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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Welzijn MensenWerk. Met trots presenteren wij u dit 

jaarverslag. 

 

In 2018 bestond Welzijn MensenWerk 10 jaar. Dit hebben we gevierd met onze 

samenwerkingspartners tijdens een congres dat in het teken stond van ‘anders 

vasthouden’ van Wouter Hart. De dag erna hebben we met alle collega’s en hun 

partners van een jubileumfeest genoten.  

 

Er waren afgelopen jaar meer successen te vieren. In 2018 zijn de afspraken met de 

gemeente Westerveld hernieuwd. We hebben als partners in 2018 een verdiepingsslag 

gemaakt in de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer. Vervolgens is er een aanzet 

gemaakt met de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Westerveld waarin we 

meerjarenafspraken hebben vastgelegd. Deze werkwijze, waarin het dorpsgericht 

werken (gebiedsgeoriënteerd werken) een duidelijke plek  krijgt, geeft een positieve 

boost aan de samenwerking met de gemeente Westerveld.  

 

De organisatie is ook in de andere gemeenten Meppel en Zwartewaterland doorgegaan 

met de invulling van de transitie. De sociaal werkers werken outreachend, zijn zichtbaar 

in de wijken, dorpen en kernen (wijk- en dorpsgericht werken) en zijn voor inwoners de 

generalist en in hun team (gebiedsteams van WMW) specialist.  In Meppel zijn de 

werkplekken zoveel mogelijk in de dorpen en wijken gerealiseerd en zijn er VIA 

spreekuren op diverse wijkpunten actief. 

 

Naast de doorontwikkelingen binnen het sociaal werk is ook aandacht besteed aan de 

organisatie waarbij invulling gegeven is aan het beleidsdocument “Organisatie in 

Beweging”. Samen met medewerkers van de bedrijfsvoering is een start gemaakt aan 

het herschikken van functies en zal in 2019 verdere uitvoering en invulling gegeven 

worden. Ook is de bedrijfsvoering verhuisd van de Weerdstraat naar de Zomerdijk te 

Meppel.  

 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

 

Corine Volleberg 

Bestuurder  
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1. Inhoudelijk jaarverslag algemeen 
 

1.1 Bestuur / directie 

In 2018 zijn er geen wisselingen geweest in het bestuur. Het bestuur is uitgevoerd door de 
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 accommodatie. Begin 2018 is de bedrijfsvoering 
verhuisd naar de Zomerdijk te Meppel. 

In 2018 is er een tweede terugkoppeling over de resultaten en prioritering uit het 
medewerkersonderzoek uitgevoerd. Hoewel er verbeterpunten genoemd zijn, waaraan de 
komende jaren ook zeker 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. In 2018 is een eerste aanzet gegeven tot uitvoering van het beleidsdocument 
“Organisatie in Beweging”. In 2019 zal er verdere uitvoering en invulling gegeven worden.  

Samenwerking gemeenten 
De goede samenwerking met de drie gemeenten is ook in 2018 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.  

Gemeente Meppel 
Daar de gemeente in 2017 de status ”Gouden gemeente” heeft ontvangen is er verdere 
invulling gegeven aan de samenwerking als gevolg van de transitie. Met name het 
partnerschap, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en rollen, is verder 
uitgediept. Interessante bezoeken en bijeenkomsten volgden, naast diverse interviews. We 
hebben in dit verband hard gewerkt aan de carrousels samen met de gemeente. Er zijn een 
aantal aparte bijeenkomsten gepland voor de medewerkers van de gemeente Meppel en 
Welzijn MensenWerk. Daarnaast hebben we gezamenlijke bijeenkomsten gehad. We 
hebben veel informatie gekregen uit deze bijeenkomsten en gaan in 2019 verder met de 
invulling van het werkplan.   
De bezuiniging opgelegd door de gemeente Meppel heeft ook in 2018 veel aandacht 
gevraagd en meerdere werksoorten zwaar onder druk gezet. Ook de financiële resultaten 
zijn in 2018 uitvoerig besproken en het positieve resultaat uit 2015 heeft de nodige sporen 
achtergelaten.  
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Gemeente Westerveld  
In 2018 zijn de afspraken met de gemeente Westerveld hernieuwd. Overlegstructuren zijn in 
dit jaar op bestuurlijk, strategisch en operationeel niveau ingevuld. Als partners is in 2018 
een verdiepingsslag gemaakt in de relatie opdrachtgever en opdrachtnemer. In 2018 is er 
een aanzet gemaakt met de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Westerveld. De 
uitvoeringsovereenkomst met de gemeente is ondertekend. In dit samenwerkingsverband is 
ook al invulling gegeven aan de uitvoering. Deze werkwijze geeft een positieve boost aan de 
samenwerking met de gemeente Westerveld. In goed overleg met de gemeente Westerveld 
is gekomen tot meerjarenafspraken en tot een reserveopbouw, zodat er sprake is van 
continuïteit en helderheid. 
 
Gemeente Zwartewaterland 
De gemeente Zwartewaterland heeft ook voor 2018 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. In 2018 is een eerste aanzet gemaakt 
met de jongerensoos in Zwartsluis. Het soosgebouw is opgeknapt en nieuw leven 
ingeblazen.  

Accommodaties 
In 2018 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.  

