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Voorwoord
Beste lezer,
Terwijl we dit verslag schrijven, zitten we midden in de coronatijd. Dan word je met de
neus op de feiten gedrukt dat er in korte tijd zoveel veranderd is.
En dat terwijl wij als Welzijn MensenWerk (WMW) in 2019 al veel hebben veranderd. We
hebben gekozen voor een sterke voorliggende voorziening. Het preventief werken en de
vroegsignalering loont. Bij deze basisvoorziening hoort een andere werkwijze, omdat we
met steeds minder personeel ons werk moeten uitvoeren. Naast bezuinigingen in de
afgelopen jaren in de gemeente Meppel, worden de CAO-verhogingen niet door de
gemeenten gecompenseerd. Dus komt daar nogmaals minimaal 6,5% kostenverhoging
voor salarissen overheen. Dit vraagt om herbezinning.
WMW heeft daarom als koers bepaald om een basisvoorziening in te richten. De
expertise en corebusiness komen zo tot hun recht, in het belang van de inwoners van
haar werkgebied. Hierbij hoort een andere werkwijze: het halfdelijns werken. Alle sociaal
werkers zijn hiervoor inmiddels geschoold.
Ook de ondersteuning, zoals de bedrijfsvoering en accommodaties zijn hierin mee
ontwikkeld. De organisatie is heringericht en een nieuwe structuur is ontwikkeld.
Ook binnen het managementteam (MT) heeft een herschikking van taken
plaatsgevonden, wat recht doet aan de aansturing van en ondersteuning aan de
basisvoorziening en het nieuwe werken. De managers zijn, conform het gebiedsgericht
werken, gekoppeld aan een gemeente.
Nu, in coronatijd, merken we hoe belangrijk het vangnet van het sociaal werk is. Een
sterke basisvoorziening aanwezig in de gemeente is onontbeerlijk. Hoe vervelend deze
coronatijd voor iedereen ook is, want jong en oud heeft ermee te maken, het maakt
duidelijk hoe belangrijk het vangnet is en dat er aandacht is voor een ieder. De
verbinding, aandacht en de benodigde ondersteuning om erger te voorkomen zijn van
menselijk belang. Sociaal werk behoort dan ook tot de cruciale (vitale) beroepen.

Corine Volleberg
Bestuurder
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1.

Missie en visie

Missie
Verbetert welzijn
Met aandacht en betrokkenheid verbetert Welzijn MensenWerk het welzijn van iedere
inwoner vanuit eigen kracht en samen kracht, zodat zij een betekenisvol, gelukkiger eigen
leven kunnen leiden in een vitale samenleving.

Visie
Iedereen doet mee
Welzijn MensenWerk verbetert met aandacht en betrokkenheid het welzijn van inwoners,
jong en oud, en ondersteunt in een betekenisvol leven. Door te vragen wat de inwoners zélf
(eigen kracht) het liefst willen veranderen spreken we het vermogen van mensen aan om
zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en
sociale uitdagingen van het leven. Wij doen wat nodig is. En om dat te kunnen doen, kennen
we de inwoners en hun omgeving, zijn we aanwezig in de buurten en wijken en zitten we in
de haarvaten van de buurt. Daarom zijn de sociaal werkers bereikbaar, herkenbaar,
zichtbaar en vindbaar in de dorpen, wijken en op scholen.

Wijken en dorpen leefbaar
De dorpshuizen, wijkpunten en scholen zijn voor Welzijn MensenWerk een belangrijke plek
om het individueel welbevinden in een gezamenlijk daglicht te stellen, waardoor het
onderdeel wordt van gezamenlijke inspanningen met mede inwoners,
vrijwilligers(organisaties), professionals en samenwerkingspartners (samen kracht).

Vrijwilligers aan zet
In wijken en dorpen zetten vrijwilligers(organisaties) zich in om de leefbaarheid en het
meedoen in de buurt te bevorderen. De sociaal werkers ondersteunen hen daarbij om de
eigen kracht (van de vrijwilliger of een inwoner) en de samen kracht (in de wijken/dorpen) te
versterken.
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2.
2.1

Inhoudelijk jaarverslag algemeen
Bestuur/directie

Dit verslagjaar stond in het teken van steeds concreter uitvoering geven aan de transitie. De
veranderende werkwijze van het sociaal werk om meer preventief te werken gericht op het
meedoen van de inwoners en mee te werken aan een betaalbare samenleving. Hier ging
aan vooraf een scherpe analyse van waar we nu stonden. Door alle ontwikkelingen in de
transitie en de ontstane financiële tekorten bij gemeenten waren wij ook opgeschoven naar
de meer multiproblem vraagstukken en ondersteuning. Hierdoor verschoof de preventieve
uitvoering steeds meer naar de achtergrond. Gelukkig hebben we dit met de gemeenten en
samenwerkingspartners tijdig gesignaleerd en in dit verslagjaar de nodige ombuigingen
kunnen realiseren. Inmiddels zijn alle sociaal werkers geschoold in de nieuwe werkwijze in
het sociaal werk, het zogenaamde halfdelijns werken.
Het nieuwe werken vraagt ook van de managers een andere manier van ondersteuning.
Daarom is dit jaar een coachingstraject gestart. Het management heeft in dit verslagjaar veel
tijd besteed aan de interne veranderingen, maar zeer zeker ook aan de overleggen met de
gemeenten. Dit was nodig om de gewenste koers te bespreken waarmee een goede
basisvoorziening in het voorliggende veld neergezet kon worden.
Eind 2018 is gekozen voor een herschikking van taken binnen het managementteam, wat in
2020 uitgevoerd zal worden.
Door de nieuwe manier van werken is ook de ondersteuning door de bedrijfsvoering
geëvalueerd en vernieuwd. Hierdoor sluit de benodigde ondersteuning beter aan op de
nieuwe werkwijze van het sociaal werk. Ook de afdeling accommodaties was hierbij
betrokken en is mee ontwikkeld in het belang van het ontwikkelen van de basisvoorziening
van waaruit preventief gewerkt wordt.
Meerdere beleidszaken zijn vastgesteld en konden indien nodig door naar de
ondernemingsraad (OR). De OR bestond ook dit jaar uit drie leden en de samenwerking,
afstemming en informatie-uitwisseling verliep in een goede, doch kritische sfeer. In dit
verslagjaar heeft de OR in samenspraak met de bestuurder een onderzoek uitgevoerd onder
het personeel. De uitkomst is besproken met de bestuurder die hier in 2020 mede uitvoering
aan geeft.
Verder heeft de bestuurder samen met de HR adviseur van P&O de nodige tijd besteed aan
een rechtszaak in het kader van de transitievergoeding.
Het bestuur werd ook in 2019 gevormd door mevrouw C.L.M. Volleberg.

De Plataan
Ook in 2019 was de bestuurder van WMW de bestuurder van CCM De Plataan.

Samenwerking gemeenten
Ook in 2019 hebben we onze werkzaamheden in de gemeenten voortgezet. In de
gemeenten Meppel en Westerveld als brede sociale welzijnsvoorziening en in de gemeente
Zwartewaterland voornamelijk voor de jongeren. Hieronder noemen we per gemeente
enkele highlights uit dit verslagjaar.
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Gemeente Meppel
In dit verslagjaar is intensief opgetrokken om te komen tot een sterke preventief werkende
basisvoorziening. Door de financiële tekorten is de gemeente gaan koersen op kosten,
waarmee ook de opdrachten aan WMW afstevenden op de steeds zwaardere
problematieken en vraagstukken uit de samenleving. WMW heeft een nieuwe koers
ontwikkeld, waarin de preventie en vroegsignalering beter tot hun recht komen, zodat
zwaardere problematieken zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. WMW gaf hiermee
aan dat investeren in de preventie loont. Nadat deze nieuwe koers is besproken met de
wethouder sociaal domein is daarna samen opgetrokken om aan deze koers invulling te
geven. Om de veertien dagen kwamen medewerkers van de gemeente en leden van het
managementteam van WMW bijeen om te bepalen wat in de basisvoorziening hoort en wat
extra is. Moeilijke vraagstukken als wat doet WMW dan niet meer kwamen voorbij.
Uiteindelijk is er al jaren bezuinigd op de werkzaamheden en kan dus met minder mensen
niet alles meer uitgevoerd worden. In deze periode is naast inhoud, ook hard gewerkt aan de
relatie, elkaars rollen en het vertrouwen. Om zo tegelijk gereed te zijn in deze moeilijke en
zware tijden voor de komende jaren.
Naast het deelnemen aan de zorgalliantie, een platform om betere afstemming te realiseren
vanuit de zorg richting preventie, heeft de bestuurder intensief contact gehad met de
initiatiefnemers om te komen tot een Odensehuis in Zuidwest-Drenthe en later ook in
Noordwest-Overijssel.
De gemeenteraad heeft een werkbezoek gebracht aan WMW over de inzet van het sociaal
werk.
De bestuurder is formeel opdrachtgever van het provinciale project De jeugd van de
toekomst. Dit om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen om uitval van jongeren te
voorkomen. Dit project is geëvalueerd en de visie is ontwikkeld en goedgekeurd. De
provincie heeft het vervolg voor een jaar gefinancierd om de nieuwe werkwijze in 2020 te
implementeren.

Gemeente Westerveld
In 2019 is volop uitvoering gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst. De medewerkers van
WMW hebben zich gericht op uitvoering en invulling geven aan het gebiedsgeoriënteerd
werken. Dit was voor de gemeente Westerveld een nieuwe werkwijze. Het is gepresenteerd
in de gemeenteraad en men wil de ontwikkelingen graag volgen. Het was samen zoeken
naar de goede manier, waarbij continu de vraag speelt wat heeft de inwoner eraan en hoe
nemen we de samenwerkingspartners hierin mee. Het ging niet zonder slag of stoot, met
vallen en opstaan zijn mooie stappen vooruit gemaakt en werd het werk steeds concreter.
De dorpsverbinders (opbouwwerkers) hebben hun rol ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de
gebieden diende ook de gemeentelijke samenhang niet uit het oog verloren te worden.
Zodoende is het SPA-overleg (Signaleren, Prioriteren, Actie) ontstaan. Voor enerzijds
onderlinge afstemming en anderzijds het oppakken van gemeentebrede opdrachten.
Overleg met de gemeente Westerveld is in dit verslagjaar op alle niveaus intensief geweest.
Ook De Veldkei heeft de nodige aandacht gevraagd dit jaar, zowel met bewoners, als intern
binnen WMW, alsook met de gemeente. Nadat het dorp had gekozen voor renovatie van De
Veldkei is het ontwerp door de welstandscommissie goedgekeurd. In 2020 zal er
duidelijkheid komen over de planning van de uitvoering.

Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland heeft de opdracht voor 2019 voortgezet en de sociaal
werkers (jongerenwerkers) hebben hun werkzaamheden in de drie kernen uitgevoerd. Er is
regelmatig ambtelijk overleg geweest tussen WMW en de gemeente. Extra aandacht en tijd
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is gestoken in het maken van nieuwe afspraken omtrent het organiseren van de
koningsnacht in 2020. De traditie om jaarlijks op koningsnacht door jongeren het
brommerrijden toe te staan is door landelijke incidenten in een ander daglicht komen te
staan. Onderzocht zijn elkaars rollen en verantwoordelijkheden en hoe en waar het
duidelijker geformuleerd kan worden. In 2020 zal WMW op verzoek van de gemeente
Zwartewaterland intensief betrokken worden bij de hernieuwde invulling van het voorliggend
veld.

Andere samenwerkingspartners
Lokaal werkt WMW in alle drie de gemeenten met vele partijen samen. Dit is ook in 2019
gebeurd. Maar naast de afspraken met de gemeenten is ook de samenwerking met diverse
andere partijen en organisaties voor de inwoners van essentieel belang, zoals de politie, de
corporaties, het onderwijs, Biblionet en de zorgorganisaties. Elkaar snel weten te vinden is
van groot belang voor de inwoners, waarbij opschalen gebeurt als het nodig is en afschalen
direct als het kan.
De bestuurder heeft ook in 2019 contacten onderhouden op lokaal, regionaal, provinciaal en
landelijk niveau. Ze heeft zitting in diverse netwerken zoals:
•
•
•
•
•
•

de 5 D’s. Vijf welzijnsorganisaties in Zuid-Drenthe om het sociaal werk te verstevigen
en te verbeteren en om van elkaar te leren;
de Zorgalliantie. Erop gericht om meer preventief in te steken vanuit alle
zorgdisciplines;
de Meppeler Uitdaging (verbinding tussen het maatschappelijk veld en het
bedrijfsleven);
de Regiocampus;
het Armoedepact in Meppel;
lid van de twee landelijke organisaties Sociaal Werk Nederland en Verdiwel.

Interne taken
Naast de aansturing van reguliere taken en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse
gang van zaken, heeft de bestuurder onder andere de volgende werkzaamheden in dit
verslagjaar uitgevoerd:
•
de jaarrekening 2018 is opgesteld en vastgesteld met een schone
accountantsverklaring;
•
de begroting 2020 is opgesteld en vastgesteld;
•
er zijn zes overlegvergaderingen geweest met de OR, waarvan twee met de
Raad van Toezicht;
•
door de veranderende werkwijze in het sociaal werk is ook de bedrijfsvoering
geanalyseerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt om zo de gewenste
ondersteuning te kunnen blijven leveren;
•
de organisatiestructuur is aangepast en de MT-overleggen zijn afgestemd op de
nieuwe werkwijze.

Projecten/activiteiten
VSV (Vroegtijdig School Verlaten): Maatwerk en coaching
De werkzaamheden zijn gericht op voorkomen van uitval in het onderwijs van kwetsbare
jongeren met (stapel)problematiek op meerdere levensgebieden.
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Dit werd in 2019 gedaan door:
• casuscoach als adviseur en intermediair tussen zorg, onderwijs en arbeid;
• jongerenbegeleider als praktisch ingestelde outreachende/activerende sociaal werker
die naast de jongere staat.
De jongere staat centraal
Het project De jongere staat centraal richt zich op de kwetsbare jongeren in en om de
school, met als perspectief een succesvolle uitstroom naar een vervolgopleiding en werk. De
ontwikkelde werkwijze en visie in schooljaar 2018-2019 is in dit verslagjaar meer gericht op
hoe deze visie uit te voeren. Reeds in 2019 is ontwikkeld:
• vorm gegeven aan het interprofessioneel team;
• samenwerking en overlegstructuur tussen onderwijs, welzijn en gemeenten;
• verbeterde overdracht PO-VO.
Dakajam
Dakajam is een afkorting van Dagkampen jeugd actie Meppel.
Sinds 1950 kunnen kinderen en jongeren uit de gemeente Meppel gedurende de laatste
twee weken van de zomervakantie op Dakajam-kamp.
Ook in dit verslagjaar hebben veel kinderen hieraan deel kunnen nemen en de deelname
door kinderen uit de gemeente Westerveld is geëffectueerd.
Het kamp wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, waaraan WMW een faciliterende
ondersteuning verleend.

