Iedereen doet mee • Dorpen en wijken leefbaar • Vrijwilligers aan zet

Geluk is…

Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel

: Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners
en organiseert activiteiten in buurten en dorpen, en
komt ook bij mensen thuis.

Mensen gelukkig maken
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Geluk is een werkwoord. Het komt je niet aanwaaien; je
moet er wat voor doen. Het liefst samen met anderen.

Geluk is…
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In Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel zet Welzijn
MensenWerk zich in om mensen, jong en oud, mee te laten
doen. Vanuit lokale verankering (wij kennen de mensen, de

Welzijn Nieuwe Stijl

mensen kennen ons) zijn wij in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden. Onze sociaal werkers houden

Geluk is: werken aan welzijn. Welzijn MensenWerk levert

hun ogen en oren open, zijn er voor de bewoners en spreken

welzijnsdiensten met als doel dat bewoners zo goed moge-

hun taal. Bewoners komen tot verrassende oplossingen

lijk voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen meedoen in de

doordat wij uit gaan van hun vraag. Oplossingen die mensen

samenleving en zich actief inzetten in hun omgeving, zodat

gelukkig maken.

er sociale samenhang ontstaat.

Meedoen: de één lukt dit beter dan de ander. In een samen-

Er zijn drie grote decentralisaties: Participatiewet,

leving die steeds verandert kunnen sommigen niet op eigen

AWBZ/Wmo en Jeugdbeleid. De uitgangspunten zijn dat de

kracht meekomen en blijven mensen aan de kant staan. Dit

zelfredzaamheid van burgers wordt behouden of vergroot,

leidt tot hoge kosten op het gebied van onder meer zorg en

dat eigen verantwoordelijkheid wordt genomen en dat we

onderwijs en in de leefomgeving.

toewerken naar een ‘participatiesamenleving’: iedereen doet
mee! Welzijn MensenWerk wil de sociale samenhang in de

Welzijn MensenWerk zet zich in om deze kosten zoveel

samenleving vergroten. Wij spelen hierop in door te werken

mogelijk te beperken. Investeren in preventie loont:

volgens Welzijn Nieuwe Stijl.

investeren in welzijn.

Welzijn Nieuwe Stijl is:
• Vraaggericht werken op basis van de
behoeften van de bewoners.
• Eigen kracht van de bewoner als
uitgangspunt nemen.
• Direct erop af gaan.
• Gebruik maken van informele
netwerken en vrijwilligers.
• Algemene voorzieningen organiseren
op buurt- en dorpsniveau.
• Samenwerken en afstemmen met
partners in het sociale domein.
• Resultaten en effecten laten zien.
• Sociaal werkers de ruimte geven.

: Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun
leven en leefomgeving.
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Iedereen doet mee

Geluk is…

Geluk is: je niet alleen voelen. Welzijn MensenWerk helpt en
ondersteunt daarom bewoners die het niet zelfstandig redden om mee te doen of mensen die een duwtje in de rug
nodig hebben. Zo voorkomen we dat mensen vereenzamen
of zich buitengesloten voelen en bevorderen wij dat ze hun
talenten inzetten. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij
belangrijk. Bewoners bepalen samen met andere bewoners
hun leefsituatie. Zo zorgen ze voor elkaar.

Een greep uit onze werkzaamheden:
• Ouderenadviseurs gaan op huisbezoek.
• Schoolmaatschappelijk werk voorkomt
schooluitval.
• Jongeren krijgen weerbaarheidstraining.
• Koffiecafé in buurten en wijken.
• Zomerkamp Dakajam voor jongeren.

:
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: Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving.
Dorpen en wijken leefbaar
Geluk is: prettig wonen in een veilige omgeving. Welzijn
MensenWerk bevordert daarom de leefbaarheid en sociale
samenhang in buurten, wijken en dorpen. We vragen de
bewoners wat ze vinden en wat ze willen. Samen maken we
dan plannen zodat iedereen zich betrokken voelt bij zijn
omgeving en zich actief inzet voor buurt, wijk of dorp.
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Eigen kracht van bewoners is hierbij ons uitgangspunt.
Door mensen met elkaar in contact te brengen en organisaties aan elkaar te verbinden, ontstaat samenhang in de

Geluk is…
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Vrijwilligers aan zet

leefomgeving. Mensen leren elkaar kennen, hebben begrip
en respect voor elkaar en zoeken elkaar op.

Geluk is: je vrijwillig inzetten. Daarom stimuleert Welzijn
MensenWerk het vrijwilligerswerk. Wij werven vrijwilligers,
bemiddelen tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Een greep uit onze werkzaamheden:
• In de wijk Koedijkslanden hebben bewoners
samen een sociale wijkvisie ontwikkeld.
• De bewoners in de wijk Haveltermade worden
ondersteund bij onder andere het buurtfeest.
• In de dorpen Nijeveen, Havelte en Darp geven
bewoners in dorpsvisies aan hoe hun dorp er
uit moet zien.
• Bij het Informatiepunt in Dwingeloo kunnen
bewoners terecht met al hun vragen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg.
• Diverse dorpshuizen en wijkcentra worden
gebruikt voor ontmoeting.

en bevorderen de vrijwillige inzet. Door middel van training
en opleiding verbeteren wij de deskundigheid. Als makelaar
beheert Welzijn MensenWerk de lokale Vrijwilligersvacaturebank, waar vraag en aanbod samenkomen. Hierbij richten
wij ons op jong en oud.

• Activiteiten in buurten, wijken en dorpen
zijn alleen maar mogelijk dankzij de inzet
van vrijwilligers.
• De vrijwilligers van het Contactpunt
Mantelzorg zijn er voor de ondersteuning
van mantelzorgers.
• Voor jonge mantelzorgers worden activiteiten
georganiseerd.
• Wij bieden ondersteuning bij NL Doet van het
Oranjefonds.

Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel

Weerdstraat 78

Veldkamp 77

Postadres

7941 XH Meppel

7971 BX Havelte

Postbus 191

T 085 273 1444

T 085 273 1444

7940 AD Meppel

E info@welzijnmw.nl

I www.welzijnmw.nl
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Welzijn werkt
Dankzij welzijnsdiensten zijn mensen maximaal en zo lang

Samen met andere organisaties werken wij aan leefbare

mogelijk in staat om zelf regie op hun eigen leven te voeren.

wijken, actieve bewoners en productieve vrijwilligers.

Zeker zij die ondersteuning het meeste nodig hebben. Wel-

Bijvoorbeeld met woningcorporaties, zorginstellingen,

zijn MensenWerk maakt het verschil. Onze welzijnsdiensten

gemeenten, de politie, bibliotheken, scholen en huis-

dragen bij aan het geluk van bewoners en beperken maat-

artsen. Want welzijn is mensenwerk.

schappelijke kosten die worden veroorzaakt door eenzaamheid, schooluitval, vandalisme, vernieling en inactiviteit.

Wilt u samen met Welzijn MensenWerk werken aan
maatschappelijk en persoonlijk geluk? Neem dan contact
met ons op.

: Welzijn loont. Investeren in welzijn betekent
investeren in preventie.