De Veldkei 
De Veldkei blijft behouden en wordt gerenoveerd. In 2018 zijn drie werkgroepen aan de slag 
gegaan om de renovatie tot stand te kunnen brengen. Welzijn MensenWerk betrekt de 
bevolking bij leefbaarheidsvragen van het dorp, ontmoeting, cultuur, ontspanning, sport en 
spel horen daar nadrukkelijk bij. De werkgroep activiteiten heeft een activiteitenkrant 
ontwikkeld. De werkgroep inpassing heeft een programma van eisen opgesteld waarmee 
een plan en offerte gemaakt zijn voor de verbouwing. De werkgroep financien is gestart met 
het schrijven van een visie en projectplan om vervolgens in 2019 uiteenlopende fondsen en 
financieringsbronnen aan te schrijven voor cofinanciering van de verbouwing. 

De Koeberg 
Het convenant voor De Koeberg, als voorloper van de coöperatie is in 2018 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. Er zijn ontwikkelingen geweest omtrent de oprichting 
van de coöperatie. Betrokken partijen zijn in 2018 een aantal keer bij een geweest. In 2019 
zullen de statuten definitief worden ondertekend.  

Pilot Darp 
Gedurende 2018 is een werkgroep aan de slag gegaan met de pilot Darp om te 
inventariseren wat mogelijk is in Darp. In 2018 is het dorpshuis als onderdeel van de 
transitie verder uitgevoerd. Hierbij is samenwerking met vele organisaties, (zoals bibliotheek, 
Scala en onderwijs) belangrijk, maar voorop staan de inwoners van Darp. De ontwikkelingen 
rond de pilot zijn positief ontvangen door betrokken partijen 

De Plataan 
Ook in 2018 is de bestuurder van WMW de bestuurder van CCM De Plataan geweest.  
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Samenwerkingen 
Lokaal werkt WMW in alle drie de gemeenten met vele partijen samen. Dit is ook in 2018 
gebeurd. Het gebiedsgericht werken heeft in 2018 ook een positieve uitvoering gekend. 

 

Welzijn MensenWerk was ook in 2018 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 2018 aan de orde geweest. Allen met het doel het 
sociaal werk in de regio te verbeteren en te versterken.  

De 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). 

 WMW is deelnemer van het Directeurennetwerk Drenthe, waar het gaat om de 
positionering van het sociaal werk. 

Verder: 

 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.  

 WMW is partner bij de Regiocampus. 

Interne taken 
Naast de aansturing van reguliere taken heeft de bestuurder, onder andere de volgende 
werkzaamheden in dit verslagjaar uitgevoerd: 

 De jaarrekening 2017 is opgesteld en vastgesteld met een schone 

accountantsverklaring. 

 De begroting 2019 is opgesteld en vastgesteld.  

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

Raad van Toezicht. 

Vermogen/werkkapitaal 
Onder begeleiding van adviesbureau Hordijk & Hordijk en onze accountant heeft Welzijn 
MensenWerk haar vermogen en werkkapitaal tegen het licht gehouden. Dit om te bepalen 
wat gerechtvaardigd is aan vermogen c.q. werkkapitaal voor een welzijnsinstelling. Onze 
opbrengsten bestaan voor een relevant gedeelte uit subsidie-inkomsten van gemeenten 
waarbij de subsidieverstrekkers via de algemene subsidieverordening eisen stellen aan een 
rechtmatige besteding van de ontvangen subsidies. Uit deze analyse is als eerste gekomen 
dat vermogensvorming voor Welzijn MensenWerk geen doel op zich is.  Eventuele groei van 
reserves zal Welzijn MensenWerk op langere termijn weer investeren, en bij voorbaat in de 
gemeenten waar deze vermogensvorming ontstaan is, voor zover dat duidelijk is. Het middel 
hierbij is de hiervoor in gebruik genomen egalisatiereserves per gemeente. 

Het werkkapitaal van Welzijn MensenWerk is mede door de verkoop van de Weerdstraat 78  
toegenomen. Welzijn MensenWerk heeft de opbrengst van de Weerdstraat 78 
ondergebracht in de bestemmingsreserve huisvesting. Vanuit deze bestemmingsreserve zal 
Welzijn MensenWerk de komende 15 jaar extra geld investeren in het als welzijnsorganisatie 
zichtbaar zijn in wijken en dorpen. Dit met als doel meer inwoners binnen haar werkgebied 
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gebruik te laten maken van haar welzijnsdiensten. Ook zal de komende jaren gereserveerd 
moeten worden in huisvesting van de bedrijfsvoering.  

Welzijn MensenWerk beseft dat de samenleving continu in beweging is en dat dit in 
versterkende mate geldt binnen de welzijnssector. Ze streeft continu naar financieel 
gezonde continuïteit. De in gebruik zijnde continuïteits- en risicoreserve dient om 
onvoorziene risico’s op te vangen die samenhangen met de sector waarbinnen Welzijn 
MensenWerk werkzaam is. Inzet van kwalitatief goed opgeleid personeel is waar Welzijn 
MensenWerk op voort kan borduren. Het beleid dat vanaf 2019 gehanteerd wordt is dat de 
hoogte van de continuïteitsreserve samenhangt met de in dienst zijnde werknemers. 