Vermogen/werkkapitaal
In 2018 is onder begeleiding van adviesbureau Hordijk & Hordijk en de accountant het
vermogen en werkkapitaal besproken. Het ging hierbij over de positie en
verantwoordelijkheid van de organisatie. De inkomsten van WMW bestaan voor een relevant
gedeelte uit subsidies 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 WMW geen
doel op zich is. Eventuele groei van reserves zal WMW op langere termijn weer investeren,
en bij voorbaat in de gemeenten waar deze vermogensvorming is ontstaan, voor zover dat
duidelijk is. Het middel daarvoor is de hiervoor in gebruik genomen egalisatiereserves per
gemeente. In de gemeenten Westerveld en Zwartewaterland wordt aldus gehandeld.
Met de gemeente Meppel zijn nog geen afspraken hierover vastgelegd.
De afwijkende visie van de gemeente Meppel is niet gewenst, omdat dit onduidelijkheid
schept naar de andere gemeenten hoe WMW om kan gaan met haar continuïteitsreserves.
WMW beseft dat de samenleving continu in beweging is en dat dit zeker geldt binnen de
welzijnssector. WMW 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 WMW werkzaam is. Inzet van kwalitatief goed
opgeleid personeel is waar WMW op kan voortborduren. Het beleid dat vanaf 2019
gehanteerd wordt is dat de hoogte van de continuïteitsreserve samenhangt met de in dienst
zijnde werknemers.
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2.2

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de algemene zaken van WMW 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. Eind
2018 is gestart met het werven van een nieuwe voorzitter omdat de huidige voorzitter zijn
periode er ruimschoots op had zitten. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld en per 1
maart 2019 is de nieuwe voorzitter benoemd.
In 2019 bestond de RvT uit vijf leden:
• de heer L.C. Scholtus, voorzitter tot 1 maart 2019
de heer J. Tichelaar, voorzitter vanaf 1 maart 2019
• de heer W.J.A. van Es, lid
• de heer A.T. Hoksbergen, lid
• mevrouw N.J.M. Senteur, lid
• mevrouw L. Westerhof, lid
De RvT heeft dit jaar zes keer vergaderd.
Ook in 2019 was de herstructurering van De Veldkei een veel besproken item. Nu het dorp
gekozen heeft voor herstructurering is het de kunst een gedegen plan te realiseren dat
betaalbaar is. Naast WMW en de inwoners zullen meerdere financiële bronnen aangeboord
moeten worden. Overleg met de gemeente Westerveld heeft hierbij de nodige aandacht.
Toezicht is een kwestie van vertrouwen, met de juiste structuur en de dynamiek. Met de
komst van de nieuwe voorzitter wordt de jaarlijkse evaluatie in 2020 gepland. Regelmatig
hebben bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met de wethouder en de bestuurder. In de
gemeenten Westerveld en Meppel zijn deze overleggen geïntensiveerd om enerzijds kennis
te maken met de nieuwe voorzitter en anderzijds de perikelen omtrent de financiën te
bespreken. In deze overleggen kwamen het gemeentetekort en de positie en relatie met
WMW uitdrukkelijk aan de orde. Verder speelde in de gemeente Westerveld de
herstructurering van De Veldkei een grote rol en in de gemeente Meppel de financiële
positie, en dan met name de perspectiefnota met daarbij de bezuinigingen en het
herijkingsproces van de subsidies.
De heren J. Tichelaar en W.J.A. van Es zijn afgevaardigden van de RvT in de contacten met
de OR. Zij zijn twee keer aanwezig geweest bij een vergadering van de OR met de
bestuurder. De hoofdonderwerpen waren de jaarrekening 2018 en de begroting 2020.
Verdere resultaten van de RvT in 2019:
• het jaarverslag van de RvT over 2018 is vastgesteld;
• de jaarrekening 2018 is door de RvT goedgekeurd en door de bestuurder
vastgesteld. Daarbij is aan de bestuurder decharge verleend over het boekjaar 2018;
• de begroting voor 2020 is goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de
bestuurder.
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Het rooster van aftreden per 1 januari 2019:
Rooster van aftreden
per 31 december van het jaar
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

De profielschets voor de RvT is in 2019 niet aangepast.
De leden van de RvT hadden per 1 januari 2019 de volgende (neven)functies:
De heer J. Tichelaar
Voorzitter ondernemingsfonds Meppel
De heer W.J.A. van Es
Advocaat (in business)
Docent Hanze Hogeschool
Docent Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
Docent NCOI
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
Mevrouw N. Senteur
Lid van de Klachtencommissie Nationale Politie regio NoordNederland
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 Senteur Advies
Mevrouw L. Westerhof
Senior Personeel, Organisatie en Ontwikkeling Adviseur (in
business)
Coördinator Job Coaches bij Stichting Vluchtelingenwerk OostNederland (vrijwilligerswerk)
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2.3

Bedrijfsvoering en accommodaties

Financiën
Het ingevoerde kassasysteem heeft zoals verwacht inderdaad meer inzicht gegeven in
kosten- en opbrengstenverantwoording en onderscheid naar interne en externe omzet in de
wijk- en dorpscentra.
De invoering van de digitale verwerking van inkoopfacturen is ook in dit verslagjaar goed
bevallen. Op deze wijze hebben we meer inzicht en controle op de crediteuren en de
mandateringen van de medewerkers.
In 2019 heeft de invoering van het WWA systeem, waarin de urenregistratie plaatsvindt,
eveneens plaatsgevonden. Het tijdschrijfsysteem gaf goed inzicht in de diverse verlofvormen
die de Cao Welzijn en de wet hanteren 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 gemeente besteed worden.
Omdat we met steeds minder inkomsten het werk moeten uitvoeren, is het van belang om
de kosten en baten scherp te houden. Daar onze belangrijkste kostenpost het personeel is,
vraagt dit goed inzicht en afstemming. Door de verandering van werkwijze en omdat het niet
tijdig helder was met welke werkzaamheden WMW zou moeten stoppen en elders onder zou
moeten brengen, is de werkdruk erg hoog geweest en hebben we meer personeel in dienst
moeten houden. Er is gekozen voor een natuurlijke afvloeiing, bij vertrek van een vaste
medewerker wordt besproken of er wel of niet vervangen wordt en zo ja hoeveel uren. Dit
om het tekort op de begroting te minimaliseren en tevens de onrust en onzekerheid bij het
personeel te laten afnemen.

P&O
De salarisverhogingen conform de CAO zijn uitgevoerd.
Het ziekteverzuimcijfer over 2019 was gemiddeld 3,67%, exclusief zwangerschapsverlof en
vangnet UWV. Dit is lager dan in 2018, toen bedroeg het nog 4,8%
We startten per 1 januari 2019 met 63 medewerkers (43,34fte), waarvan zeven
uitzendkrachten (3,14 fte) en vijf medewerkers in tijdelijke dienst (3,67 fte).
Eind december 2019 hadden we 58 medewerkers in dienst (39,51 fte), waarvan drie
uitzendkrachten (1,42 fte) en zes medewerkers in tijdelijke dienst (2,58 fte).
P&O is samen met het MT, de OR en zakelijk leider accommodaties in dit verslagjaar gestart
met het formuleren van nieuw personeelsbeleid. Dat zal in 2020 opgenomen worden in het
strategisch beleidsplan.

Secretariaat/managementondersteuning
In 2019 zijn we gestart met de nieuwe invulling van het team secretariaat en
managementondersteuning. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk waarbij ieder een
eigen specialisatie en taken heeft, maar wel vervangbaar is.

Communicatie
Het zichtbaar zijn en blijven is voor het sociaal werk van essentieel belang. Vindbaar zijn
voor de inwoners. Ook in 2019 hebben we hiervoor gezorgd middels de advertenties die om
de veertien dagen in de huis-aan-huisbladen in de gemeenten Meppel en Westerveld
geplaatst zijn. Ook diverse artikelen en activiteiten zijn in de publiciteit verschenen. Flyers
met contactgegevens zijn opgesteld.
Ook de interne communicatie heeft dit jaar de nodige aandacht gehad. Hiervoor zijn diverse
overlegstructuren gevormd en zijn nieuwsbrieven voor en door het personeel opgesteld. Het
MT heeft de communicatie na elk MT-overleg uitgebreid met een taMTam-schrijven.
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Helaas kon de miniconferentie in de gemeente Westerveld niet doorgaan, maar dit zal in
2020 in een nieuw jasje zeker worden opgepakt.

Accommodaties
Voor alle accommodaties hebben we het beheer en de exploitatie, net als eerdere jaren, ook
in 2019 uitgevoerd. Speciale aandacht is besteed aan:
• de renovatieplannen voor De Veldkei in Havelte;
• de opzet van de coöperatie van De Koeberg in Meppel.
Ook in 2019 was de bestuurder van WMW, mevrouw C.L.M. Volleberg, tevens de
bestuurder van Cultureel Centrum De Plataan. Doordat de zakelijk leider van De Plataan
vanaf maart 2019 arbeidsongeschikt is, heeft WMW meer tijd besteed aan de aansturing en
ondersteuning van het beheer en exploitatie van De Plataan.
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3.

Samenvatting uitvoering sociaal werk

3.1

Gemeente Meppel

3.1.1 Hulpverlening
a.
Algemeen maatschappelijk werk
In 2019 waren er 148 nieuwe trajecten, 168 zijn afgesloten en er zijn 68 openstaande
trajecten.
De top 3 van de problematieken:
1.
Sociale relaties (echtscheiding)
2.
Financiën (schulden)
3.
Geestelijke gezondheid (spanningsklachten)

b.

Schoolmaatschappelijk werk

In 2019 waren er 304 nieuwe trajecten, 341 zijn afgesloten en er zijn 132 openstaande
trajecten.
Zie voor een uitgebreide verantwoording van onze inzet in de gemeente Meppel bijlagen 1
en 2.

3.1.2 Wijk- en dorpsgericht werken
Per wijk is er een team van sociaal werkers. De sociaal werkers in de buurt vormen de
verbindende schakel tussen bewoners en bewonersgroepen, tussen bewoners en
professionele organisaties en overheden, en vaak ook tussen professionals onderling die
vanuit verschillende organisaties in de wijken en dorpen werken aan samenlevingsopbouw.
De sociaal werker is zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in
samenwerking met diverse partners op spreekuren, buiten op straat of in gesprek bij
mensen thuis om in contact te komen met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft
en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven welke problemen er in
hun omgeving spelen en hoe die het best opgelost kunnen worden. We richten ons op het
versterken van de eigen kracht en initiatief van bewoners.
In elke wijk is er een wijkpunt, dat de uitvalbasis is van de sociaal werker en waar activiteiten
plaatsvinden.

a.

Koedijkslanden/Berggierslanden/Slingenberg

De Koeberg
De Koeberg heeft in 2019 een aantrekkelijk aanbod kunnen leveren aan de wijkbewoners
van Koedijkslanden, Berggierslanden en Slingenberg. De Koeberg wordt steeds meer
bezocht en wordt vaker gevonden en herkend als wijkvoorziening, die bijdraagt aan een
goede, leefbare wijk. Ook in samenwerking wordt meer gezocht naar een cultuur van
innovatief samenwerken en co-creatie.
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Ontmoetingsactiviteiten
Koffie-inloop
Op dinsdag- en donderdagochtend en op zondagmiddag. Reguliere groep ouderen
ontmoeten elkaar. Het gaat om een groep van 10 à 20 personen. Er zijn vrijwilligers
aanwezig die helpen bij de koffie en er zijn voor een praatje en aandacht.
Wandelgroep
Wekelijks op dinsdagochtend verzamelt zich een groep wandelaars, veelal gepensioneerd,
om een stevige wandeling te maken langs gevarieerde routes door Meppel. Zo’n zeven jaar
geleden is de groep begonnen met vier personen. Dit jaar is de groep weer flink gegroeid. J
Het wekelijks aantal deelnemers ligt rond de twintig. De groep bestaat uit circa dertig
mensen. Na afloop wordt altijd een kop koffie of thee gedronken in de Koeberg. Vanuit de
Koeberg loopt de sociaal werker af en toe mee om met de groep in gesprek te zijn.
Knutsel-doe-middag
Uit de wandelgroep heeft een groepje mensen het initiatief genomen om maandelijks samen
een middag te knutselen of te handwerken.
Sjoelgroep
Iedere maandag komt een groepje sjoelers bij elkaar. Deze groep bestaat uit circa twaalf
personen. Er is altijd een vrijwilliger bij die ondersteuning geeft.
Klaverjasmiddag
Iedere donderdagmiddag wordt een klaverjasmiddag georganiseerd/gecoördineerd door een
vaste vrijwilliger. Hij zorgt voor een eerlijk spelverloop en verzorgt prijsjes. Wekelijks doen er
zeker 24 deelnemers aan mee. De vrijwilligers zorgen voor een gezellige middag met wat
drinken en een hapje erbij. Twee keer per jaar wordt een marathondag georganiseerd, met
daarbij een gezellige maaltijd.
Spellenavond
Twee keer per maand wordt op vrijdagavond een spellenavond georganiseerd door
enthousiaste bordspelliefhebbers. Zij zorgen samen met een vrijwilliger voor een
avondvullende activiteit waar deelnemers diverse spellen kunnen spelen. Er komen
gemiddeld vijftien deelnemers per keer.
Maandelijkse bingo
Iedere maand is er op een woensdagavond bingo. Deze laagdrempelige activiteit is steeds
weer een succes. De ontmoetingsruimte is iedere keer helemaal vol gereserveerd.
Sociale activering en ontmoeting
Dit zijn activiteiten waarbij we meer begeleiding faciliteren vanuit professioneel en
vrijwilligersperspectief. Het is meer dan alleen ontmoeting. Het beoogt ook doelen als
activeren, ondersteunen, bewust richten op sociaal functioneren, participeren, zorg ontlasten
en eenzaamheidsbestrijding.
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Eetcafé
Wekelijks wordt op woensdag een eetcafé gehouden. Deelnemers schrijven zich vooraf in.
Iedere woensdag zijn er zo’n 24 deelnemers. Veelal betreft het mensen die zonder partner
wonen en leven. Het eetcafé is na het eerste jaar als een om-de-weekse-activiteit, succesvol
overgestapt naar een wekelijkse activiteit.
De coördinatie van de kookvrijwilligers verloopt via Cosis, zo ook de begeleiding. Het gaat
hier ook om activering van de doelgroep van Cosis en de verbinding met wijkbewoners. Dit
gaat in samenwerking met de vrijwilligers van de Koeberg die mee helpen in de bediening.
De Koeberg Creatief-groep
Tot afgelopen zomer organiseerde en begeleidde de MensA iedere woensdagochtend een
activeringsactiviteit. Het project begon vijf jaar geleden. Het doel was een mix van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt samen te laten gaan met andere bewoners uit de wijk.
Dit werd een succes. Nadat MensA besloot om te stoppen, is de groep uitgenodigd om aan
de slag te gaan met zelforganisatie. De groep organiseert en bekostigt zelf nu hun eigen
activiteit. De ondersteuning vindt plaats via de betrokken vrijwilligers. Iedere week komt een
groep van tien à veertien mensen bijeen. Ondersteuning wordt verzorgd door WMW.
Geheugensteunpunt de Koeberg
Iedere twee weken is er op vrijdagochtend het geheugensteunpunt met gemiddeld twaalf
bezoekers en twee vrijwilligers. In november is er een effectmeting gedaan. De deelnemers
(mensen met dementie en hun mantelzorgers) geven aan dat zij door deelname aan het
geheugensteunpunt meer gezelligheid om zich heen ervaren (100%), meer doen voor
anderen (88,8%), meer mensen kennen die hen kunnen helpen (66,6 %) en zich meer
gesteund voelen door anderen (77,7%).
Huiskamer Koeberg
In september is huiskamer de Koeberg opgericht. Wekelijks komen hier gemiddeld twaalf
deelnemers. De deelnemers worden verwezen door leden van het kernteam ouderen en
ervaren allemaal sociale problematiek zoals bijvoorbeeld eenzaamheid. De huiskamer wordt
ondersteund door vrijwilligers en een sociaal werker.
Jaarlijkse activiteiten
Wijkevenement
In samenwerking met de ondernemers van het winkelcentrum is het wijkfeest georganiseerd.
Het is een echt feest geworden met muziek, optredens, kofferbakverkoop, kleedjesmarkt en
pipowagen. Het aantal bezoekers was ook dit jaar weer groot.
De beheerder van de Koeberg heeft met de vrijwilligers een rol in de organisatie.
Recycle Sint
Vanuit een burgerinitiatief is er aandacht voor duurzaamheid en sociale betrokkenheid
ontstaan. Voor het tweede jaar is de Recycle Sint georganiseerd. Studenten van de Koeberg
hielpen de bewoners. Het idee is dat bewoners goed speelgoed inleveren en ruilen.
Overgebleven speelgoed is naar de Arme Kant van Meppel gebracht voor verdere
verspreiding. Het aantal deelnemers was dit jaar ruim verdubbeld naar 25.
Oliebollenloop Koeberg
Hardloopgroep De Koeberg houdt jaarlijks een hardloopactiviteit door de wijk. De loop start
vanaf de Koeberg. Ook dit jaar was dit weer een succesvolle wijkactiviteit.
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Samenwerking
Het wijkteam Wijk- en Dorpsgericht Werken
Het wijkteam (bestaande uit wijkagent, wijkregisseur, woonconsulent, boa-handhaving,
sociaal werker en coördinerend wijkverpleegkundige) houdt iedere dinsdag een
inloopspreekuur voor wijkbewoners die vragen hebben over de wijk, leefbaarheid, veiligheid
of andere kwesties.
Bibliotheek
De bibliotheek organiseerde in samenwerking met de Koeberg een tweetal cursussen: Klik &
Tik en Wegwijs met Digid. Een mooie combinatie van sociale ontmoeting en educatie in de
wijk.
Promotie
Winkeliersvereniging
De Koeberg is lid van de winkeliersvereniging Koedijkslanden. Door deze deelname kunnen
we gezamenlijk meer doen aan de promotie van het winkelcentrum. Dit werd onder andere
zichtbaar door het jaarfeest en kerstversiering.
Sociale media
• Wijkconnect
Wijkconnect is de manier waarop in de wijk de wijkconnecties gemaakt kunnen
worden via het internet. Helaas is Wijkconnect niet erg actief. Binnen de Koeberg
wordt geconstateerd dat er energie gestoken moet worden in het bereik via
Wijkconnect.
• Facebook
De Koeberg heeft een facebookpagina. Deze wordt gebruikt, maar kan zeker worden
verbeterd. Het blijkt wel dat het bereik behoorlijk is zodra de berichten gedeeld gaan
worden.
Nieuwsbrief De Koeberg
In 2019 verschenen drie edities van de Nieuwsbrief De Koeberg. Activiteiten, inzet van
vrijwilligers en wijkbewoners worden belicht. Eveneens komt er nieuws over wijkinitiatieven
en wijkontwikkelingen aan de orde.
De nieuwsbrief werd financieel mogelijk gemaakt door het wijkteam Wijk- en Dorpsgericht
Werken. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot verzelfstandiging van de nieuwsbrief,
onder andere door samenwerking met het winkelcentrum Koedijkslanden.

b.

