
hebben aangegeven wat zij nodig 
hebben om langer zelfredzaam en 
gezond te blijven. Er zijn concrete 
contacten ontstaan tussen Permacul-
tuur en het Mantelzorgpla� orm, tus-
sen het wijkpla� orm Haveltermade 
en het Spectrum Medisch Centrum 
en tot slot tussen het Taalpunt en de 
Permacultuur. Daarnaast zijn in 2017 
de voorbereidingen getroff en voor het 
uitrollen van Welzijn op Recept binnen 
het Spectrum Medisch Centrum. 

Jongeren
Op de voortgezet onderwijs scholen 
Stad en Esch en CSG Dingstede in 
Meppel zijn laagdrempelige kennisma-

kingsac� viteiten voor jongeren georga-
niseerd. De poli� e, de leerplichtambte-
naar, school maatschappelijk werk en 
de sociaal werker jeugd hebben jonge-
ren verteld wat zij doen en waarvoor 
jongeren bij hen terecht kunnen. De 
kennismaking had tot doel de jongeren 
op jonge lee� ijd te laten weten wan-
neer en met wie ze hun “probleem” 
kunnen bespreken. 

Budgetcoach
De budgetcoach doet/maakt/beslist 
niet voor de cliënt, maar samen met 
de cliënt. S� lstaan bij keuzemomenten 
en afwegingen leren maken. De kracht 
van het sociaal werk hulpverlening is 
dat mensen niet meer vastlopen door 
een kleine tegenslag, maar door een 
opeenstapeling van problemen. Zo ziet 
het sociaal werk hulpverlening vaak 
dat fi nanciële problemen ontstaan 
door het verlies van inkomen door 
baanverlies, echtscheiding enzovoort, 
maar ook door een gebrekkige 
fi nanciële opvoeding of psychische 
problema� ek. Onze sociaal werkers 
hulpverlening onderkennen en behan-
delen problemen vroeg� jdig om erger 
te voorkomen.  

Terugblik 2017 door Welzijn MensenWerk in de gemeente Meppel
Benutten van talenten van inwoners en professionals

Vrijwilligersvacature 
Meppelvoorelkaar
Zoekterm: Vrijwilliger infocentrum/
winkel de Lokkerij. Wij zoeken een 
enthousiaste medewerker/ster 
voor ons infocentrum en winkel. 
Tevens voor het verzorgen van 
koffi  e en thee. Voor de zaterdagen 
vanaf 1 mei tot 1 september van 
13:00 uur tot 17:00 uur,
Goed met mensen kunnen om-
gaan. Gevoel hebben voor PR en 
communica� e.

Interesse? Ga naar: 
www.meppelvoorelkaar.nl/hulp-
vragen. Kijk in het linker menu 
“verfi jn resultaten”, scroll naar be-
neden en vul de bovengenoemde 
zoekterm in bij “zoek op term”.   

Contact:
T 085 273 1444 (ma., di. en do. 
9.00 – 17.00 uur)
E info@meppelvoorelkaar.nl 

Iedereen doet mee 
Dorpen en wijken lee� aar
Vrijwilligers aan zet

Zomerdijk 8a, 7942 JT Meppel
Veldkamp 77, 7971 BX Havelte
Postbus 191, 7940 AD Meppel

T 085 273 14 44
I  www.welzijnmw.nl
E info@welzijnmw.nl