 

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 bestuurder gevoerde beheer en 
beleid en is verder belast met de taken en bevoegdheden die haar bij de statuten zijn 
opgedragen en toegekend. 
 
In januari 2018 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden. 
 

 De heer L.C. Scholtus, voorzitter 

 De heer A.T. Hoksbergen, lid 

 De heer W.J.A. van Es, lid 

 Mevrouw N.J.M. Senteur, lid 

 Mevrouw L. Westerhof, lid 
 
De Raad van Toezicht heeft dit jaar zeven keer vergaderd.  
 
Ook in 2018 was de herontwikkeling van De Veldkei met De Molenhof onderwerp dat bij 
verschillende vergaderingen besproken werd. De RvT heeft in 2017 ingestemd met de 
verkoop van het pand aan de Weerdstraat. Zij blijven ook na 2018 bovengenoemde 
ontwikkelingen nauwlettend volgen. 
 
De RvT heeft een eerste aanzet gemaakt voor een toezichtvisie / toezichtplan.  
De toekomstvisie is de weloverwogen opvatting van ieder lid van de RvT en de 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 bestuurder. De belangen van de organisatie, 
van de samenleving en van de inwoners staan centraal. Een aantal onderwerpen zijn al 
vastgelegd en een aantal andere onderwerpen moeten verder uitgewerkt worden in 2019.  
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. 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 W.J.A. van Es 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 2018: 
- Het jaarverslag van de RvT over 2017 is vastgesteld; 
- De honorering wordt conform de adviesregeling Sociaal Werk Nederland vastgesteld; 
- De jaarrekening 2017 is door de RvT goedgekeurd en door de bestuurder 

vastgesteld. Daarbij is aan de bestuurder decharge verleend over het boekjaar 2017; 
- De RvT heeft ingestemd met de inhuur van externe hulp om te komen tot een 

toekomstbestendige organisatie; 
- De begroting voor 2019 is goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de 

bestuurder. 
 

 
Het rooster van aftreden per 1 januari 2018: 
  

 
 
De profielschets voor de RvT is in 2018 niet aangepast. Deze is als bijlage opgenomen in 
het jaarverslag van de organisatie. 
 
De leden van de RvT hadden per 1 januari 2018 de volgende (neven)functies: 
De heer L.C. Scholtus Voorzitter Oranjecomité Meppel  
    Penningmeester molen De Weert Meppel  
De heer A.T. Hoksbergen Directeur/eigenaar Interimbureau Deltra consultancy bv.  
    Lid Raad van Toezicht Stg. Siriz Amersfoort  
    Lid Accreditatiecommissie Bureau Meesterschap  
    Voorzitter Raad van toezicht stg. Pws Nederland   
De heer W.J.A. van Es Advocaat (in business) 
    Docent Hanze Hogeschool 

Docent Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement 
Docent NCOI  

Mevrouw N. Senteur Lid van de Klachtencommissie Nationale Politie regio Noord 
Nederland  
Lid van de Klachtencommissie Vrijwillige Thuiszorg Drenthe 
(VTZD)  
Lid van de Nestorkring die advies, coaching en mentorschap 
biedt aan organisaties in de publieke sector  
Biedt coaching en advies vanuit SenteurAdvies.  

Mevrouw L. Westerhof Senior Personeel, Organisatie en Ontwikkeling Adviseur (in 
business) 
Coördinator Job Coaches bij Stichting Vluchtelingenwerk Oost-
Nederland (vrijwilligerswerk). 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

L.C. Scholtus

A. Hoksbergen

N. Senteur

L. Westerhof

W. van Es

J. Tichelaar

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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1.3 Bedrijfsvoering en accommodaties 
 
Financiën 
De eind 2017 gehouden pilot voor het in gebruik nemen van een nieuw kassasysteem is 
positief afgerond. In 2018 is het kassasysteem verder uitgerold naar onze andere 
dorpshuizen in Westerveld. Het systeem geeft Welzijn MensenWerk meer inzicht in kosten- 
en opbrengstenverantwoording en onderscheid naar interne en externe omzet. Daarnaast is 
het systeem uniform voor alle dorpshuizen en kunnen op afstand artikelen gewijzigd worden. 
 
De digitale verwerking van inkoopfacturen is verder geoptimaliseerd. Het systeem herkent 
op basis van pdf-bestanden welke crediteur erbij hoort, of de factuur al eerder ontvangen is, 
of er afwijkende banknummers zijn en de te betalen bedragen. Het systeem is daarnaast zo 
in te richten dat duidelijk is wie aftekent en waar de kosten geboekt mogen worden.  
 
Per 1 januari 2018 is overgegaan op een nieuw tijdschrijfsysteem. Al het personeel heeft 
een workshop kunnen bijwonen waarin uitleg is gegeven hoe het nieuwe tijdschrijfsysteem 
werkt. Het systeem maakt duidelijk onderscheid tussen de diverse verlofvormen die de Cao 
Welzijn en de wet hanteert en de geldigheidsduur daarvan. Zo is gedurende het jaar 
inzichtelijk hoeveel verlof iedereen nog heeft. Daarnaast is het nu mogelijk om inzichtelijk te 
maken hoeveel uren per project besteed worden. 
 