Oosterboer/Ezinge/Rogat/Broekhuizen

Oosterboer
De bewoners van de Oosterboer geven aan dat het prettig wonen is in de wijk en dat ze
tevreden zijn over de bevolkingssamenstelling. Dit is ook te zien aan de woonduur, 67% van
de bewoners woont langer dan vijftien jaar in de wijk. Dit betekent ook dat de wijk aan het
vergrijzen is en er meer vraag komt naar voorzieningen om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen
te gaan.
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Wijkpunt Oosterboer
Het wijkpunt in de Oosterboer is geopend in 2018 en in 2019 verder ontwikkeld. Er vinden
op maandag, dinsdag en donderdag activiteiten plaats gericht op laagdrempelige
ontmoeting en voorlichting, informatie en advies.
Ontmoetingsactiviteiten
Koffie-inloop
Op maandag- en donderdagochtend. Het gaat om een groep van tien à twintig personen.
Vrijwilligers en stagiaires zetten koffie en zijn er voor een praatje.
Spelletjesmiddag
Op maandagmiddag is er een spelletjesmiddag onder leiding van een vrijwilliger en een
sociaal werker. Er komen tussen de vijf à tien personen
Sport en Bewegen
Op dinsdagochtend sporten zo’n tien tot vijftien personen (met name ouderen) onder leiding
van een docent. Na het sporten blijven de deelnemers nog koffie drinken in het Wijkpunt.
Sociale activering en ontmoeting
VIA-spreekuur
Het spreekuur werd in 2019 gemiddeld bezocht door 1 klant per spreekuur. De vijf
belangrijkste onderwerpen zijn: sociale voorzieningen (AOW/pensioen), financiën
(schulden), sociale voorzieningen (minimaregelingen), belastingen (toeslagen), sociale
relaties (scheiding).
Geheugensteunpunt
Het geheugensteunpunt kwam niet echt van de grond. In september 2019 is het
geheugensteunpunt omgezet in een spelletjesmiddag.
Jaarlijkse activiteiten
Lentefair
Samen met Doomijn Kinderopvang is er voor het tweede jaar een lentefair georganiseerd.
Met spelletjes, ponyrijden en lekkere koffie en thee was het een geslaagde dag.
Kerstactiviteit
De vrijdag voor kerst waren er activiteiten als kerststukjes maken, een quiz, verkoop van
broodjes worst en warme chocomelk. De stagiaires hebben het geheel voorbereid in
samenwerking met de sociaal werkers van de Oosterboer.
Samenwerking
Wijkvereniging
Naast afstemming over activiteiten heeft WMW het initiatief genomen om samen met de
wijkvereniging een activiteitenkalender te maken. Elke maand komt deze uit en wordt
verspreid op verschillende plekken in de wijk.
Het wijkteam Wijk- en Dorpsgericht Werken
Het wijkteam is het eerste halfjaar iedere maand bij elkaar geweest met daarnaast iedere
week een inloopspreekuur voor wijkbewoners. Dit werd heel slecht bezocht en daarom is
besloten het inloopspreekuur te laten vervallen en het wijkteam elke twee weken een uur bij
elkaar te laten komen om elkaar te informeren over problemen, kansen en ontwikkelingen in
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de wijk. De wijkteamleden weten elkaar te vinden, ook buiten de vergaderingen om en
trekken met elkaar op, indien nodig. Een aantal keren hebben de wijkteamleden
straatgesprekken gehouden.
Wijkplatform
Het wijkplatform is tien keer bij elkaar geweest. Belangrijkste onderwerpen waren:
• de geluidsoverlast van de A32. Dit is op de agenda van het college van B&W
gekomen;
• de samenwerking tussen bewoners van de Meeuwenborgh en de scholen voor de
aanleg van tuintjes;
• de bouw van het nieuwe ziekenhuis wordt gevolgd;
• het onderhoud van het groen in de wijk
• de organisatie van de burendag.
Daarnaast wordt er vier keer per jaar een wijkkrant uitgebracht. In 2019 is de verzorging van
de verspreiding overgegaan van een bureau naar vrijwilligers. Dit loopt prima. Ook is er een
prijsvraag uitgezet voor de bewoners om een gedeelte van het wijkbudget in te zetten voor
het vergroten van de leefbaarheid. Hier zijn drie initiatieven uit gekomen die zullen worden
uitgewerkt.
Wijkaanpak
Een werkgroep van bewoners, aangevuld met een sociaal werker van WMW en de
wijkregisseur, houdt zich bezig met de revitalisering (wijkaanpak) van de Oosterboer. Het
geheel wordt geleid door de projectleider van de gemeente Meppel. De werkgroep heeft zich
in 2019 laten voorlichten door verschillende ambtenaren over verschillende onderwerpen,
zoals wonen, energie, het sociaal domein en de cultuurhistorie van de Oosterboer. Dit heeft
geresulteerd in zes vraagstukken die verwerkt zijn in de startnotitie die in 2020 zal worden
gepresenteerd aan het College van B&W.
Promotie
• Het wijkpunt heeft een instagram- en facebookpagina.
• Het wijkplatform maakt 4x per jaar een wijkkrant. De sociaal werkers maken hier
gebruik van om informatie te delen.

c.

Haveltermade

Wijkpunt De Poele
Ontmoetingsactiviteiten
Koffie-inloop
Op dinsdag- en vrijdagochtend. Het gaat om een groep van zo’n tien à twintig personen. De
groep wordt gedraaid door vrijwilligers.
Sport en Bewegen
Er sporten zo’n tien à vijftien personen (met name ouderen) onder leiding van een docent.
Sociale activering en ontmoeting
VIA-spreekuur (Voorlichting, Informatie en Advies)
Er is gestart met een VIA-spreekuur op dinsdagochtend.
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Vrouwencentrum
In het vrouwencentrum vinden multiculturele activiteiten plaats, voornamelijk georganiseerd
door de groep zelf, met ondersteuning van de sociaal werker. Deze ontwikkelt en
ondersteunt ook nieuwe ontwikkelingen en legt verbindingen met andere activiteiten binnen
De Poele. Daarnaast adviseert zij bij multiculturele vraagstukken
In 2019 is de start gemaakt om het vrouwencentrum door te ontwikkelen naar een algemene
ontmoetingsruimte. Dit zal verder vorm krijgen in 2020.
Geweldige wijk
De projectleider van WMW heeft de klankbordgroep en hun activiteiten (Geweldige Wijk
Café en Geweldige Wijk Tuin) ondersteund, met als doel dat ze zoveel mogelijk zelfstandig
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Bij de professionals moest de bekendheid van de
app vergroot worden. Daarnaast is er ondersteuning geboden bij gezinnen die gebruik
maken van de app en is er geholpen bij het formuleren van de hulpvraag.
Samenwerking
Het wijkteam Wijk- en Dorpsgericht Werken
Het wijkteam komt 1 keer per maand bij elkaar. Naast het elkaar informeren en
casuïstiekbespreking is er aandacht besteed aan het opstellen van een wijkagenda en het
toezien op de uitvoering ervan. Gezamenlijk wordt er ook een besluit genomen over
wijkacties en de inzet van het wijkbudget.
Wijkplatform
De sociaal werker is ondersteunend aan het wijkplatform. Dit platform komt maandelijks bij
elkaar.
Spectrum Gezondheidsvaardigheden Publieksacademie.
De sociaal werker heeft deelgenomen aan de projectgroep en een sub-werkgroep. Er zijn
meerdere workshopavonden georganiseerd, waaronder één grote bijeenkomst “Dementie in
theater”.
Welzijn op recept
In een wekelijks spreekuur is de sociaal werker aanwezig voor vragen, informatie en advies.
Daar vindt een eerste gesprek plaats met cliënten, verwezen door de huisarts over
leefsituatie, wensen, mogelijkheden en kansen. Informatie is gegeven over diverse
activiteiten. In het tweede gesprek wordt de cliënt begeleid bij het vinden van een zinvolle
daginvulling of uitbreiding van het sociale netwerk. Er vindt een terugkoppeling plaats naar
de verwijzer. Na enige tijd wordt er contact opgenomen met de cliënt om te kijken of er nog
meer vragen zijn.
MensA
Er is een structurele samenwerking met de MensA. Ontwikkelingen worden gevolgd en
informatie gedeeld. Er wordt ook naar elkaar verwezen.
Promotie
• Het sociaal werk heeft een facebookpagina.
• Het wijkplatform maakt vier keer per jaar een wijkkrant, genaamd Kijk Op De Wijk.
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d.

Centrum

De Plataan
De Plataan is een cultureel centrum waar verschillende organisaties gehuisvest zijn. Al
vanaf de oprichting is WMW hier aanwezig en organiseert zelf activiteiten, maar zoekt ook
de verbinding met de andere organisaties.
Ontmoetingsactiviteiten
In de Plataan vinden veel activiteiten voor ouderen plaats. Aan de vaste activiteiten, zoals
biljart, tekenen en schilderen, stijldansen, koersbal, schaken, etc. namen 352 senioren deel.
Sociale activering en ontmoeting
VIA-spreekuur (Voorlichting, Informatie en Advies)
Er is gestart met een VIA-spreekuur op dinsdagochtend.
De Huiskamer (dagopvang)
In de huiskamer komen gemiddeld acht deelnemers per dag. Er zijn een aantal vrijwilligers
aanwezig die een praatje maken, helpen bij activiteiten en spelletjes organiseren. De sociaal
werkers ondersteunen de vrijwilligers en helpen bij hulpvragen.
Samenwerking
Eetcafé Het Anker
In samenwerking met de Noorderboog zijn de sociaal werkers een eetcafé gestart. Dit vindt
1 keer per maand plaats en heeft gemiddeld 35 deelnemers.
Het wijkteam Wijk- en Dorpsgericht Werken
Het wijkteam komt 1 keer per maand bij elkaar. Er komen vaak leefbaarheidsvraagstukken
aan de orde, die opgepakt worden door de sociaal werkers.
Wijkplatform
Het wijkplatform bestaat uit bewoners en komt maandelijks bij elkaar. De sociaal werker sluit
aan ter ondersteuning.
Promotie
Elk jaar wordt er een activiteitenboekje gemaakt. Deze wordt verspreid onder de deelnemers
en samenwerkingspartners.

e.

Nijeveen

Dorpsteam Nijeveen
Er vindt periodiek overleg plaats. De dorpsagenda van DVN (Dorpsvereniging Nijeveen) is
leidend gemaakt voor het werkplan van het Dorpsteam. Tijdens de jaarmarkt is een kraam
bemenst.
Werkgroep Zorg
Vanuit Dorpsvereniging deelgenomen en geadviseerd. Betrokken bij diverse overleggen met
Noorderboog, Actium, Klankbordgroep Kerspel. Model Hollandscheveld Verbindt is leidraad
vanuit DVN. Geregeld ook de werkwijze van Naobuur benoemd.
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Spreekuur
Namens Wijk- en Dorpsgericht Werken en VIA vindt op dinsdag van 16.00-17.00 uur het
spreekuur plaats. Gemiddeld komen er twee bezoekers per week. Diverse casussen zijn
opgepakt door de opbouwwerker, sommigen zijn overgedragen aan AMW en/of
tweedelijnsorganisaties. Naar aanleiding van onderzoek door een stagiaire heeft de huisarts
benoemd dat het spreekuur in hun pand directere mogelijkheden bied richting ‘welzijn op
recept’.
Stagiaire
In het voorjaar zijn conclusies en aanbevelingen besproken met de geïnterviewden, en later
met de belanghebbende organisaties. Enkele aanbevelingen worden direct opgepakt. Met
stagedocent tussenevaluatie en in juni eindevaluatie opgepakt. Positieve waardering door
alle betrokkenen.
Buurtkamer
In het Kerspel. Uitvoering en verantwoording door Noorderboog. WMW is als adviseur
betrokken.
Bewonersvertegenwoordiging Kerspel
Er zijn geregeld gesprekken geweest met twee bewoners die het voortouw nemen.

3.1.3

Kernteams integrale ouderenzorg

De kernteams bestaan uit een huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundigen van
verschillende thuisorganisaties, specialist ouderengeneeskunde en een sociaal werker. In
drie wijken (Koedijkslanden, Oosterboer en Haveltermade/centrum) komen de kernteams
maandelijks bij elkaar. De overleggen bestaan uit casuïstiek (Dalezlijsten) en naar
aanleiding van de signalen uit deze cases wordt individuele ondersteuning geboden en
geprobeerd gezamenlijke oplossingen te vinden. In Oosterboer zijn tien casussen gericht op
eenzaamheid en kwetsbaarheid door de sociaal werker verder opgepakt. In Koedijkslanden
is daarnaast in september Huiskamer De Koeberg opgericht om sociale isolatie van
kwetsbare ouderen tegen te gaan.

3.1.4 Mantelzorg
Contactpunt Mantelzorg (CPM)
Het CPM heeft vijf keer vergaderd en er zijn twee nieuwe vrijwilligers geworven. In
samenwerking met het CPM zijn er vijf activiteiten georganiseerd. Drie workshops met tien
tot vijftien deelnemers en twee grotere activiteiten met dertig tot veertig deelnemers.
Dag van de mantelzorg en mantelzorgwaardering
Ruim 1100 mantelzorgers hebben op de Dag van de mantelzorg in schouwburg Ogterop de
mantelzorgwaardering uitgereikt gekregen. Deze waardering bestond uit een keuze van
diverse cadeaubonnen.
Mantelzorgplatform
De partners van het mantelzorgplatform zijn twee keer bij elkaar geweest. Een bijeenkomst
is afgezegd vanwege te veel afzeggingen. Het is zoeken naar een effectieve samenwerking
tussen de verschillende partijen.
Er zijn zes nieuwsbrieven verstuurd naar ruim 900 mantelzorgers.
In samenwerking met de gemeente Meppel is een training mindfulness voorbereid die begin
2020 wordt aangeboden aan mantelzorgers.
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Individuele ondersteuning
Vijftien mantelzorgers zijn individueel ondersteund door een sociaal werker bij vragen die zij
hadden in relatie tot de mantelzorg: overbelasting/respijtzorg/regelen van hulp/regelhulp.

3.1.5 Alzheimer café
Het Alzheimer café wordt ondersteund door het sociaal werk en maakt ook deel uit van de
stuurgroep. Elke maand zijn er een thema-avonden die goed bezocht worden. Het Alzheimer
café zet zich al jaren in voor een dementievriendelijk Meppel. Ook de Gemeente Meppel is
door het tekenen van het provinciale convenant betrokken en gezamenlijk wordt er nu
gewerkt aan het dementievriendelijk krijgen van Meppel.

3.1.6 Burgerinitiatief Eenzaamheid
Het sociaal werk is betrokken geraakt bij het burgerinitiatief Eenzaamheid. Deze komt voort
uit het aanjaagbudget, maar de initiatiefnemers hadden hulp nodig bij het opstarten. Er is
een verbinding gelegd met het SamSam-overleg.

3.1.7 Meppel Diep Geluk
De sociaal werker heeft deelgenomen aan het stakeholdersoverleg (1 keer per zes weken).
De stakeholders fungeren als contactpersoon naar de eigen organisatie en diverse andere
organisaties op het gebied van zorg en welzijn om de waarde “geluk” samen uit te dragen.
Ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd in het kader van de waarde “geluk”, zoals het
Geluksfestival.

3.1.8 Stuif es In
Het sociaal werk ondersteunt en faciliteert Stuif es in. Er worden vrijetijdsavonden
georganiseerd voor mensen met en zonder beperking.

