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Dorpsgemeenschappen
Er is in 2017 aandacht besteed aan 
de onderlinge samenwerking tussen 
dorpsgemeenschappen. Hierin wordt 
nauw samen gewerkt met BOKD (Brede 
overleggroep Kleine Dorpen). Er is on-
der andere ingezet op extra ondersteu-
ning in Darp. Voorbereidende gesprek-
ken voor de Grote Optrommelac� e 
(een methodiek om de vraag op te 
halen, wat lee�  er in Darp) zijn gevoerd 
en hebben geleid tot ac� e in 2018. 

VIA spreekuren
In het tweede half jaar van 2017 is het 
project VIA (voorlich� ng, informa� e en 
advies) doorontwikkeld (start voorjaar 
2018). Steeds meer mensen komen 
met vragen 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. We s� muleren ontmoe� ng 
en mee doen, waarbij de nadruk ligt 
op preven� e en het behoud van eigen 
regie. De uitvoering van de VIA spreek-

uren wordt door vrijwilligers uitgevoerd 
met ondersteuning van de professio-
nals van Welzijn MensenWerk.  

Mantelzorg
Steeds meer mantelzorgers raken over-
belast. Het is voor mantelzorgers nog 
een grote stap om hulp te vragen. Daar-
om is het belangrijk om mantelzorg 
meer onder de aandacht van inwoners 
te brengen. Dit is in het afgelopen jaar 
gedaan door de mantelzorgwaardering 
en � jdens de week van de mantelzorg.
 
Jongeren
Het schoolmaatschappelijk werk hee�  
contact op alle basisscholen in de 
gemeente Westerveld en op het voort-

gezet onderwijs Stad en Esch. Daarbij 
leggen zij verbindingen 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). Afgelopen 
jaar is aangesloten bij het eerder uit-
gevoerde onderzoek met betrekking 

tot middelengebruik dat is uitgevoerd 
onder jongeren in Westerveld. Hierbij 
hebben we in 2017 de verbinding ge-
zocht met het schoolmaatschappelijk 
werk van WMW, poli� e, VNN (Versla-
vingszorg Noord Nederland) en andere 
netwerkpartners. Andere projecten 
zijn; de MOP’s (Mobiele Ontmoe� ngs-
Plek), Jong Havelte (verbinding tussen 
jongeren en ouderen in Havelte), pan-
nakooi, de Jongerenraad Havelte en 
weerbaarheidstrainingen. 

Ouderen
De SOB’s (S� ch� ng Ouderen Beleid) 
zien een afname van deelnemers aan 
ac� viteiten voor ouderen. Om meer aan 
te sluiten bij de behoe� e van ouderen 
is onder meer bij het Oranje Fonds een 
projectplan ingediend voor het project 
‘Samen Ouder’. Daarnaast hebben we 
deelgenomen aan de workshop Gekleurd 
Grijs, waarin de vraag hoe ouderen be-
reikt kunnen worden centraal staat. 

Westerveld Verbonden!
In 2017 is gestart met het project “Wes-
terveld Verbonden” (voorheen Jaapie). 
Welzijn MensenWerk en ZZWD werken in 
dit project over beeldschermtechnologie 
in welzijn en zorg nauw samen om ou-
deren te bereiken in de gemeente Wes-
terveld. Deze ouderen worden middels 
het gebruik van een beeldscherm onder-
steund om zo lang mogelijk zelfstandig en 
zelfredzaam te blijven en deel te kunnen 
blijven nemen aan het sociale leven. 

Iedereen doet mee
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Wil je op de hoogte blijven van 
nieuws over ac� viteiten en 
ontwikkelingen rondom welzijn 
regionaal en landelijk?  
Volg dan onze Facebookpagina 
facebook.com/welzijnmensenwerk 

Vrijwilligersvacature
De groengroep Havelte is samen 
met Landschapsbeheer Drenthe op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
en bewoners uit Westerveld die 
mee willen helpen bij kleine onder-
houdswerkzaamheden in de natuur 
en het landschap rondom Havelte. 
Je kunt denken aan het onderhou-
den van wandelpaden, boompjes 
zagen op de heide en opknappen 
van vennen.

Kijk voor meer informa� e over 
deze of andere vrijwilligersvacatu-
res op www.welzijnmw.nl en kies 
‘vrijwilligerswerk’. Kies ‘vacature-
bank voor vrijwilligerswerk’, zoek 
op vacature code V0876.
Op zoek naar vrijwilligers? 
Plaats gra� s een vacature op de 
Vrijwilligers Vacaturebank. 
Uw vacature in deze rubriek? Neem 
contact op met het Servicepunt.
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