Gedurende 2018 is in gezamenlijk overleg met gemeente Meppel en gemeente Westerveld 
met ondersteuning van externe deskundigen de jaarrekeningopbouw van Welzijn 
MensenWerk geëvalueerd en verbeterd. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd in 
onderliggende jaarrekening. 
 
P&O 
In de maand juli 2018 werden conform de CAO Sociaal Werk de salarissen verhoogd met 
2%. 
 
De opbouw van het Loopbaanbudget was in de maand juli 2018 op 36 maanden gekomen. 
Dit is het maximum van wat opgebouwd mag worden. Bij drie jaar en een maand vervalt het 
opbouwdeel van de eerst opgebouwde maand. In verband hiermee besloten veel 
medewerkers hun loopbaanbudget in te zetten zodat ze maximaal kunnen blijven profiteren 
van hun budget om met behulp hiervan duurzaam inzetbaar te blijven.  
 
De afspraken over herverzekering van het derde WW jaar dateren al vanaf het sociaal 
akkoord in 2013. In de maand maart is dit geeffectueerd en is voor het eerst de zgn. PAWW 
(Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA) van 2% ingehouden op het bruto salaris.   
 
Het ziekteverzuim over 2018 was gemiddeld 4,8%. Dit is lager dan in 2017, toen bedroeg 
het nog 6,28% (cijfers exclusief zwangerschapsverlof en vangnet UWV). 
 
We startten per 1 januari 2018 met 49 medewerkers in vaste dienst (35,79 fte) en 12 
medewerkers in tijdelijke dienst / c.q. uitzendkrachten (6,53 fte). Daarnaast werd er in januari 
0,67 fte ingezet in verband met ziektevervanging.  
Eind december 2018 hadden we 52 medewerkers in vaste dienst (37,47 fte), 11 
medewerkers in tijdelijke dienst, c.q. uitzendkrachten (6,24 fte).  
Daarnaast hadden we nog 0,66 fte aan inzet in verband met ziektevervanging.  
 
Secretariaat 
In 2018 bestond het team secretariaat uit een telefoniste en twee secretarieel medewerkers. 
De samenwerking met de bestuursmanagementondersteuning (BMO) is gewijzigd. Na de 
verhuizing van het kantoor aan de Weerdstraat naar het kantoor aan de Zomerdijk is een 
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secretariaatsmedewerker overgegaan naar BMO. Deze overgang is nog niet uitontwikkeld 
en zal nog een vervolg krijgen in 2019.   
Secretariële ondersteuning is gegeven aan de volgende opdrachten en/of afdelingen: 
Mantelzorgwaardering Meppel en Westerveld, Week van de mantelzorg, waarderingsactie 
vrijwilligers Westerveld, afdeling accommodaties, campagne belastingservice IB 2017, 
personeelszaken, public relations,  facilitaire zaken en inkoop, verkeerscursus Westerveld, 
alsmede reguliere secretariaatswerkzaamheden. 
 
Communicatie 
Een greep uit de, niet reguliere, werkzaamheden van de afdeling communicatie. 
- Mede organiseren van het congres en feest voor het 10 jarig bestaan van de stichting;  
- Communicatie rondom de verhuizing van Welzijn MensenWerk; 
- Participeren in de projectgroepen rondom de renovatie De Veldkei; 
- Ontwikkelen en uitwerken van nieuwe vorm van rapportages en jaarverslag; 
- Ontwikkeling voor een nieuwe website van Welzijn MensenWerk; 
- Communicatiestrategie ontwikkeld voor WMW en gemeente Westerveld;  
- Participeren in werkgroep communicatie van de Regiocampus; 
- Werkbezoek Lumens Eindhoven en uitwerking visie jongerenwerk;  
- Herinrichten nieuwe mappenstructuur (ICT);  
- Ontwikkelen van beelddenken voor project De jeugd van de Toekomst;  
- Starten met de uitvoering van het ‘projectbureau’. 
 
Accommodaties 
Voor de Veldkei, de Stobbe en de Vlasbarg’n hebben we in 2018 het dagelijks beheer en de 
exploitatie uitgevoerd.  
 
De Wiekslag en de Schalle zijn eigendom van respectievelijk de gemeente Westerveld en 
Meppel. De Schalle 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. In de Wiekslag is een beheerscommissie 
(dorpsbewoners) actief die mee praat over de dagelijkse gang van zaken in het dorpshuis.  
 
Voor de Gowe geldt, net als voorgaande jaren, dat er dagelijks beheer is uitgevoerd door 
zelfredzaamheid met vele vrijwilligers en ondersteuning van professionals van WMW. 
 
Sinds juni 2018 is het wijkpunt Oosterboer geopend waar WMW facilitaire ondersteuning 
biedt. Hier zijn diverse laagdrempelige voorzieningen en activiteiten gericht op ontmoeting, 
zoals koffie-ochtenden.  
 
In mei 2018 vierde het wijkpunt De Koeberg haar 1-jarig bestaan. Het is onder meer een 
breed advies en ontmoetingspunt met welzijn en zorg als insteek en verbinding waarbij vier 
partijen op het gebied van welzijn en zorg met elkaar samenwerken. Het dagelijkse beheer 
en de exploitatie worden uitgevoerd door WMW. 
 