3.1.9 Jongerenwerk
Ketenbeleid
De gemeente Meppel is bezig met ketenbeleid. Het jongerenwerk is betrokken. Het doel is
om in januari een informatie avond te organiseren met de keeteigenaren en eigenaren van
de grond waar de keet op staat. Dit om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak,
praktijk en beleid!
Skatebaan Nijeveen
Het proces, samen met de jongeren, tot het aanleggen is voltooid. De vervolgstappen zijn
het ondersteunen bij het aanleggen van de skatebaan, de regels opstellen en skatelessen
organiseren.
Politiekids
Politiekids is een samenwerkingsverband tussen Meppel Actief, Politie, Weerbaarheid
Meppel en jongerenwerk. De jongerenwerker is aanspreekpunt voor ouders en kinderen. Hij
is elke week aanwezig bij de activiteiten om het vaste gezicht te zijn voor de kinderen. Een
keer per maand geeft de jongerenwerker een les groepsdynamica en hij heeft een rol bij de
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uitreiking van de certificaten. Een keer per kwartaal is er nog contact met de oude groepen
Politiekids.
Veilige school
Elke twee weken is er een inloopspreekuur op de vo-scholen Stad & Esch en Dingstede. Elk
kwartaal is er een overleg op de scholen om de signalen door te geven en oplossingen te
zoeken. Een keer per jaar gaat de jongerenwerker bij de klassen langs om bekend te
worden en het inloopspreekuur te promoten.
Sociaal team jeugd
Een keer per maand is er een overleg waar jongeren en jongerengroepen besproken
worden.
Hanggroepen
Er is contact geweest met verschillende hanggroepen. De groep uit het Wilhelminapark is
toegeleid naar een ruimte aan de Prinsengracht.
Overleg middelengebruik
Het overleg middelengebruik vindt twee keer per jaar plaats. Bij dit overleg zijn de scholen
aanwezig, de GGD en de gemeente Meppel. Het gaat over middelengebruik trends,
projecten en ontwikkelingen.

3.1.10 Vrijwilligers
Vrijwillige thuisondersteuning
In 2019 zijn er dertig lopende koppelingen, waarvan zes nieuwe. In de meeste gevallen gaat
het om ondersteuning in een mantelzorgsituatie of ondersteuning bij alleenwonende
kwetsbare ouderen.
SamSam
WMW ondersteunt het SamSam-overleg. Hieraan nemen veel vrijwilligersorganisaties deel.
Doel is om elkaar te informeren en te werken aan de samenhang tussen de organisaties.
Vrijwillige inzet
De activiteiten in de wijken worden gedraaid door vrijwilligers. Deze worden ondersteund
door de sociaal werkers. Belangrijk hierbij is presentie en aandacht, hulp, een luisterend oor
en waar nodig deskundigheidsbevordering.
Ook is er een samenwerking gestart met de Kenniskaravaan. Er zijn twee verschillende
workshops gegeven aan vrijwilligersorganisaties en meerdere presentaties over de vrijwillige
inzet aan groepen en maatschappelijke organisaties. Op het Drenthe College is een gastles
gegeven aan tweedejaars leerlingen.
Jaarcijfers Meppel Voor Elkaar
Gebruikers
Het aantal nieuwe gebruikers is 236, waarvan:
145 vrijwilligers;
48 particuliere hulpvragers;
43 nieuwe vrijwilligersorganisaties.
De gemiddelde leeftijd van alle gebruikers was 45 jaar, waarvan 69% vrouw is en 31% man.
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In 2018 waren er meer nieuwe gebruikers. Dit is begrijpelijk, want de nieuwe gebruikers
worden niet meegeteld in 2019. In 2019 zien we wel een groei van particuliere hulpvragers
ten opzichte van 2018. In totaal zijn er de afgelopen drie jaar bijna 800 gebruikers geweest
die zich hebben aangemeld op Meppel Voor Elkaar (telling is begonnen op 07-12-2016).
Hulpvragen
In totaal zijn 219 hulpvragen gesteld.
Opgesplitst:
94 vragen vanuit een organisatie;
30 vragen van een organisatie namens een cliënt;
95 hulpvragen van particulieren.
Top 10 hulpvragen
1.
24% gezelschap
2.
17% activiteitenbegeleiding
3.
14% klussen/techniek
4.
12% erop uit
5.
11% tuin & natuur
6.
10% gastvrouw/-heer
7.
8% mantelzorgondersteuning
8.
8% vervoer
9.
7% huishoudelijk
10.
5% computer/sporten/(huis)dieren
Aanbieders
37% van de aanbieders (vrijwilligers) hadden hun profiel zichtbaar.
Top 10 aanbieders
1.
38% gezelschap
2.
36% erop uit
3.
31% activiteitenbegeleiding
4.
26% gastvrouw/-heer
5.
26% taal en lezen
6.
24% creatief en muziek
7.
21% (huis)dieren
8.
21% boodschappen
9.
20% vluchtelingen ondersteuning
10.
20% mantelzorg ondersteuning/vervoer/tuin & natuur
Aanbieders: 140 keer van vrijwilligers, 24 keer van organisaties.
Matches
Van de 690 connecties is gemiddeld 1 op de 4 een match.
Gemiddeld: 172,5 matches gemaakt.
Maar er zijn op het platform 177 matches daadwerkelijk bevestigd. Dit is meer dan onze
schatting van 1 op de 4.
Dit maakt een maatschappelijke waarde van € 354.000 (maatschappelijke waarde van 1
match is € 2000).
Maatschappelijke waarde
In 2019 zijn er maar 9 minder hulpvragen gesteld dan in 2018. In totaal zijn er 690 unieke
connecties geweest. In 2019 is er erg in geïnvesteerd om bij de gebruikers aan te geven om
daadwerkelijk een match te bevestigen. Dit is ook veelvuldig gedaan. Maar liefst 177 keer is
aangegeven dat er een match is geweest. Dit is meer dan onze verwachting dat 1 op de 4
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een match is. We denken dan ook dat er meer matches zijn geweest in deze periode. Een
mooi resultaat.

3.1.11 Voorzieningenwijzer
Vertegenwoordigers van Woningcorporatie Woonconcept, de gemeente Meppel en WMW
trokken begin maart door Ezinge om mensen uit te nodigen voor een adviesgesprek met
iemand van de Voorzieningenwijzer. Ezinge is uitgekozen vanwege de mooie verhouding
tussen koop- en huurwoningen (fifty-fifty). Dat helpt bij het bepalen van waar de
Voorzieningenwijzer het meest effectief is in te zetten.
Na deze ronde zijn er spreekuren georganiseerd waar mensen persoonlijk werden
uitgenodigd voor een adviesgesprek.

3.1.12 Laaggeletterdheid
De sociaal werker neemt deel aan de regiegroep van het Taalpunt. Stichting Lezen en
Schrijven is hierin leidend. De regiegroep probeert laaggeletterdheid op de kaart te krijgen
bij met name professionals om het te herkennen.

3.1.13 Dag van de ouderen
Elk jaar wordt de dag van de ouderen georganiseerd. Deze activiteit wordt altijd goed
bezocht.

3.1.14 Gezinsgerichte programma’s
De gezinsgerichte programma’s zijn gericht op opvoedingsondersteuning en
ontwikkelingsstimulering aan ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. Er nemen
per jaar 25 kinderen deel.
De sociaal werker heeft contact met Stichting Leergeld, in verband met Kindsupport.
Stichting Leergeld regelt de aanvraag aan fondsen voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Aangezien Kindsupport van 0 tot 23 loopt, ontstaat er een gat in de aanvragen bij kinderen
van -4 en 18+. WMW pakt dit op. Het gaat om vijf aanvragen van september tot en met
december.

3.1.15 Samenwerking Regiocampus
Helpende handen
In de markt lijkt een behoefte te ontstaan naar ondersteuning in de extramurale zorg in de
breedste zin van het woord door vergrijzing, tekort aan (zorg)personeel, afbrokkelende
netwerken en mantelzorg, etc.
Helpende Handen is een onderwijsconcept op het gebied van “contextrijk leren”. Helpende
Handen wordt vormgegeven naar voorbeeld van bestaande initiatieven elders in het land. Dit
bestaande concept past uitstekend in de gedachten en visie van de Regiocampus.
WMW krijgt een rol in het ophalen en begeleiden van de vraag. Verbinding is gelegd met
Meppel voor Elkaar en vrijwillige thuiszorg. Het project is nog in ontwikkeling. Mogelijke start
september 2020.
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Project Zinsitief
Gedurende de levensloop krijgen mensen te maken met zingevingsvragen. Doel van het
project is om een beweging op gang te brengen op het terrein van:
• het versterken van de competenties van sociaal werkers en vrijwilligers om
herkenning van zingevingsmomenten en zinvragen te krijgen;
• het samenwerken van geestelijk verzorgers, sociaal werkers en vrijwilligers;
• een verbetering van de ondersteuning ten aanzien van een goed en zinvol leven
onder thuiswonende ouderen.
Sociaalwerkorganisaties (waaronder WMW), netwerken palliatieve zorg, geestelijk
verzorgers, ouderen, vrijwilligers, studenten en onderzoekers werken samen aan dit thema,
in werkgroepen in Nijmegen, Zwolle, Dalfsen en Meppel. De leden van de werkgroepen
komen regelmatig bijeen voor kennisdeling, het stellen van verbeter-/ontwikkeldoelen, en het
formuleren van actieplannen. Buiten deze bijeenkomsten verzamelen de werkgroepleden
informatie over behoeften, knelpunten en verbeter- en samenwerkingsmogelijkheden, en
testen zij nieuwe werkwijzen in de praktijk samen met hun collega’s. Ook wisselen de
werkgroepen onderling uit om van elkaar te leren, en daarbij worden ook regionale en
landelijke partijen betrokken. Start voorjaar 2020.

3.1.16 Preventie schuldhulp/informatie en advies
Belastinghulp Meppel
• Dit jaar waren in het voorjaar vijf vrijwilligers actief voor enkele honderden mensen
met een laag inkomen. De rest van het jaar werden vooral op maandagen vele
biljetten ingevuld. Sinds drie jaar is het merkbaar dat het aantal afspraken terugloopt.
Vooral omdat veel mensen geen aftrekposten meer kunnen opvoeren, waardoor de
uitkomst nul wordt. Nieuwe deelnemers zijn met name voormalig asielzoekers.
• Nieuwsbrieven van de Belastingdienst worden doorgestuurd naar collega’s en
vrijwilligers in en buiten WMW.
• Samenwerking met de bibliotheek: vrijwilligers ervaren knelpunten (te open ruimte,
betaald parkeren voor minima), daarover is WMW in gesprek geweest met de
bibliotheek.
Schuldhulp Meppel
• Er is zeven keer deelgenomen aan bijeenkomsten van het Netwerk Schuldhulp. Doel
is afstemming tussen deelnemende partijen.
• Training Psycho Educatie met Nadja Jungmann.
• Bij diverse casussen is ondersteuning verleend, waaronder enkele met het sociaal
team.
• Voorzieningenwijzer: pilot in het voorjaar in onder andere Ezinge, huis-aan-huis.
Evaluatie vindt plaats in september. In november zijn er informatiebijeenkomsten in
combinatie met collectieve zorgverzekering.
VIA Meppel (Voorlichting, Informatie en Advies)
• Bij SchuldHulpMaatje tijdens de certificering van nieuwe vrijwilligers is uitleg gegeven
over het VIA-spreekuur.
• Er is een workshop Zorgverzekeringen verzorgd voor de doelgroep van de MensA.
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3.2

Gemeente Westerveld

3.2.1 Hulpverlening
a.
Algemeen maatschappelijk werk
In 2019 waren er 117 nieuwe trajecten, 110 zijn afgesloten en er zijn 52 openstaande
trajecten.
De top 3 van de problematieken:
1.
Financiën (inkomen)
2.
Sociale relaties (echtscheiding)
3.
Geestelijke gezondheid (depressieve gedachten)

b.

Schoolmaatschappelijk werk

In 2019 waren er 79 nieuwe trajecten, 91 zijn afgesloten en er zijn 33 openstaande trajecten.
Zie voor een uitgebreide verantwoording van onze inzet in de gemeente Westerveld bijlagen
3 en 4.

3.2.2 Gebiedsgeoriënteerd werken
Het gebiedsgeoriënteerd werken heeft dit jaar vorm gekregen door als dorpsverbinders in
basisteams per kern/gebied te gaan werken. Een basisteam wordt gevormd door een
opbouwwerker, een jongerenwerker en een maatschappelijk werker. Zij stemmen de
werkzaamheden, vraagstukken, signalen, e.d. met elkaar af. Zij betrekken zo nodig andere
professionals bij de vraagstukken. Hierbij geven de dorpsverbinders invulling aan de
dorpsnetwerken, een netwerk van professionals van de verschillende organisaties in het
werkgebied; wijkagent, boa, wijkverpleegkundige, re-integratiewerker, onderwijs. Maar ook
het betrekken van sterke vrijwilligersorganisaties, zoals Naobuur,
In dit verslagjaar zijn de vier dorpsnetwerken gestart, die bestaan uit een breed scala aan
samenwerkingspartners die actief zijn in het sociaal domein. Hierdoor is er nu betere
afstemming en samenwerking tussen organisaties, dit natuurlijk in het belang van de
inwoners.
Omdat professionals aangaven dat ze elkaar vaker zouden willen ontmoeten, ook vanwege
informele afstemming, organiseert WMW nog steeds het Soepie van Westerveld. Dit is een
tweemaandelijks informeel samenkomen van een bont gezelschap aan mensen die
werkzaam zijn in het sociaal domein. Er komen meestal tussen de twintig à dertig mensen.

a.

Dorpen gebied Noord

Diever
Diever heeft bij het ontwikkelen van het gebiedsgeoriënteerd werken een voorloperfunctie
gehad. In 2019 zijn de contacten met de verschillende partners in het gebied onderhouden
en bestendigd.
• Dorpsnetwerk Noord Diever en omstreken is gestart in 2019 met Actium, politie,
wijkverpleegkundigen (ZZWD, Icare, Noorderboog) en WMW.
• In samenwerking met de J.T. Seinenhof (Noorderboog) en de bibliotheek Diever is
gestart met “de Koffietafel”. Dit is een pilot die ten doel heeft een informeel moment
te bieden aan inwoners om elkaar te ontmoeten, de ontmoetingsfunctie van
voorzieningen als de J.T. Seinenhof en de bibliotheek te benadrukken, en lokaal
werkzame professionals uit het dorpsnetwerk te kunnen treffen.
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•
•
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•

b.

Periodiek wordt aangesloten bij overleggen van de SOB en Vereniging
Dorpsbelangen Diever.
Actief presentiegericht werken met of zonder partners uit het dorpsnetwerk.
WMW maakt ook deel uit van Diever in Actie, waar zij een bijdrage levert waar
mogelijk.
Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn werd in 2019 een avond georganiseerd rond
langer gezond thuis blijven wonen. Hier werd het concept Team van het Dorp
toegelicht en had de beheerder van het te openen Hart van Diever een moment om
een toelichting te geven.

Dorpen gebied Oost

Dwingeloo
Vanaf zomer 2019 is in Dwingeloo gestart met dorpsgericht werken door een
dorpsverbinder.
Doelstelling is om de inzet te richten op kennismaking, oriëntatie en gevoel krijgen met het
dorp.
Resultaat:
• het dorpsnetwerk is opgezet en van start gegaan met medewerkers van Actium,
politie, POH en fysiotherapie (MCD), wijkverpleegkundigen (ZZWD, Icare en
Noorderboog), WMW-basisteam;
• afgesproken is dat het Vragenuurtje van het Dorpsnetwerk in 2020 van start gaat. Als
pilot vanaf de stamtafel in De Wijert;
• actieve presentatie in het dorp op straat, bewonersstraatgesprekken;
• afstemming met dorpsorganisaties SOB-Dwingeloo en Dorpsbelangen Dwingeloo.
Hun opvatting is vooral dat zij hun “eigen” activiteiten willen voortzetten. Zij staan wel
achter ontwikkelingen in het sociale domein in Westerveld;
• Sociale Marke; belnetwerk en maandelijkse koffie-ontmoetingsactiviteit;
• Dwingeloo in Actie: fittest met positieve gezondheid; Beweegtuin.

c.