In de Poele en de Plataan in Meppel huurt WMW kantoorruimte voor werkplekken van het 
primair proces en activiteitenruimte voor onder meer dagbesteding en koffie-ochtenden.   
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2. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de gemeente 
Meppel 

 
Het algemeen maatschappelijk werk in de gemeente Meppel signaleert dat het aantal 
nieuwe hulpvragen is toegenomen met 51 vragen ten opzichte van 2017. Ook het aantal 
leefgebieden waarop mensen problemen ervaren is toegenomen. Dit betekent in de praktijk 
dat het aantal hulpvragers met meervoudige problematiek is gestegen.  
 
Schoolmaatschappelijk werk is aanwezig op de scholen. Veel zorgmeldingen zijn opgepakt 
die de gemeente Meppel bij WMW had neergelegd. In een aantal gevallen was opschaling 
naar Veilig Thuis Drenthe nodig. Voor het basisonderwijs zijn er drie SOVA trainingen 
(Sociale Vaardigheden) en voor het voortgezet onderwijs is één SOVA training gegeven. 
Ouders en leerlingen zijn tevreden over de trainingen.  
 
WMW heeft samen met de Zorggroep Noorderboog een training- en scholingsdag voor 
vrijwilligers georganiseerd. Daarnaast is er een AVG bijeenkomst georganiseerd voor 
vrijwilligersorganisatie i.s.m. met NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Er is 
een plan ingediend voor de begeleiding van kwetsbare inwoners met een beperking om hen 
te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Verder is er ondersteuning gegeven aan het begeleiden 
en aannemen van vrijwilligers in De Koeberg. Naast het reguliere matchen, worden er ook 
intensievere gesprekken gevoerd om maatwerk te leveren voor het plaatsen van vrijwilligers. 
Meppelvoorelkaar heeft een uitstekend jaar gehad. Er zijn in 2018 meer matches gemaakt 
dan in 2017. 
 
In 2018 is er een werkgroep gestart met professionals van WMW en twee jonge 
mantelzorgers om de communicatie rondom het thema jonge mantelzorgers beter onder de 
aandacht te krijgen bij hulpverleners, ouders en scholen. Dit project loopt door in 2019.  
In 2018 hebben 46 mantelzorgers ondersteuning ontvangen. Daarnaast hebben de 
maatschappelijk werkers 18 mantelzorgers ondersteund en komen mantelzorgers met 
praktische vragen bij het VIA spreekuur (Voorlichting Informatie en Advies).  
Ruim 30 mantelzorgers krijgen ondersteuning van vrijwilligers die bij de zorgvrager blijven, 
zodat de mantelzorger even vrijaf heeft van zorg.   
Ruim 1600 mantelzorgers hebben in 2018 de mantelzorgwaardering aangevraagd. 
Daarnaast hebben 70 mantelzorgers de Dag van de mantelzorg bezocht.  
In 2018 is gestart met het geheugensteunpunt in De Koeberg voor mensen met 
(beginnende) dementie die in de wijk Koedijkslanden/ Bergierslanden of Slingenberg wonen 
samen met hun eventuele partner. Er kwamen in 2018 gemiddeld 12 deelnemers (8 met 
dementie en 4 mantelzorgers). In 2018 is de lokale alliantie financieel veilig ouder worden 
gestart. Er is een startbijeenkomst geweest en een aantal partijen uit de zakelijke wereld 
heeft dit omarmd en vormt nu de kopgroep. WMW is als deelnemer actief binnen dit 
netwerk.  
 
Het wijkplatform Koeberg is na 12 jaar succesvol optreden opgeheven. De oorzaak ervan is 
een natuurlijk proces geweest. Er was voor de bestaande groep geen motivatie meer om 
verder te gaan. Daarbij speelde het vertrek van de enthousiaste voorzitter ook mee in de 
binding. In het wijkteam WDW is besloten om (voorlopig) niet te zoeken naar nieuwe 
wijkplatformleden. De communicatie met de buurten wordt opgepakt met bestaande 
netwerkcontacten in de wijk. De laatste succesactiviteit van het wijkplatform in het voorjaar 
was de Connectavond. De methodiek is gericht op de organisatie van een 
themabijeenkomst. Deze bijeenkomst gingen 40 wijkbewoners met elkaar in gesprek over de 
rol en functiemogelijkheden van De Koeberg. Eén van de uitkomsten was de samenwerking 
met de huisartsenpraktijk verbeteren en extra activiteiten in de avonden organiseren.  
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Afgelopen jaar is gewerkt aan het ontwerp van een team van De Koeberg. Als vertrekpunt is 
in 2018 een aanzet gemaakt met een team van studenten van de opleiding Social Work die 
het team in de wijk bekend zijn gaan maken. Een van de middelen hiervoor was het nieuw 
leven inblazen van de wijkkrant.  
 
Steeds meer licht dementerenden nemen deel aan dagbestedingsactiviteiten. Dat vraagt om 
meer expertise van vrijwilligers en een grotere ondersteuningsbehoefte van de professional. 
De populariteit van de eetgroepen is groot.  
 