Dorpen gebied Zuid

Havelte
• Ingezet op diverse ontmoetingsactiviteiten met als doel in contact te komen met de
“kanszoekende” inwoners van Havelte, vaak zijn dit ouderen.
o Er is daarom een koffie-inloop opgestart in de Veldkei, die nu een wekelijkse
frequentie heeft. Hierbij wordt gewerkt met vrijwillige gastvrouwen/-heren.
Sociaal werkers zijn op de achtergrond aanwezig voor vragen. Inmiddels
komen hier iedere week tussen de tien à twintig mensen.
o Er is een maandelijkse eettafel opgestart in de Veldkei, met hetzelfde doel als
de koffietafel: ontmoeting, sociale contacten en indien nodig signaleren van
vragen.
o Koffie en welzijn, gewoon bij Abe. Iedere donderdagochtend is WMW samen
met of de Noorderboog of ZZWD aanwezig in de Albert Heijn in Havelte.
Wederom om laagdrempelig in contact te komen met inwoners en om op
deze manier lichte vragen af te vangen en om aan vroegsignalering te doen.
Op een ochtend wordt er met gemiddeld tien mensen gesproken, waarbij er
regelmatig zeer gerichte vragen zijn, bijvoorbeeld over de Wmo.
• Er is regelmatig contact met de dorpsgemeenschap. WMW is inmiddels ook actief in
de werkgroep zorg en welzijn van de Dorpsgemeenschap. Deze werkgroep wil bij de
inwoners en organisaties van Havelte de urgentie van onder andere de vergrijzing en
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de transitie voor Havelte onder de aandacht brengen. In dit kader zijn er
netwerkbijeenkomsten georganiseerd met relevante concrete onderwerpen uit het
dorp.
In een aantal straten is een buurtaanpak uitgevoerd. Dit hield in: WMW signaleerde
vanuit het contact met bewoners collectieve en individuele problematiek. Het
collectieve ging over de leefomgeving die in de beleving van de bewoners
verslechterde. Onder regie van WMW en in samenwerking met Actium en
nadrukkelijke samenwerking met de bewoners is er een wijkschouw georganiseerd.
Ondanks stroeve communicatie met de gemeente zijn inmiddels alle punten
opgepakt en is de situatie in de buurt verbeterd.
WMW maakt onderdeel uit van de werkgroep Havelte in Actie. Dit is vanuit de
beweegcoaches van de gemeente Westerveld. Vanuit deze groep worden diverse
activiteiten op het gebied van bewegen geïnitieerd.
WMW heeft in Havelte onder andere ondersteuning gegeven aan “de Soos”, dit is
een maandelijkse activiteit voor mensen met een verstandelijke beperking. Het
bestaat al jaren en is succesvol en draaide altijd volledig op vrijwilligers. Door
veranderende omstandigheden dreigde de activiteit te stoppen. Door ondersteuning
van WMW op de achtergrond zijn er nieuwe randvoorwaarden gecreëerd waardoor
de activiteit ook in 2019/2020 kon blijven doorgaan.
Eenzelfde soort ondersteuning is gegeven aan vrijwilligers die het Repaircafé in
Havelte hebben opgestart.
Sociaal werk is betrokken in de activiteitenwerkgroep Veldkei, een groep van
bewoners en professionals. Insteek is dat de Veldkei een bruisende plek is voor alle
inwoners van Havelte. Hier is aan gewerkt door het opstarten van nieuwe activiteiten
en samenwerkingen, PR-activiteiten zoals een huis-aan-huis verspreide
activiteitenkrant. Ook is er een succesvolle uitmarkt georganiseerd.

Darp
• Vanaf september 2019 is er gestart met een vast inloopmoment op de
woensdagmiddag door de lokale opbouwwerker. Er is dan eveneens contact met een
aantal vaste gebruikersgroepen. Wijkagent en de beweegcoach hebben ook hun
gezicht laten zien. Opbrengst van de inloop was snel merkbaar, mensen nemen de
opbouwwerker dikwijls in vertrouwen en er zijn meerdere hulpvragen gepasseerd en
ook huisbezoeken afgelegd door de opbouwwerker.
• Als onderdeel van het Dorpsnetwerk Zuid is in een viertal diverse ontwerpsessies
nagedacht over samenwerken, kansen voor kinderen, de voorzieningen zoals de
school en het dorpshuis. De uitkomst zijn ongeveer vijftig diverse ideeën, waarvan er
enkele vanaf begin 2020 geagendeerd zullen worden om ze uit te werken: Politiekids,
koffieochtenden school, schoolmaatschappelijk werk, projectverbetering en
participatie van de Stobbe.
• Jongerenwerk: contacten aangehaald met een groep jongeren. Deze groep heeft
veel creatieve ideeën, waarvan een deel uitgewerkt kan worden.
Uffelte
• In 2019 is gestart met het invullen van de Dorpsopgave om meer inzicht te krijgen
wat betreft het sociale domein van Uffelte.
• Er is regelmatig contact met de dorpsgemeenschap over het aanjagen van nieuwe
activiteiten. Uffelte heeft een redelijk nieuw bestuur, maar bruist van de ideeën en
timmert aardig aan de weg. De dorpsgemeenschap is door ons goed geïnformeerd
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d.

over trends en ontwikkelingen wat betreft het sociaal werk en gebruik van de
accommodatie De Vlasbarg’n.
Vanaf september 2019 is ook in Uffelte gestart met een vast inloopmoment. Iedere
dinsdagmiddag is de lokale opbouwwerker aanwezig op het moment dat er ook
bestaande activiteiten plaatsvinden. Er is behoefte bij zowel inwoners als
professionals om meer bekendheid te geven aan het inloopmoment en dit verder uit
te breiden met meer professionals. De opbrengst van het verbinden van een vaste
opbouwwerker aan Uffelte is dat signalen op zijn plek komen. Hierdoor zijn meerdere
huisbezoeken afgelegd (Eropaf! Aanpak) en heeft de nodige ondersteuning geboden
kunnen worden.

Dorpen gebied West

Vledder
Naobuur
WMW is een samenwerkingsverband aangegaan met Naobuur. Er zijn enkele basistaken
vastgesteld met elkaar, waar de sociaal werker medeverantwoordelijk is:
• adviseur voor projectteam Naobuur, inmiddels Stichting Naobuur;
• het houden van een inloopspreekuur, elke maandag van 10.00-12.00 uur. Een
wijkverpleegkundige van ZZWD is op datzelfde moment ook aanwezig;
• driehoeksoverleg: Naobuur, ZZWD en WMW spreken over casussen die niet alleen
meer door vrijwillige inzet aangepakt kunnen worden en/of waar extra zorgen over
zijn;
• initiatieven vanuit Naobuur en andere bewonersgroepen in de regio ondersteunen in
hun ontwikkel- en aanloopfase. Zo is de afgelopen twee jaar steun gegeven aan “’t
Pannegie”, een tweewekelijkse eetactiviteit;
• nieuwe inwoners: op 4 februari is in Ons Dorpshuis een tweede bijeenkomst
georganiseerd, samen met de dorpsbelangen uit de regio Vledder. Deze keer door
middel van een eigen verhaal over historie en heden door lokale inleiders . Als
afsluiting heeft de burgemeester het een en ander verteld over de werkgelegenheid
in Westerveld. Opkomst was circa 35 bewoners. Voorbereiding voor komend jaar:
vergroten betrokkenheid regio, perspectief historie-heden-toekomst in beeld. De
dorpsbelangen krijgen eens steeds prominentere rol in het mee-organiseren; zij
betalen mee aan de kosten van de activiteit vanaf 2020.
Diversen
• Het starten van een “dorpsnetwerk”.
• Vledder in Actie.
• Betrokken bij MDO-ouderen bij de huisartsenpraktijken in Fredriksoord en Vledder.
Wapserveen
In Wapserveen is gestart met een maandelijks inloopmoment in het dorpshuis.
Wilhelminaoord
• In Wilhelminaoord is de samenwerking met de wijkagent voortgezet wat betreft de
inloop op woensdagmiddag in het dorpshuis. Een laagdrempelige plek waar
bewoners makkelijk binnenlopen voor vragen over welzijn, leefbaarheid en veiligheid.
• Ook is in 2019 gestart met de aanpak van eenzaamheid in Wilhelminaoord/
Frederiksoord. Uit onderzoek bleek dat dit in dit gebied eenzaamheid vaker
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voorkomt. De insteek is een aanpak als Welzijn op recept. Inmiddels zijn hiervoor
goede contacten gelegd en afspraken gemaakt met partijen zoals de huisarts,
wijkzorg en het dorpshuis.
Betrokken bij Vitaal Wilhelminaoord.

3.2.3 Dorpenoverleg Westerveld
Twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de
dorpsbelangenverenigingen/dorpsgemeenschappen van Westerveld. Dit is een initiatief van
de inwoners zelf. Altijd een wisselende locatie om ook in elkaars keuken (dorpshuis) te
mogen kijken. Om dit Dorpenoverleg beter te kunnen organiseren en meer inhoud te geven,
was er al enige jaren de wens om een voorbereidingscommissie op te richten. In 2019 is dit
werkelijkheid geworden. Met commitment van alle dorpsverenigingen is de
voorbereidingscommissie kort na de najaarsbijeenkomst in Uffelte geïnstalleerd.
De commissie zal zich met name erop richten om het tweejaarlijks overleg goed te
organiseren en werkt plannen uit om eventueel later, naar wens en smaak van de
vertegenwoordigers, een koepel op te zetten om gemeenschappelijke belangen te kunnen
behartigen waar dit nodig is.

3.2.4 Experimenten sociaal domein
WMW heeft actief deelgenomen aan de experimenten van de gemeente Westerveld, zoals
met het ingebrachte project Eet Mee.
Eet Mee
Door een toekenning van een kleine subsidie is het project Eet Mee opgezet. Een
experiment om ouderen met een gastadres te matchen om regelmatig te mogen
aanschuiven voor een maaltijd. De voorbereiding is van start gegaan in maart 2019. Dat wil
zeggen kennis genomen van de methodiek, instrueren van de vrijwilligers van het centraal
meldpunt. Het werven van deelnemers is voor de zomer gestart en er kwamen een aantal
aanmeldingen binnen. Het inwerken van de vrijwilligers vergde veel energie en had nogal
wat haken en ogen. De aangemelde ouderen hebben een persoonlijk intakegesprek gehad
aan huis, dit is als heel positief ervaren (bijvangst).
Na de zomer is er nog een actieve wervingsronde van start gegaan, massale aanmelding is
echter uitgebleven. Op basis van het aantal aangemelde matches zijn er daadwerkelijk zes
matches gemaakt. Helaas staan er eind 2019 ook nog een aantal aanmeldingen open.

3.2.5 Mantelzorgondersteuning
Nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief speciaal voor mantelzorgers is uitgebracht. Dit om gehoor te geven
aan de wens van mantelzorgers om geïnformeerd te worden over onder andere de
mantelzorgactiviteiten en de regelingen en mogelijkheden op gemeentelijk niveau.
Jaarlijkse mantelzorgwaardering
De gemeente Westerveld waardeert de mantelzorgers in haar gemeente. WMW voert deze
waardering uit. Iedere mantelzorger die zich meldt, ontvangt een voucher ter waarde van
€ 45,00 . De uitvoering in 2019 is, zo goed als, probleemloos verlopen. In totaal waren er
473 aanvragen, ongeveer vijftig meer dan het voorgaande jaar.
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Week van de mantelzorg
Voor het derde jaar op rij is de week van de mantelzorg georganiseerd. Als start van de
week was er een netwerkontbijt met professionals en vrijwilligers die te maken hebben met
mantelzorgers. Verder is in de loop van de week extra aandacht besteed aan mantelzorg in
de media, onder andere door een prachtig interview met een mantelzorger.

3.2.6 Samenlevingsakkoorden
Vanuit het college akkoord heeft de gemeente Westerveld de ambitie om haar inwoners
meer te betrekken bij besluitvormingsprocessen.
Wat is een samenlevingsakkoord?
De gemeente wil de samenleving vaker, eerder en intenser betrekken bij beleid. Ze wil met
inwoners, ondernemers, deskundigen, raads- en collegeleden om de tafel om met zijn allen
beleid te ontwikkelen. Dit komt terug in een akkoord met de samenleving. Voor de gemeente
Westerveld worden drie samenlevingsakkoorden opgesteld: een sociaal akkoord, een
duurzaam akkoord en een economisch akkoord.
Het opstellen van akkoorden met de samenleving betekent een andere manier van denken
en werken. Het betekent het afstaan van een deel van de zeggenschap en er kunnen
voorstellen komen waaraan niet eens gedacht zou zijn. Daarmee start Westerveld een
interessant bestuurlijk experiment, geheel erop gericht om samen te komen tot langer
termijn visies én op kortere termijn gezamenlijke doelen en acties.
De gemeente heeft WMW gevraagd om op onderdelen mee te denken in de opzet en
uitvoering van deze samenlevingsakkoorden. Onder andere vanuit het gebiedsgeoriënteerd
werken was er al de nodige informatie beschikbaar (dorpsopgaven) met betrekking tot lokale
vraagstukken. In het kader van de samenlevingsakkoorden heeft de gemeente ook een
aantal interactieve bijeenkomsten georganiseerd waarin WMW actief aan heeft
deelgenomen.

3.2.7 Ondersteuning SOB-breed
De SOB-clubs (Stichting Ouderen Beleid) in Westerveld bestaan al jaren. In Diever, Vledder
en Dwingeloo zijn dit nog steeds “officiële” groepen, in Havelte bestaat de officiële groep niet
meer, maar zijn er nog wel een aantal vrijwilligers die activiteiten organiseren. Al deze
groepen zijn autonoom, echter omdat de financiering van de gemeente voor deze groepen
via WMW loopt, is er contact. Tevens is er contact om waar nodig inhoudelijke
ondersteuning te geven. Om de relatie warm te houden is er de afspraak dat medewerkers
van WMW en de afgevaardigden van de vier SOB’s twee keer per jaar informeel bij elkaar
komen om actuele thema’s te bespreken. In 2019 is er een bijeenkomst geweest waarbij de
wethouder samen met een beleidsmedewerker aanwezig was, waarin gesproken is over
beleid wat met ouderen te maken heeft. Ook is een medewerker van gekleurd grijs bij een
bijeenkomst geweest om te vertellen over de mogelijkheden op het gebied van cultuur.

3.2.8 Teams van de dorpen
Het concept Teams van de dorpen bestaat uit het idee dat een team van
vrijwilligers/studenten, met ondersteuning van sociaal werk, bewoners ondersteuning bieden
bij enkelvoudige ondersteuningsbehoeften in de preventieve sfeer. Bewoners kunnen een
beroep doen op het team en het team zou met de participatiewaaier (een methode van
Profeel) op pad gaan.
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Het doel voor 2019 was het bekend maken en draagvlak vinden voor het concept, het
werven van vrijwilligers voor een tweetal teams, het trainen van de vrijwilligers en
aanpassing van het automatiseringssysteem.
Resultaat:
• In Diever en in Havelte zijn avondbijeenkomsten goed bezocht door bewoners,
vrijwilligersorganisaties en professionals. Het idee werd begroet met positieve
reacties.
• Het werven is van start gegaan.
• Vanwege de kosten van de aanpassing van het automatiseringssysteem in
combinatie met de vrijwilligersvacaturebank is de verdere uitvoering vastgelopen.
• Het concept Teams van de dorpen is wel overeind gebleven en zal vanuit het
opbouwwerk in 2020 onder de loep worden genomen.

3.2.9 Centraal Meldpunt
Het Centraal Meldpunt wordt bemenst door zes vrijwilligers. Coördinatie en ondersteuning
voert sociaal werk uit. In totaal zijn in 2019 72 vragen gesteld. Hiervan zijn 51 positief
beantwoord met een uitvoerbare, ondersteunende actie. De vier categorieën die er uit
springen zijn: kleine klusjes, vervoershulp, wandel-/gezelschapsmaatje en formulierenhulp.

3.2.10 Eenzaamheid
Eenzaamheid kan iedereen overkomen, soms tijdelijk, maar voor sommigen langdurig.
WMW tracht in al haar taken aandacht te hebben voor mensen die moeite hebben met
sociale contacten, voor mensen die bepaalde ‘normale’ zaken niet vanzelfsprekend kunnen
of durven oppakken.
Daarnaast zijn er enkele werkers die zich meer specifiek richten op dit thema.
In het najaar van 2019 zijn de dorpsverbinders begonnen met de uitvoering van het plan van
eenzaamheid op de volgende thema’s.
Onderzoeken naar versnelling aanpak eenzaamheid Wilhelminaoord en de aanpak in
Geeuwenbrug
In beide gebieden bleek enige onduidelijkheid over de conclusie dat er veel eenzaamheid is
in deze gebieden, zo wordt in het plan van eenzaamheid gesuggereerd. Uit gesprekken met
de gemeente bleekt hier geen adequaat inzicht in te zijn. Er zijn wel vermoedens, maar we
vinden het belangrijk om de onderzoeksgegevens goed te interpreteren. Er zijn afspraken
gemaakt om dit begin 2020 te bespreken met de onderzoeksexperts van de GGD en RIVM.
Onderzoek ANWB-automaatje
In 2019 is in het kader van het idee van Teams van de Dorpen de vervoerskwestie in
Westerveld relevant. ANWB-automaatje blijkt een interessant vrijwilligersproject te zijn dat
kansen biedt om bij te dragen aan de eenzaamheidsbestrijding. Zo is ANWB-automaatje als
onderzoeksthema opgenomen in het plan van eenzaamheid. De cruciale vraag was: kan
ANWB-automaatje in financiële zin gerealiseerd en uitgevoerd worden? Hoe? En door wie?
Resultaten:
• In de communicatie tussen WMW en gemeente bleken meerder tegengestelde
opvattingen te zijn over dit deel van de opdracht. Het sociaal werk heeft deze angel
gesignaleerd en de kwestie geagendeerd.
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In de winter is versneld gestart met de herdefiniëring van de opdracht in
samenspraak met de beleidsmedewerkers.