In 2018 is er meer uitvoering gegeven aan het wijkgericht werken. De verhuizing van het 
kantoor van WMW van de Weerdstraat naar de Zomerdijk heeft daartoe bijgedragen. De 
spreekuren van het VIA zijn daarbij verplaatst naar de wijken en dorpen. Ondertussen 
hebben bewoners de weg goed gevonden naar de diverse spreekuren.  
Verder heeft WMW een inleider geleverd voor de FNV senioren bijeenkomst met als thema 
zelfstandig thuis wonen, waarbij vooral is ingegaan op het herkennen en gebruiken van je 
sociale netwerk. Ook is er een workshop zorgverzekeringen verzorgt voor de bezoekers van 
de MensA.  
 
In 2018 zijn het aantal doorverwijzingen van de schuldhulpcoach naar WMW toegenomen. 
Deze hulpvragen liggen, naast financiën, op veel andere leefgebieden. Er is het afgelopen 
jaar geïnvesteerd in de samenwerking met WMW en de schuldhulpcoach. Dit zetten we in 
2019 voort.  
 
Welzijn op Recept is 1 februari 2018 gestart in het Spectrum Medisch Centrum en was 
meteen erg succesvol. De huisartsen reageerden overwegend positief en verwezen cliënten 
in het voorliggend veld door. Daarnaast is de Spectrum Gezondheidsvaardigheden 
Publieksacademie georganiseerd, waarbij diverse thema’s door bewoners zijn aangedragen, 
zoals Stress, Voeding, Ramadan, Gezondheid en Eenzaamheid.  
 
In 2018 is WMW betrokken geweest bij diverse overlast situaties. We krijgen meer en meer 
te maken met personen met verward gedrag. In De Plataan (openbaar gebouw) worden we 
hier regelmatig mee geconfronteerd. Samen met de wethouder is in Nijeveen een lezing 
gegeven over personen met verward gedrag. 
 
WMW levert een bijdrage in de Geweldige Wijk. Dit is een pilot in Meppel die als doel heeft 
om de zelfredzaamheid van gezinnen die op of onder de armoedegrens leven te versterken, 
de persoonlijke randvoorwaarden te verbeteren en de sociale netwerken te verstevigen.  
 
In mei 2018 is het wijkpunt Oosterboer officieel geopend door de wethouder. In de loop van 
het jaar zijn er steeds meer activiteiten ontstaan, waardoor er goed gebruik gemaakt wordt 
van het wijkpunt. Het geheugensteunpunt Oosterboer is gestart in mei in samenwerking met 
de Zorggroep Noorderboog. Twee keer per week staat de deur open voor de inloop koffie-
ochtenden. Gemiddeld komen hier tussen de 10-22 personen, nog steeds komen er weer 
nieuwe bewoners uit de wijk bij. 
 
Welzijn MensenWerk is sinds maart 2018 partner van de Regiocampus. Inmiddels zijn er 
een aantal projecten geweest waarin wij een bijdrage geleverd hebben, waaronder een 
onderzoek onder mantelzorgers.  
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3. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de gemeente 
Westerveld 

 
De Sociale Marke bestaat uit vrijwilligers en zet zich in voor een kleine groep mensen die 
zich eenzaam voelen. Deze pragmatische aanpak bestaat uit de telefooncirkel, 
koffieochtenden en andere activiteiten en wordt ondersteund door WMW.  
 
WMW ondersteunt de werkgroep Dwingelactief. Zij heeft als doel om met name ouderen in 
Dwingeloo mee te laten doen door in beweging te komen. Ook thema’s als voeding en 
levensstijl krijgen hier aandacht.  
 
In Diever is er in 2018 meer nadruk gelegd op presentie en contactlegging. Er is gewerkt 
vanuit de JT Seinenhof en geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze gebiedsgeoriënteerd 
werken. Ook in Havelte en Wilhelminaoord is een aanzet gemaakt voor het 
gebiedsgeoriënteerd werken. Een voorlopige gebiedsanalyse is gemaakt, contacten met 
sleutelfiguren zijn gelegd en vanuit deze contacten zijn een aantal vragen op microniveau 
beantwoord. WMW is onderdeel van de werkgroep Zorg en Welzijn in Havelte en Diever.  
 
WMW is initiator van twee bijeenkomsten voor de SOB’s (Stichting Ouderenbeleid) in 
Westerveld waar actuele onderwerpen worden besproken en waar kennisuitwisseling is 
tussen vrijwilligers. Omdat bij de bestuursleden en deelnemers van de SOB’s het vertrouwen 
in de lokale politiek klein was, heeft WMW bijgedragen aan het organiseren van een gesprek 
tussen de SOB’s en de lokale politiek.  
 
Met het Centraal Meldpunt wordt gewerkt aan verdere samenwerking met 
bewonersinitiatieven. Er is reeds een aanmelding bij WeHelpen.nl, wat in Vledder gepoogd 
is als digitaal vraag-antwoord middel. Er komt ook een aanmelding bij Nextdoor-Havelte, 
voortgekomen vanuit een bewonersinitiatief in de Meerkampen. 
 
WMW signaleerde dat er behoefte is onder de inwoners naar een fysieke plek waar een 
vraag kan worden gesteld en waar samen wordt gekeken naar een antwoord op die vraag. 
In gesprekken met de IGSD wordt gewezen naar Stichting JEF in Nijensleek waar een 
activeringscentrum is opgericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
ondersteunen. Deze doelgroep zou belang hebben bij een informatiepunt. In overleg is 
besloten om 1 maar 2018 een VIA loket (Voorlichting Informatie en Advies) te openen in 
Havelte (loket Centraal Meldpunt) en in Nijensleek. Er zijn vier vrijwilligers geworven. In 
september is de pilot geëvalueerd. Het blijkt dat het aantal gestelde vragen in Nijensleek op 
één hand te tellen is. In Havelte zijn iets meer hulpvragen gesteld, maar nog steeds veel 
minder dan verwacht. Samen met de VIA vrijwilligers en de Centraal Meldpunt vrijwilligers is 
gebrainstormd over manieren om de bewoners te bereiken en de drempel te verlagen om 
een vraag te stellen. Er is besloten om de locatie in Nijensleek niet meer permanent op 
donderdag te bemensen. Wel kunnen mensen bij een VIA vrijwilliger in Nijensleek terecht, 
mochten ze vragen hebben. De locatie in Havelte blijft open. 
 
In de Week van de mantelzorg is er gekozen voor een aanbodgericht programma, waarbij 
WMW in elke kern een inloopmiddag heeft georganiseerd. In 2018 zijn de voorbereidingen 
getroffen voor de start van een Alzheimertrefpunt in Westerveld. Er wordt samengewerkt 
met zorgpartners in Westerveld en gezocht naar vrijwilligers voor het Alzheimertrefpunt. Dit 
is met name gericht op lotgenotencontact voor dementie. In 2018 is er een werkgroep 
gestart met professionals van WMW en twee jonge mantelzorgers om de communicatie 
rondom het thema jonge mantelzorgers beter onder de aandacht te krijgen bij hulpverleners, 
ouders en scholen. Dit project loopt door in 2019.  
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Er is een AVG bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligersorganisaties i.s.m. met NOV 
(Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). WMW heeft bij NL Doet een aantal 
maatschappelijk organisaties bezocht die meededen. Verder is er behoefte aan een platform 
waar formele en informele organisaties en bewoners geïnformeerd worden over de 
mogelijkheden van vrijwillige inzet op lokaal en gemeentelijk niveau. Een vind- en 
verbindplek waar alle vrijwillige inzet samenkomt. Dit wordt in 2019 verder ontwikkeld. Het 
Centraal Meldpunt wordt dan omgebouwd van een gemeentelijke voorziening naar een 
voorziening op dorpsniveau, de vrijwilligers worden lid van Team van het Dorp. Het doel is 
dat de vrijwilligers van Team van het Dorp aan de hand van de participatiewaaier de vraag 
van de inwoner verhelderen en een passend antwoord bieden waarbij de keuzevrijheid van 
de inwoner voorop staat.  
Dit jaar is er een vrijwilligerswaardering uitgereikt in de vorm van vouchers van lokale 
ondernemers. De uitreiking vond plaats in het gemeentehuis op de dag van de vrijwilliger.  
 
  
  

Jaarverslag Welzijn MensenWerk 2018 14



 
 

 

4. Samenvatting uitvoering sociaal werk door WMW in de gemeente 
Zwartewaterland 

 
In 2018 zijn er weer 22 netwerklunches georganiseerd die aanhaken bij Samen 
Zwartewaterland en de AIO-punten (Advies, Informatie en Ontmoeting) in de bibliotheken. 
De lunches leiden er bijvoorbeeld toe dat er verbindingen zijn gelegd tussen partijen die 
leiden tot een aanbod op valpreventie, er samenwerking wordt gezocht door fysiotherapie en 
beweegcoaches in Genemuiden, en dat er meer mensen kunnen meedenken met een 
algemeen vraagstuk.  
 
In de oriëntatiefase vanaf begin maart 2018, zijn we aan de slag gegaan met het in kaart 
brengen van de leefbaarheid en vraagstukken in de wijk. Dit hebben we gedaan door een 
aantal sleutelfiguren in de wijk op te zoeken en steekproefsgewijs een 20-tal huisbezoeken 
af te leggen.  
 
In navolging op de bevindingen die uit de wijkscan Achter Het Singel in Zwartsluis kwamen 
zijn we afgelopen zomer met collegae en netwerkpartners op pad geweest met de PIPO-
wagen om enkele wijkbezoeken te brengen. Doel daarvan was om verder het contact in de 
wijk met bewoners aan te gaan en te horen wat er leeft, welke wensen er zijn en het contact 
tussen wijkbewoners onderling verder op gang te brengen. Naast dat werd er ingezet op het 
contact tussen kinderen in de wijk door sport en spel aan te bieden bij de PIPO-wagen 
bezoeken.  
 
Jongeren worden tijdens het ambulant werken opgezocht wanneer ze zich in de openbare 
ruimte begeven. Vanuit de samenwerking met de politie wordt onze aandacht regelmatig 
gericht op enkele individuen binnen groepen om contact mee te onderhouden en hen te 
ondersteunen.  
 
De samenwerking met kerncoördinatoren wordt o.a. gevonden in de vorm van het 
Leefbaarheidsoverleg waarin de kerncoördinatoren, politie, woningbouwcorporatie en 
sociaal werk zijn vertegenwoordigd en waar samenlevingsvraagstukken kunnen worden 
besproken. Hier komen vraagstukken aan bod waarbij een gezamenlijk plan gemaakt wordt, 
een voorbeeld hiervan is de Kaai. 
  