Doorontwikkeling Westerveld Verbonden
Het FNO-project Westerveld Verbonden is eind 2018 succesvol afgerond. Begin 2019 is met
het bedrijf Uw Compaan, de gemeente, ZZWD en WMW een doorontwikkeling gestart voor
verdere expansie van Compaans onder oudere, kwetsbare mensen en mensen die
afhankelijk zijn van thuiszorg. Een substantiële bron voor financiering zou de SET-regeling
van ZonMw zijn. Met als co-financiering de middelen (50K) uit het plan van eenzaamheid.
Alle pijlen waren hierop gericht.
Het plan liep echter vast, omdat de voorwaarden voor de SET-regeling onhaalbaar bleken.
De conclusie was dat de doorontwikkeling van Westerveld Verbonden opnieuw naar de
tekentafel moest.
Resultaten:
• Er heeft een tekentafelsessie met de gemeente, WMW en ZZWD plaatsgevonden.
De kern van het proces is dat we een breder doelgroepbereik voor ogen hebben. We
staan op voor verbreding van ict-technieken. Het gaat niet langer om compaantoepassingen, maar inzet op meerdere oplossingen, zowel internetapplicaties alsook
het principe van ‘bring your own device’.
• Dit is besproken met de beleidsambtenaar. Afgesproken is om dit in 2020 verder uit
te werken. Hierbij krijgt WMW de projectleiding en is ZZWD deelnemer/volger.

3.2.11 Armoede, financiële zelfredzaamheid
•
•

•
•

Deelname aan de kerngroep Armoede.
De Voorzieningenwijzer heeft een pilot uitgevoerd. Die is in juni positief beoordeeld.
Er zijn gesprekken gevoerd over de inzet vanuit WMW bij een lokale voortzetting van
deze tool.
In opdracht van het Cliëntenplatform is een “huishoudboekje” opgesteld vanuit vier
casussen.
Mensen met een laag inkomen kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun
inkomstenbelasting of het aanvragen/wijzigen van hun toeslagen.

3.2.12 Cliëntondersteuning
De Wlz en Wmo bieden mensen die daarop aanspraak willen maken de gelegenheid om
zich te laten ondersteunen door een onafhankelijk cliëntondersteuner. Samen met Rehab,
Raad & Daad (Kledingbank) voert WMW die taak uit.

3.2.13 Buurtbemiddeling
In 2019 is Buurtbemiddeling opgestart. In het startjaar van dit project is twintig keer contact
gezocht met Buurtbemiddeling. 69% van de aanmeldingen zijn positief opgelost. Daarbij
helpen inmiddels tien goed opgeleide vrijwilligers.

3.2.14 Vrijwilligers
•

Door samenwerking met collega sociaal werkers zijn we in contact gekomen met
dorpsverenigingen en andere lokale partijen zoals SamSam, vrijwilligersorganisaties
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en burgers. Vervolgens zijn we met hen in gesprek gegaan over de vraagstukken
rondom vrijwillige inzet in georganiseerd en ongeorganiseerd verband en is
gezamenlijk naar passende maatwerkoplossingen gezocht. Door maatschappelijke
organisaties te laten samenwerken ontstaat er maatwerk, maken ze meer gebruik
van elkaars kwaliteiten en diensten en worden ze meer zichtbaar in de gemeente.
Vanuit het projectteam van de buurt is hierin veel inzet gepleegd.
In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar de functionaliteit van de
vrijwilligersvacaturebank. Er werd niet voldoende gebruik gemaakt van de huidige
vacaturebank. Daarom heeft de vacaturebank een upgrade gekregen, met meer en
betere functionaliteit. In het najaar van 2019 blijkt echter dat de vacaturebank toch
niet de impact heeft die we verwachten. In 2020 gaan we verder onderzoeken voor
een betere afstemming voor vraag en aanbod. Ook vooral gelet op de afstemming
van individuele en collectieve hulpvragen.
De samenwerking met de IGSD verliep in 2019 moeizaam. Maar toch hebben we
vier cliënten begeleid naar passend vrijwilligerswerk.
Vrijwilligersorganisaties hebben ondersteuning gekregen van WMW bij het werken
met jongeren. In het voorjaar van 2019 hebben we groepsstages georganiseerd voor
leerlingen van Stad&Esch Diever in samenwerking met verschillende
vrijwilligersorganisaties. In het najaar hebben we een maatschappelijke stagemarkt
georganiseerd, waar leerlingen in gesprek konden met vrijwilligersorganisaties en er
direct een afspraak gemaakt kon worden voor een vrijwilligersklus bij de organisatie.

3.2.15 Jongeren
Jongerenpanels
Jongeren worden bereikt in Westerveld en worden waar mogelijk betrokken bij
besluitvorming die hun leven raakt. In Havelte en Diever zijn jongeren in een jongerenpanel
actief. Er worden periodiek bijeenkomsten gehouden. De groep in Diever is inmiddels
gestopt door beperkte draagkracht; jongeren zijn betrokken bij meerdere
verenigingen/vrijwilligersinitiatieven, werk en school en geven aan prioriteiten elders te
leggen.
Ook in Uffelte heeft een groep jongeren aangegeven zich als panel te willen organiseren, dit
zal in 2020 verder vorm krijgen.
Onderzoek participatie “meer aandacht voor jongeren”
Uit onderzoek ten behoeve van de leefbaarheidsakkoorden in 2019 kwam naar voren dat er
meer aandacht moet zijn voor jongeren (BugelHaiema).
In navolging hierop wordt vanuit het jongerenwerk in samenwerking met Hogeschool VIAA
een onderzoek gedaan naar het perspectief van de jongeren hierin. Resultaten van dit
onderzoek worden in 2020 gepresenteerd.
Activiteiten
Jongeren worden ondersteund door het jongerenwerk. Jongeren organiseren activiteiten,
door en met ondersteuning van het jongerenwerk. Havelte heeft een actieve werkgroep die
een jeugdsoos bestiert, waar jongeren voor andere jongeren soosavonden organiseren.
Naast dat zijn er in 2019 een aantal activiteiten georganiseerd in de vakanties en rond
feestelijkheden. Activiteiten als Archery Tag en pannavoetbal vinden gretig aftrek.
In Diever ontstond in 2019 een werkgroep van jongeren die vonden dat er meer te doen zou
moeten zijn voor jongeren in Diever. In het voorjaar ontstond er zo een initiatief om met
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ouderen uit de J.T. Seinenhof op pad te gaan. Deze groep heeft in november het evenement
Vrienden van Diever in het Hart van Diever georganiseerd.
Voorzieningen
Jongeren geven regelmatig te kennen dat er weinig te doen is in Westerveld. Met de
realisatie van de pannacourt in Wilhelminaoord, en de werkgroep rond de multicourt in
Diever (realisatie 2020) wordt er gebouwd aan meer voorzieningen voor jeugd. Naast dat
werd het jongerenwerk in 2019 betrokken in een adviserende rol rond een te realiseren
voorziening in Diever.
Onder de aandacht brengen
Vanuit het jongerenwerk worden zorgen en signalen onder de aandacht gebracht van
beleidsmakers. Zo is er in 2019 aandacht gevraagd voor het fenomeen jongerenketen en de
behoefte aan beleid hierop. Naast dat wordt er door het jongerenwerk gevraagd om
aandacht te besteden aan het alcoholgebruik van jongeren onder de 18. Het jongerenwerk
heeft hiervoor in 2019 een werkbezoek gebracht aan Planet Youth in IJsland. Planet Youth
biedt een succesvolle methode om preventie op middelengebruik in de lokale situatie het
hoofd te bieden. Resultaten die in IJsland door de jaren heen zijn geboekt zijn spectaculair
en overdraagbaar gebleken naar andere continenten. In de aanloop hiernaartoe werd er
begin 2019 een informatie avond gehouden over jongeren en alcohol met medewerking van
kinderarts Nico van der Lely, vanuit de werkgroep Platform Gezond Westerveld.
Ambulant en op school
Het jongerenwerk gaat contact aan met jongeren die ze treffen op straat. In de afgelopen
jaren is het aantal jongeren op straat erg afgenomen, doch blijkt straatwerk nog steeds
zinvol wanneer er sprake is van overlast situaties. Ook is de jongerenwerker maandelijks op
Stad en Esch te vinden in samenwerking met de jeugdagent en een jongerenwerker van
VNN tijdens een inloopspreekuur.

3.2.16 Diversen
•

Eind 2018, begin 2019 was er betrokkenheid bij voorbereiding en uitvoering van
“Groene Draedstede” om te pogen de voormalige Tuinbouwschool levensvatbaar te
maken.
Deelname in de klankbordgroep Westerveld in Actie.
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3.3

Gemeente Zwartewaterland

In de gemeente Zwartewaterland heeft WMW met name een opdracht op het gebied van
jongerenwerk, maar in 2019 is ook bemiddeld bij burenruzies. Daarnaast is op verzoek al
wat opbouwwerk ingezet; dit ging echter ten koste van de inzet voor jongeren. Er zijn twee
offertes ingediend: medio februari 2019 voor opbouwwerk en medio juni 2019 voor
weerbaarheidstrainingen. In 2020 worden we betrokken bij de invulling van het voorliggende
veld omdat WMW een brede expertise in huis heeft.

3.3.1 Preventie en vroegsignalering
Netwerklunches Zwartewaterland
In het afgelopen jaar zijn er weer 26 netwerklunches georganiseerd die aanhaken bij Samen
Zwartewaterland en de AIO-punten (Advies, Informatie en Ontmoeting) in de bibliotheken. In
de kernen Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden worden maandelijks lunches gehouden waar
netwerkpartners uit het formeel en informeel kader aan deel kunnen nemen. Hierdoor vindt
er op lokaal niveau uitwisseling van ervaring plaats, worden lijntjes kort gehouden en weet
men elkaar beter te vinden in de samenwerking om zaken integraal op te pakken. Voor het
sociaal werk zijn hier al mooie projecten uit voortgekomen, zoals het project met MEE, de
wijkanalyse, samenwerking met de mantelzorgconsulent en samenwerking met de
buurtsportcoaches.
Opbouwwerk Zwartsluis
In navolging van de wijkscan van Achter Het Singel in 2018 in Zwartsluis zijn we afgelopen
periode met enkele netwerkpartners hier actief gebleven. Zo is er een plan opgesteld om
kinderen in de wijk activiteiten aan te bieden met het oog op samenwerking en
verdraagzaamheid, om incidenten te verminderen. Hieraan is deels uitvoering gegeven. Een
deel van de partijen heeft geen medewerking verleend waardoor het beoogde resultaat
beperkt is gebleven.
De ondersteuning aan een aantal individuele huishoudens met problemen is de afgelopen
periode verder opgepakt. Er is onder andere ondersteuning gegeven bij een Syrisch gezin
en er is ondersteuning opgeschaald naar VIA van GGD-IJssellanden.
Hometeam overleg
Het sociaal werk sluit regelmatig of op afroep aan bij de hometeam overleggen in Hasselt,
Genemuiden en Zwartsluis. Vanuit verschillende disciplines wordt gekeken naar situaties en
vindt afstemming plaats rond een gewenste werkwijze of samenwerking.
Samenwerking kerncoördinatoren
De samenwerking wordt onder andere 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. In de afgelopen
periode zijn er voorbereidingen getroffen om het integraal werken vanuit de samenwerking
tussen kerncoördinatoren en het sociaal werk in praktijk te brengen. Ook is er met andere
netwerkpartners samengewerkt in de vorm van drie pilots in de kernen Genemuiden,
Zwartsluis en Hasselt.
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Samen Zwartewaterland
Eén keer per maand heeft WMW overleg met een groot aantal partijen die werkzaam zijn in
Zwartewaterland. Op de agenda staan punten die we gezamenlijk willen en kunnen
aanpakken. Eén van de onderwerpen is de organisatie van de zorg- en welzijnsweek waar
wij aansluiten. Ook is het onderwerp statushouders een punt van aandacht geweest, dit punt
vinden alle partners erg belangrijk.
Individuele gesprekken
Afgelopen jaar zijn er meerdere individuele gesprekken met jongeren gevoerd en daarnaast
ook met hun omgeving. Er is contact gezocht met scholen, Veilig Thuis en het CJG over
individuen.
Naar aanleiding van een overlastsituatie in een woonwijk in Genemuiden heeft het sociaal
werk actie ondernomen om hierin te kunnen interveniëren. Vanuit het sociaal werk wordt
contact met deze jongeren onderhouden en daarmee wordt een vinger aan de pols
gehouden om nieuwe situaties in de toekomst te voorkomen.
Verder wordt er ingezet op toeleiding van een jongere richting hulp en begeleiding, die hier
tot nu toe niet voor open stond.
De andere individuele gesprekken gingen met name over problemen thuis, zoals scheiding,
mantelzorgsituaties, maar ook over pesten en problemen op school. Dit waren onderwerpen
waar jongeren in ondersteund en geadviseerd zijn.