Er zijn tal van vraagstukken op het gebied van het werken met jongeren. Eén van de 
opvallende vragen waar professionals bij jongeren op stuiten is hoe jongeren zich in de 
openbare ruimte ophouden ten opzichte van hun digitale leefwereld en hoe deze vanuit de 
professie te benaderen. Hierover zijn de werkers van Welzijn MensenWerk in contact 
getreden met Dynamo Eindhoven, een onderdeel van Lumens Werkt. Hier wordt succesvol 
met jongeren gewerkt via de ILW-methode (inspirerend leren werken) waarbij 
talentontwikkeling, ambulant werk en stimuleren van talenten benadrukt worden in contact 
met de jongeren. 
 
Wanneer het gaat om overlast in de woonomgeving kan het ook gaan om overlast, ontstaan 
anders dan door jongeren veroorzaakt, die lokaal historische bepaald is en te herleiden is 
naar meer recente sociale ontwikkelingen. Vanuit het sociaal werk draagt ons specialisme 
vanuit het opbouwwerk bij aan oplossingen die leiden tot het vergroten van 
verdraagzaamheid, onderlinge communicatie en ontstaan van nieuwe  verbindingen in de 
lokale samenleving. Samenwerking, integraal werken en inzet van opbouwwerk-
methodieken zijn hierin leidend.  
 
Bij ontmoeting hebben we het over individuen en groepen die elkaar ontmoeten op straat, in 
keten, in de jeugdsoos of op andere plekken. Deze plekken zijn de vindplaatsen voor de 
sociaal werkers. Zij zoeken hier de jongeren op, maken contact en richten zich op de 

Jaarverslag Welzijn MensenWerk 2018 15



 
 

 

leefwereld en de sociale omgeving van jongeren. Door signalering en activering zorgen zij 
ervoor dat jongeren verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen situatie en jongeren 
beter participeren in de samenleving. Activering, sociale zelfredzaamheid en 
jongerenparticipatie zijn hierbij de kernwoorden.  
 
Jeugdsoos Esclusa in Zwartsluis was bezig met de voorbereidingen van de bouw van de 
nieuwe jeugdsoos. Er is in januari een bijeenkomst georganiseerd waarin buren en 
geïnteresseerden zijn uitgenodigd. Met de jongeren is in februari een brainstormavond 
geweest waarin de jongeren aangegeven hebben hoe zij de inrichting van de soos zien. In 
april kwamen de nutsbedrijven en kon er begonnen worden met het aankleden van de 
jeugdsoos. Ook is er een bijeenkomst geweest waarin de vrijwilligers van de jeugdsoos 
hebben gekeken naar hoe ze van start gaan en wanneer dit mogelijk is. Maar na lang 
wachten op alle nutsvoorzieningen en bezwaarschriften, konden de vrijwilligers in oktober 
eindelijk klussen, de eerste dag dat de jeugdsoos open was, was vrijdag 22 december, en 
dit was gelijk een grote opkomst van 50 jongeren. 
 
In de periode van februari tot begin april is er onderzoek gedaan naar het alcohol- en 
drugsgebruik bij jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar in de gemeente Zwartewaterland. 
In verband met de korte tijdsduur van het onderzoek heeft dit steekproefsgewijs 
plaatsgevonden onder jongeren die para-commerciële instellingen bezoeken en locaties 
waar alcohol genuttigd mag worden, welke in beeld zijn van de sociaal werkers van Welzijn 
MensenWerk. Om inzicht te krijgen in het middelengebruik zijn er op verschillende plaatsen 
in de gemeente enquêtes afgenomen onder de jongeren. In totaal hebben 173 jongeren uit 
de gemeente de vragenlijst ingevuld. Dit zijn 61 meisjes en 112 jongens. Resultaten en 
zorgen worden onder andere gedeeld met de gemeente.  
 
In de voorbereiding op het brommerrijden speelt het sociaal werk een grote rol, er zijn een 
aantal overleggen geweest met gemeente en politie maar ook met 
evenementverkeersregelaars en jongeren. In Zwartsluis zijn de evenementverkeersregelaar, 
politie, sociaal werk en de jongeren bij een gekomen om te kijken of het dit jaar ook anders 
kan dan rijden over de provinciale weg, dit bracht vaak onveilige situatie met zich mee.  
Brommerrijden is in 2018 goed verlopen in alle kernen.  
 
Binnen het uitgaansleven van de jeugd neemt het ketenbezoek een belangrijke plaats in. 
De keten worden door de jongeren zelf gerund. Vriendengroepen ontmoeten elkaar hier, 
drinken er een biertje en ondernemen allerlei activiteiten met elkaar.   

• Jongerenwerk bezoekt de keten en neemt met jongeren, ouders en 

perceeleigenaren de regels door zoals opgesteld in het Ketenbeleid.  

• Jongerenwerk houdt contact met de keet en pleegt interventies op het moment 

van overlast of het niet naleven van de regels zoals opgesteld in het Ketenbeleid.  

• In het koppeloverleg worden de keten besproken.  

• Het jongerenwerk onderhoudt periodiek contact met de jongeren in de keten 

door bezoek te brengen tijdens een openingsmoment en via social media. 

• Met de jongeren in de keten wordt gekeken naar draagvlak voor activiteiten met 

een competitief element tussen de keten.  
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