3.3.2 Overlast woonomgeving
De inzet op dit thema is wisselend, de overlast is in het afgelopen jaar erg meegevallen.
Hangplekken
Alle hangplekken in Zwartewaterland zijn het afgelopen jaar bezocht en dan met name ’s
avonds. In de afgelopen jaren zien we minder jongeren “hangen” in de openbare ruimte. Dat
is te verklaren door het feit dat het een landelijke trend is dat er minder jongeren op straat
rondhangen. Ondanks dat wordt er periodiek toch overlast ervaren door sommige inwoners.
Met de jongeren die we treffen wordt contact onderhouden, gaan we in gesprek en gaan na
hoe het met hen gaat, welke behoefte ze hebben en soms worden knelpunten
geïnventariseerd. Hierbij worden jongeren gestimuleerd om initiatieven aan te dragen en
met ondersteuning van WMW zelf de regie te nemen om dingen te organiseren. Vanuit één
groep is de vraag gekomen of de skatebaan in Zwartsluis veiliger gemaakt kan worden,
zodat hij weer gebruikt kan worden. Ook kwam de vraag bij ons terecht om in Hasselt een
activiteit als “Fiets em d’r in!” te organiseren, en tevens om te ondersteunen bij een te
organiseren feest voor 18- tijdens het Euifeest. Naast dat hebben enkele jongeren in
Hasselt aangegeven wel behoefte te hebben aan een chillplek, zoals deze in 2018 werd
ondersteund.
Hangplekken Hasselt
De bibliotheek, de muziekkoepel, Teeuwland/jeugdsoos, het voetbalpleintje, onder het
viaduct, de Kaai.
Hangplekken Genemuiden
Varkensgat, de Drecht, voetbalpleintje, het veer, het zwembad, de dierenweide,
passantenhaven de Ketting.
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Hangplekken Zwartsluis
Het Grote Gat, zintuigentuin, diverse speeltuintjes, de begraafplaats, skatebaan, de
muziekkoepel en het busstation.
Melding Rietbeek Zwartsluis
Bij de gemeente is een melding binnengekomen over overlast van jongeren bij het
speeltuintje in de Rietbeek. Het jongerenwerk heeft met de desbetreffende groep contact
gezocht en ze hier op aangesproken. Daarnaast wordt de desbetreffende plek door ons
bezocht en er wordt geen overlast meer ervaren.
Ruitenstraat
Vanuit samenwerking met de kerncoördinator Hasselt en sociaal werk is er inzet geweest
met omwonenden en de buurtvereniging van de Ruitenstraat. Er zijn verschillende
groepen/commissies actief en er is behoefte aan meer samenhang. Met ondersteuning van
het jongerenwerk is er, in onderling overleg, een nieuwe stuurgroep tot stand gekomen.
In het afgelopen half jaar is zelfredzaamheid gestimuleerd. Dit heeft erin geresulteerd dat zij
zich nu prima redden.
Willem Egbertstraat
Er wordt contact met de bewoners van de Willem Egbertsstraat onderhouden. Er zijn korte
lijnen als het gaat om signalen omtrent overlast en gebruik door jongeren op het plantsoen.
Sinds een zeer goed verlopen oud- en nieuw is het rustig in de Willem Egbertstsraat. Er zijn
geen vragen geweest om ondersteuning. De groep jongeren heeft aangegeven geen
evaluatie te willen. Een positieve terugblik en complimenten voor het nemen van
verantwoording zijn de groep jongeren in deze ten deel gevallen! In aanloop naar de
jaarwisseling is in samenwerking met de politie opnieuw contact gezocht met deze groep
jongeren. Met hen is afgesproken dat ze op dezelfde manier als vorig jaar hun
eindejaarfeestje zouden houden.
Bemiddelingsgesprekken
Op verzoek van de wijkagent of bewoners wordt het sociaal werk soms betrokken in
bemiddelende gesprekken tussen buren. In deze gevallen is er geen sprake van een
hoogoplopende burenruzie, maar loopt er in de communicatie iets flink scheef. In de
afgelopen periode heeft het sociaal werk hierop twee interventies gedaan. De uitkomst van
de interventie in Genemuiden is positief te noemen. Na een gezamenlijk gesprek zijn
afspraken gemaakt, waarin beide buren zich kunnen vinden. Zij ondersteunen elkaar in het
positief houden van het leefklimaat.
In een geval in Hasselt kwam het niet tot een gesprek met beide partijen. In een iets meer
gecompliceerde casus in Hasselt is vanuit het opbouwwerk een interventie voorbereid
waarin een integrale aanpak, met woningcorporatie, politie, kerncoördinator en sociaal werk
moet leiden tot het oplossen van onrust en het slagen van bemiddeling in de buurt.
Omgevingsvisie
Het jongerenwerk is aanwezig geweest bij de ontmoeting in Hasselt en de Slotontmoeting.
Tijdens deze twee ontmoetingen kwamen duidelijk onderwerpen en vraagstukken aan bod
waar zowel het jongerenwerk als eventueel (afhankelijk van de beslissing van de gemeente)
het opbouwwerk veel kunnen betekenen.
Workshop social media Genemuiden
In Genemuiden heeft het jongerenwerk workshops social media gegeven op de Johannes
Calvijnschool aan groep zeven en acht. Door het geven van de workshops hebben wij
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geconstateerd dat er lichte slaapproblemen zijn onder de kinderen en dat niet alleen de
kinderen een workshop social media kunnen gebruiken, maar met name ook de ouders. Het
blijkt dat ouders en leraren andere opvattingen hebben over het gebruik van social media
dan de kinderen.
Na overleg tussen de school en het jongerenwerk is besloten dat de school dit verder zelf
oppakt.
NL Doet
Jeugdsoos Esclusa heeft zich dit jaar aangemeld voor de NL Doet actie. Tijdens deze actie
zijn er door de jongeren een statafel en een picknicktafel gemaakt en zijn er stoeltjes in de
verf gezet. Ook de burgemeester heeft een handje meegeholpen.
Koppelwerkoverleg
Afgelopen jaar heeft een koppelwerkoverleg plaatsgevonden. Met de wijkagenten is
wekelijks contact, fysiek of telefonisch, om signalen te delen en waar nodig afstemming te
zoeken. Lijnen zijn hierin kort.
Evaluatie brommerrijden
In deze periode heeft de evaluatie van het brommerrijden plaatsgevonden. Omdat WMW de
situatie met name in Genemuiden zorgelijk en onveilig vindt, wordt er onderzoek gedaan
naar de juridische gevolgen. Halverwege oktober staat er weer een overleg gepland om de
stand van zaken door te nemen en te kijken hoe we met zijn allen verder gaan.
Adviesgesprekken
Naar aanleiding van verschillende signalen is er een vraag ontstaan rond een gezin uit
Syrië. Dit gezin krijgt de nodige ondersteuning van de sociaal werkers. Met betrekking tot
bijvoorbeeld sporten van kinderen, uitleg over verschillende zaken rondom huisvesting, etc.
JOGG
Op 19 juli 2019 vond bij zorgboerderij “de Lenteheuvel” de eerste bijeenkomst van Jongeren
op gezond gewicht (JOGG) plaats. Onder leiding van buurtsportcoach Denise Homminga
zijn we daar in gesprek gegaan over het samenwerken inzake het opgroeien van gezonde
jeugd in een gezonde omgeving. Deze preventieve inzet past prima bij de werkzaamheden
die WMW als organisatie uitvoert. In de maand september is er een feestelijke opening
geweest in de Overtoom, die samenviel met de jaarlijkse opening van het sportseizoen. De
manager welzijn en maatschappelijke dienstverlening van WMW maakt onderdeel uit van de
kerngroep van JOGG en tussen de jongerenwerkers en de buurtsportcoach is een kort
lijntje. Samen willen we ervoor zorgen dat overgewicht wordt voorkomen en dat jongeren
met overgewicht of obesitas efficiënte en effectieve ondersteuning en zorg krijgen. Ook
willen we komen tot een leefstijlverandering bij de jeugd en hun ouders.
Er is aandacht voor de campagne DrinkWater, Bewegen, gewoon doen en het eten van
meer groente en fruit.

3.3.3 Uitgaan, alcohol en drugs
Dit is, net als bij preventie en vroegsignalering, iets waar structureel op ingezet moet
worden.
MEE denkavonden
De jongeren- en oudergesprekken die in 2018 samen met MEE zijn opgestart, zijn ook in
2019 voortgezet. Deze avonden begonnen gezamenlijk, waarna later op de avond de
jongeren en de ouders uit elkaar gingen en met deze twee groepen afzonderlijk werd
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gesproken. Met de jongeren is gesproken over wat ze leuk vinden en wat zij graag zouden
willen doen met elkaar. Hieruit kwam naar voren dat ze bij elkaar zitten, in bijvoorbeeld de
jeugdsoos van Hasselt, leuk zouden vinden en daar dan graag films willen kijken of een spel
willen spelen. Daarnaast zijn ook ouderavonden georganiseerd in Genemuiden en
Zwartsluis, deze werden helaas niet goed bezocht. Wanneer een jongere uit de gemeente
Zwartewaterland de behoefte heeft om zich aan te sluiten bij de bestaande groep, dan kan
dat. De groep jongeren heeft inmiddels een eigen logo gemaakt.
In september zijn de jongeren van de groep weer bij elkaar gekomen in de jeugdsoos van
Zwartsluis. Zij namen allemaal wat lekkers mee en er werden spelletjes gedaan. Ook
hebben zij met de nieuwe vrijwilliger, de MEE-medewerker en de jongerenwerker een
programma opgesteld voor aankomend seizoen. De groep wordt langzamerhand wat groter.
Ook zoeken deze jongeren elkaar al op in het weekend en in de vakantie om bijvoorbeeld
samen naar de film te gaan. Het is een groot succes.
Jeugdsoos Zwartsluis
Jeugdsoos Esclusa is onofficieel in november 2018 open gegaan voor de jeugd. Sinds
januari is de soos elke woensdagmiddag open voor groep zeven en acht en elke vrijdag
voor de jongeren vanaf groep acht.
Investeren in jeugd en vrijwilligers zal in de komende periode een belangrijk doel zijn.
De activiteiten die gehouden zijn:
• slijm maken;
• pizza bakken;
• appelflappen bakken;
• workshop handlettering;
• Girlz Only fotoshoot;
• Boyz Only Fifa toernooi;
• Kubb toernooi in samenwerking met buurtsportcoach;
• cupcakes versieren;
• schaatsen in Thialf;
• ‘voute bingo en party’;
• NL Doet Actie; opknappen van de soos, tijdens deze actie heeft ook burgemeester
Bilder zich ingezet.
• Fifa-toernooitje;
• gala;
• filmavond;
• spooktocht (110 jongeren).
Op 5 april is de soos officieel geopend met een groot feest, de jeugd kon een workshop
graffiti volgen, voetballen, springen op het springkussen, deelnemen aan een verloting en
nog veel meer. Alle inwoners uit Zwartsluis waren uitgenodigd, er kwamen veel mensen
kijken naar het mooie pand. Ook de gemeente was vertegenwoordigd door een wethouder
en beleidsambtenaar.
De soos is in de vakantieperiode niet open geweest. Vanaf september werd alles weer
opgepakt. De soos zal een extra avond open gaan. Er is een begin gemaakt met een
speciale huiswerkavond die door twee enthousiaste vrijwilligers wordt geleid.
Vrijwilligers jeugdsoos
Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven voor de jeugdsoos in Zwartsluis. De werving van
vrijwilligers wordt de komende periode ook weer opgepakt, want er zijn nog onvoldoende.
Met de groep vrijwilligers heeft een overleg plaatsgevonden over de werkzaamheden in de
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soos en is een planning gemaakt. Binnenkort volgt een evaluatie over de afgelopen periode
en een vergadering over de manier waarop het nieuwe seizoen wordt ingevuld.
Investeren in jeugd en vrijwilligers zal ook de komende periode een belangrijk doel zijn.
Advisering preventief beleid alcohol en drugs
Het sociaal werk heeft samen met enkele partners van de gemeente, in een lunchsessie,
input geleverd aan de gemeente over het te voeren beleid op gebied van middelengebruik.
Daarnaast heeft een gesprek met de wethouders plaatsgevonden over dit onderwerp.
Daarin werd de aanwezige kennis van het jongerenwerk rond het IJslands Preventiemodel
met hen gedeeld. Het sociaal werk heeft kennis opgehaald rond het IJslands
Preventiemodel door de workshops bij te wonen in Reykjavik in maart 2019. Alcohol- en
druggebruik is ook in de andere werkgebieden van WMW, te weten de gemeenten Meppel
en Westerveld, een thema waarover zorgen bestaan. Over de zorgen van het jongerenwerk
in Zwartewaterland heeft de Stentor onlangs een artikel gepubliceerd. Het sociaal werk
verbaast zich regelmatig over de mate waarin er in Zwartewaterland alcohol wordt
geconsumeerd. Hierover is ook gesproken op de raadsinformatieavond.
Fun en Forget
De sociaal werkers hebben dit jaar weer, samen met de buurtsportcoaches en de
mantelzorgconsulent, actief meegewerkt aan het mooie project van Fun en Forget.
Maart
In maart was de activiteit een fotoworkshop, de kinderen mochten een voorwerp meenemen
dat ze wilden fotograferen. Dit voorwerp moest iets zijn waar ze wat speciaals mee hadden.
Het was hard doorwerken, maar het resultaat mocht er zijn. In april is de expositie geopend
in Hasselt, deze was daarna te zien in Genemuiden en in augustus in Zwartsluis bij de
bibliotheken. De kinderen hebben weer topdagen gehad en konden even vergeten waar ze
thuis tegenaan lopen. De kinderen die deelnamen aan dit project zijn onder andere jonge
mantelzorgers, statushouders en kinderen van gescheiden ouders.
Juni
De zomeractiviteit vond buiten plaats in samenwerking met de scouting van Hasselt.
De activiteiten, tennis, argery tag, graffiti en freerunning werden aangeboden.
November
In november is er voor de 12- een sport- en spelmiddag georganiseerd, hierbij waren een
aantal verenigingen betrokken uit Zwartewaterland. De 12+ groep heeft in jeugdsoos
Esclusa gekeken naar de film ‘Intouchables’.
Zomeractiviteiten
In de zomer stonden een aantal activiteiten gepland in alle kernen van Zwartewaterland.
Door de vakantie waren bij de ene activiteit meer deelnemers dan bij de andere activiteit.
De volgende activiteiten zijn georganiseerd:
• kubb;
• volleybal;
• voetbal;
• bbq;
• vissen;
• archery tag;
• boegsprietlopen en spijkerbroekhangen.
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Boegsprietlopen en spijkerbroekhangen
Dit jaar ging het boegsprietlopen en spijkerbroekhangen wel door, er was geen hinder van
blauwalg zoals in 2018 het geval was. Samen met de 5 gebroeders was deze activiteit weer
een groot succes met in totaal 60 deelnemers.
Vlooienmarkt
Dit jaar heeft WMW alleen bij de voorbereiding van de vlooienmarkt de ondersteuning
verleend.
Muze festival
Tijdens het Muze festival van Zwartsluis heeft WMW een bijdrage geleverd en een leuke
graffiti workshop gegeven.
Straatspeeldag
Vanwege het weer is de straatspeeldag later, namelijk in september, georganiseerd door
WMW en het buurtsportwerk. Er is door stagiaires, buurtsportwerkers en jongerenwerkers
aan gewerkt en er kwamen 70 kinderen op af. Een mooi resultaat.
Euifeest Hasselt
Tijdens het Euifeest is het jongerenwerk ambulant aanwezig geweest bij de jongerenavond
die werd georganiseerd in de feesttent. Hier zijn verschillende gesprekken gevoerd met
aanwezige jongeren en behoefte gepeild. Jammer genoeg werd de avond gericht op
jongeren onder de 18 niet massaal bezocht.
Eindejaarsketen
Dit jaar heeft het sociaal werk ondersteuning gegeven aan de jongeren die gebruik wilden
maken van de plekken aan de Sasdijk. De voorbereiding hiervan verliep goed. In de
keetweek zelf verliep alles over het algemeen redelijk. Er lag af en toe wat rotzooi, maar dit
pakten de jongeren gezamenlijk goed op. Een bedrijf heeft wel geklaagd over overlast, dit
wordt meegenomen in de evaluatie. Het sociaal werk is meerdere keren gaan kijken hoe
alles eraan toe ging en heeft voor de alcoholpreventie Responsible Young Drivers ingezet.
Dit is een organisatie die jongeren laat vertellen over alcohol en verkeer. Zij hadden een
leuke quiz voorbereid en brillen meegenomen waardoor je ziet hoe het is om dronken te zijn.
Carbid schieten
De sociaal werkers hebben 31 december door alle kernen rondgereden om langs de
groepen te gaan die carbid aan het schieten waren. De bock campagne was hierbij ingezet
en dit jaar werden er gehoorbeschermers uitgedeeld.
Vrijwel iedereen die wij tegen zijn gekomen hadden dit al goed voor elkaar. Overal was een
zeer goede en gemoedelijke sfeer.

3.3.4

Jongerenketen

De inzet op keten is wisselend. De keten vormen een vindplek van de jongeren. Het gebruik
van alcohol in deze keten is wel een punt van zorg.
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 onderhoudt contact met keten 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.
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•
•

Het jongerenwerk onderhoudt periodiek contact met de jongeren in de keten door
een 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.

Actieve keten/locaties:
Keet De Top
Keet De Top wordt in mindere mate gebruikt als keet waarin wekelijks ontmoeting
plaatsvind. Er zijn geen bijzonderheden te melden over deze keet.
Keet De Pulle
Vanuit De Pulle is aangegeven dingen te willen organiseren, waarbij het jongerenwerk
ondersteuning heeft aangeboden. De keet heeft een gedoogbesluit.
Keet SOW
Keet SOW wordt soms gebruikt voor ontmoeting. De groep die er gebruik van maakt, lijkt
inmiddels in een volgende levensfase te zijn beland en geeft zelf te kennen dat de keet,
gezien het gebruik ervan, niet meer aan de omschrijving van keet volgens het gedoogbesluit
voldoet.
Keet De Inslag
In het afgelopen half jaar is een bezoek gebracht aan de keet en de jongeren die het
bestieren. Bij herhaling is aangedrongen op het aanvragen van een gedoogbesluit, omdat
de keet geen gedoogbesluit heeft.
Keet Ter Wee
In Hasselt is een keet ontstaan in het buitengebied. Er is goed contact met de
perceeleigenaar en de jongeren die het bezoeken. Zowel jongerenwerk als politie zijn er van
harte welkom. De eigenaar heeft aangegeven dat de locatie tijdelijk niet gebruikt wordt en
daarom geen gedoogbesluit zal aanvragen.
Jongerenvereniging De Kolk
Er is een goede verstandhouding tussen het sociaal werk en het bestuur van keet De Kolk.
Ook het contact met de vrijwillig toezichthouder is goed. Het sociaal werk ondersteunt zowel
het bestuur als de vrijwillig toezichthouder in het reilen en zeilen van De Kolk.
De jongerenvereniging wordt zelfstandig bestuurd door een groep jongeren, waar onlangs
twee dames zijn toegetreden als bestuursleden.
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4.

Financieel verslag

Financieel verslag 2019 van Stichting Welzijn MensenWerk gevestigd te Meppel
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Bijlage 1

Verzamelrapportages algemeen maatschappelijk werk gemeente
Meppel

Trajecten
Traject
Budgetcoaching
Crisishulp
Huiselijk geweld
Huisverbod
Hulpverlening
Kortdurende ondersteuning
Meldcode
Outreachend
Regisseur
Zorgmelding
Totaal Trajecten

Nieuw Openstaand
8
7
9
0
3
1
7
1
58
36
57
19
5
2
1
1
0
1
0
0
148
68

Afgesloten
11
10
2
6
75
56
5
1
0
2
168
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Levensgebieden
Levensgebied
Financiën

Financiën
Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Sociale relaties

Sociale relaties
Werk en Activiteiten

Werk en Activiteiten
Wonen

Wonen
Zingeving
Zingeving
Totaal Levensgebieden
Trajecten

Onderwerp
Administratie
Belastingen/toeslagen
Bestedingspatroon
Budgettering
Inkomen
Juridische kwesties
Schulden
Assertiviteit
Depressieve gedachten
Identitiet
Psychisch ziektebeeld
Spanningsklachten
Suicide gedachten/poging
Verslaving
Verwerking
Lichamelijke gezondheid
Voorzieningen gezondheid
Buurtrelaties
Echtscheiding
Eenzaamheid
Familierelaties
Huiselijk geweld
Mantelzorg
Opvoeding
Partnerrelatie
Sociale media
Arbeidsomstandigheden
Combinatie zorg en werk
Dagbesteding
School / opleiding
Vrijetijdsbesteding
Werkloosheid
Aanpassing woning
Dak- / Thuisloos
Gedwongen verhuizing
Huisvestingsvragen
Ontruiming
Betekenis

Aantal
5
6
4
8
13
1
19
56
4
6
2
6
15
2
2
2
39
4
3
7
2
24
12
11
21
4
5
9
1
89
3
1
4
1
1
4
14
1
9
6
14
1
31
2
2
238
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Verwijzers naar
Verwijzer
Gemeente

Gemeente
Gezondheidszorg 1e lijn

Gezondheidszorg 1e lijn
Hulpverlening

Hulpverlening
Overige

Overige
Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening
Werk en Inkomen
Werk en Inkomen
Totaal Verwijzers Trajecten

Specificatie
Casemanager Jeugd
Gemeente algmeen
Regisseur
Sociaal Team
Sociale Dienst
WMO
Consultatieburo en JGZ0-4
Huisarts
Overige gezondheidszorg
POH-GGZ
Thuiszorg
Verpleeg-Verzorgingshuis
Buurtbemiddeling
Jeugdhulpverlening
Maatschappelijk Werk (andere
gemeente)
Overige hulpverlening
Veilig Thuis
WMW
Eigen sociaal netwerk
Onderwijsinstanties
Voedselbank
Vrijwilliger WMW
Woningbouw
Bewindvoerder
GKB
Schuldhulpcoach
Werkgever

Aantal
3
3
2
4
3
6
21
2
11
2
10
3
1
29
1
1
3
3
10
2
20
4
1
1
1
2
9
2
1
9
12
1
1
92
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Doorverwijzingen door
Verwezen naar
Gemeente

Gemeente
Gezondheidszorg 1e lijn

Gezondheidszorg 1e lijn
GGZ
GGZ
Hulpverlening

Hulpverlening
Juridisch/ Justitieel
Juridisch/ Justitieel
Overige

Overige
Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening
Totaal Verwezen door
Trajecten

Specificatie
Casemanager Jeugd
Regisseur
Sociaal Team
Sociale Dienst
WMO
Huisarts
Overige gezondheidszorg
POH-GGZ
GGZ nivo5
Ambulante begeleiding
Crisisopvang
Maatschappelijk Werk (andere
gemeente)
Psycholoog
Veilig Thuis
Verslavingszorg
WMW
Advocatuur/mediator
Verenigingen
Vrijwilliger WMW
Vrijwilligersorganisaties
Woningbouw
Bewindvoerder

Aantal
2
1
1
1
6
11
2
1
1
4
4
4
3
3
3
1
1
3
3
17
2
2
3
1
1
1
6
1
1
45
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Korte contacten
Levensgebied
Financiën

Financiën
Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Sociale relaties

Sociale relaties
Werk en Activiteiten

Werk en Activiteiten
Wonen

Wonen
Zingeving
Zingeving

Onderwerp
Administratie
Belastingen/toeslagen
Bestedingspatroon
Budgettering
Inkomen
Juridische kwesties
Schulden
Assertiviteit
Depressieve gedachten
Psychisch ziektebeeld
Spanningsklachten
Verslaving
Verwerking
Lichamelijke gezondheid
Voorzieningen gezondheid
Buurtrelaties
Echtscheiding
Eenzaamheid
Familierelaties
Huiselijk geweld
Maatschappelijke organisaties
Mantelzorg
Opvoeding
Partnerrelatie
Arbeidsomstandigheden
Combinatie zorg en werk
Dagbesteding
School / opleiding
Vrijetijdsbesteding
Vrijwilligerswerk
Dak- / Thuisloos
Gedwongen verhuizing
Huisvestingsvragen
Onderhoud
Vervuiling
Woonoverlast
Betekenis

Aantal
4
5
6
8
8
6
18
55
2
3
7
1
2
1
16
1
2
3
7
6
7
4
6
1
26
3
4
64
1
2
2
2
4
2
13
6
6
10
1
1
1
25
1
1
177
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Effectmeting
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Bijlage 2

Verzamelrapportages schoolmaatschappelijk werk gemeente Meppel

Trajecten SMW Meppel 2019
Onderwijssoort
BO Meppel
VO Meppel
MBO

School type
BO

BO
VO

VO
MBO

Nieuw
106
128
70
304
Soort traject
Meldcode
Bemid/Pleitbez/Belangenb.
Info en advies
Nazorg
Concrete dienstverlening
Crisishulp
Ouderkracht 3: oudertraining
Zorgmelding
Steun en leun
Casemanagement 1G1P
Casuscoach
Rapportage/advies derden
Procesmatige hulpverlening
Ouderkracht 2: info en advies
Huisverbod
Info en advies
Ouderkracht 2: info en advies
Nazorg
Regisseurschap
Bemid/Pleitbez/Belangenb.
Ouderkracht 3: oudertraining
Steun en leun
Concrete dienstverlening
Casemanagement 1G1P
Zorgmelding
Crisishulp
Procesmatige hulpverlening
Huisverbod
Casuscoach
Meldcode
Rapportage/advies derden
Casuscoach
Ouderkracht 2: info en advies
Budgetcoaching DC
Info en advies
Steun en leun
Zorgmelding
Concrete dienstverlening
Crisishulp
Rapportage/advies derden
Procesmatige hulpverlening
Meldcode
Casemanagement 1G1P

MBO

Afgesloten Openstaand
114
64
140
51
87
17
341
132
Nieuw
7
0
8
1
2
3
4
3
1
0
0
1
72
2
2
106
3
0
0
0
0
2
9
3
0
1
6
90
2
2
10
0
128
6
0
15
16
0
0
0
1
0
28
4
0
70
304

Afgesloten Openstaand
5
3
0
0
9
1
1
0
2
1
2
1
6
0
4
3
4
1
0
1
0
0
1
0
78
50
2
1
0
2
114
64
4
1
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
11
2
5
0
0
0
3
1
8
0
94
40
2
0
0
3
7
4
0
0
140
51
9
1
0
0
11
4
20
1
2
0
1
0
0
0
3
0
0
0
36
10
5
1
0
0
87
17
341
132

96
Jaarverslag 2019 Welzijn MensenWerk

Aanmeldingen
School
De Tolter
De Woldstroom
Oosterboerschool
Stadskwartier
Anne Frankschool O'boer
Het kompas
Koningin Beatrixschool
Vrije school Meppel e.o.
Kornalijn (J. Calvijn)
De Wel
Commissaris Gaarlandt
RSG Stad en Esch Lyceum
Dingstede
AOC Terra MBO Meppel
AOC Terra VMBO Groen
Greijdanus College
Drenthe college MBO
RSG Stad en Esch Beroepencollege
Sprinkels
De Plataan

Aanmeldingen per geslacht
Geslacht
man
vrouw

Nieuw
5
9
8
4
13
19
8
0
0
6
4
46
29
7
23
1
66
25
24
3
300

Afgesloten Openstaand
5
0
9
1
8
0
4
0
13
0
18
2
9
0
0
0
0
0
6
0
4
0
46
1
34
0
6
1
23
1
1
0
66
0
27
1
26
2
4
0
309
9

Aantal
109
190
299
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Aanmeldingen per leeftijd
Leeftijd
0
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
28
29
37
38
44

Aanmeldingen per woongemeente
Woongemeente
ASSEN
DE WOLDEN
GRONINGEN
HEERENVEEN
HOOGEVEEN
MEPPEL
MIDDEN-DRENTHE
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF

Aantal
2
1
2
4
12
16
14
21
13
14
14
32
22
28
17
15
24
14
7
9
7
2
1
1
2
1
1
296

Aantal
1
35
1
1
21
192
4
9
16
26
9
315
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Aanmeldingen per woongemeente per school
School
Woongemeente
Anne Frankschool O'boer
MEPPEL
Anne Frankschool O'boer
AOC Terra MBO Meppel
ASSEN
MEPPEL
MIDDEN-DRENTHE
STEENWIJKERLAND
AOC Terra MBO Meppel
AOC Terra VMBO Groen
DE WOLDEN
GRONINGEN
HOOGEVEEN
MEPPEL
STAPHORST
WESTERVELD
AOC Terra VMBO Groen
Commissaris Gaarlandt
MEPPEL
STEENWIJKERLAND
Commissaris Gaarlandt
De Plataan
MEPPEL
De Plataan
De Tolter
MEPPEL
WESTERVELD
De Tolter
De Wel
MEPPEL
De Wel
De Woldstroom
MEPPEL
STEENWIJKERLAND
De Woldstroom
Dingstede
DE WOLDEN
MEPPEL
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
Dingstede
Drenthe college MBO
DE WOLDEN
HEERENVEEN
HOOGEVEEN
MEPPEL
MIDDEN-DRENTHE
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF
Drenthe college MBO
Greijdanus College
STAPHORST
Greijdanus College
Het kompas
MEPPEL
Het kompas
Koningin Beatrixschool
MEPPEL
Koningin Beatrixschool
Oosterboerschool
MEPPEL
Oosterboerschool
RSG Stad en Esch Beroepencollege
DE WOLDEN
HOOGEVEEN
MEPPEL
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
RSG Stad en Esch Beroepencollege
RSG Stad en Esch Lyceum
DE WOLDEN
MEPPEL
STAPHORST
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
RSG Stad en Esch Lyceum
Sprinkels
MEPPEL
WESTERVELD
Sprinkels
Stadskwartier
MEPPEL
Stadskwartier
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Aantal
13
13
1
2
2
2
7
4
1
1
11
4
3
24
3
1
4
4
4
4
1
5
6
6
9
1
10
8
18
2
2
4
34
9
1
19
11
1
1
8
7
9
66
1
1
20
20
8
8
8
8
7
1
17
1
2
28
7
30
1
2
7
47
26
2
28
4
4
317
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Korte contacten SMW Mpl 2019
School type
BO
VO

School type
BO

BO
VO

Aantal
106
49
155
School
Anne Frankschool O'boer
Commissaris Gaarlandt
De Akker
De Tolter
De Wel
De Woldstroom
Koningin Beatrixschool
Kornalijn (J. Calvijn)
Oosterboerschool
Sprinkels
Stadskwartier
Vrije school Meppel e.o.

Aantal
11
5
20
9
1
5
4
3
8
1
29
10
106
15
2
2
12
18
49
155

AOC Terra VMBO Groen
Dingstede
Greijdanus College
RSG Stad en Esch Beroepencollege
RSG Stad en Esch Lyceum

VO

Vorm
Consult
Geen consult
Vorm totaal

Aantal
71
99
170

Met wie
Algemeen Maatschappelijk Werk
Directie school
Gemeente
IB´er
Jeugdarts GGD / verpleegkundige
Jongerenbegeleider
Jongerenwerk
Leerkracht/docent
Leerling
Leerlingencoordinator
MEE
Mentor
Ouder(s)
SMW
Sociaal Team Meppel
Verenigingen
WMW Gebiedsteam
Zorg Advies Team
Zorgcoördinator
Met wie totaal

Aantal
1
3
2
28
3
2
1
16
13
10
1
7
24
7
1
3
3
37
8
170

Hulpverlening
Concrete dienstverlening
Crisishulp
Groepsvoorlichting
Info en advies
Ouderkracht 2
Steun- en leuncontact
Hulpverlening totaal

Aantal
12
10
5
137
3
3
170

Problematiek
Functioneren op school
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Geestelijke gezondheid
Lichamelijke Gezondheid
Soc. netwerk en vrije tijd
Ingrijpende gebeurtenis
Problematiek totaal

Aantal
19
72
34
22
2
11
10
170
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Problematiek top 5 BO Mpl 2019
1e Problematiek
Gedragsproblematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Functioneren op school

Probleem
opstandig gedrag
gescheiden ouders
Onzeker
Pesten op school
Faalangst

Aantal
17
16
10
5
5

2e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Leef- en gezinsomstandigheden

Probleem
gescheiden ouders
Onzeker
Opvoedingsprobleem
Huiselijk geweld (lich/psych)
opstandig gedrag

Aantal
9
6
3
3
3

Type
Welzijn Mensenwerk, WMW SMW Groepswerk
Specifieke werksoorten maatschappelijk werk
Casemanager Jeugd
Huisarts
GGZ

Aantal
9
5
5
2
2

1e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Ingrijpende gebeurtenis
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek

Probleem
Relatie met ouders/verzorgers
Onzeker
overlijden persoon/personen
gescheiden ouders
opstandig gedrag

Aantal
16
16
10
10
7

2e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Functioneren op school
Leef- en gezinsomstandigheden
Geestelijke gezondheid
Functioneren op school

Probleem
gescheiden ouders
Slechte leerresultaten
Relatie met ouders/verzorgers
Automutilatie
motivatieproblemen

Aantal
5
4
4
3
3

Type
GGZ nivo 4
Huisarts
1e lijns psycholoog
Casemanager Jeugd
Specifieke werksoorten maatschappelijk werk

Aantal
11
4
4
2
2

Gedragsproblematiek

Verwijzingen top 5 BO Mpl 2019
Instantie
Hulpverlening
Gemeente en overheid
1ste lijns gezondheidszorg
GGZ

Problematiek top 5 VO Mpl 2019

Verwijzingen top 5 VO Mpl 2019
Instantie
GGZ
1ste lijns gezondheidszorg
Hulpverlening
Gemeente en overheid
Hulpverlening
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Problematiek top 5 SMW MBO Mpl 2019
1e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Functioneren op school
Ingrijpende gebeurtenis
Leef- en gezinsomstandigheden
2e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden

Functioneren op school
Geestelijke gezondheid

Probleem
Fin. problemen/schulden
Relatie met ouders/verzorgers
Ziekteverzuim
overlijden persoon/personen
Huiselijk geweld (lich/psych)

Aantal
14
10
9
5
4

Probleem
Relatie met ouders/verzorgers
Fin. problemen/schulden
gescheiden ouders
motivatieproblemen
Depressieve gedachten

Aantal
6
5
5
4
3

Verwijzingen top 5 SMW MBO Mpl 2019
Instantie
Hulpverlening

Type
AMW - andere instelling
1e lijns psycholoog
Huisarts
GGZ nivo 4
Jeugdhulpverlening, SMW extern

1ste lijns gezondheidszorg
GGZ
Hulpverlening

Aantal
5
3
2
2
2

Effectmeting SMW Meppel 2019

School
Anne Frankschool O'boer
AOC Terra MBO Meppel
AOC Terra VMBO Groen
Commissaris Gaarlandt
De Akker
De Tolter
De Wel
De Woldstroom
Dingstede
Drenthe college MBO
Het kompas
Koningin Beatrixschool
Kornalijn (J. Calvijn)
Oosterboerschool
RSG Stad en Esch Beroepencollege
RSG Stad en Esch Lyceum
Sprinkels
Stadskwartier
Gemiddeld Totaal

Gemiddeld cijfer Effect
7,8
7,0
7,6
8,0
7,0
8,0
7,0
7,7
7,8
8,4
8,0
9,0
8,0
8,2
6,9
7,9
7,8
7,5
7,9

Gemiddeld cijfer Tevredenheid
8,3
8,0
8,3
8,0
7,3
8,0
8,0
8,0
7,9
8,9
8,0
9,0
8,0
8,3
7,1
8,1
8,3
8,5
8,2

Aantal Afsluitingsformulieren
4
1
7
2
4
2
1
6
9
39
2
2
1
9
14
18
4
2
127

Onderwijssoort
BO Meppel
VO Meppel
MBO
Gemiddeld Totaal

Gemiddeld cijfer Effect
7,8
7,5
8,4
7,9

Gemiddeld cijfer Tevredenheid
8,1
7,8
8,9
8,2

Aantal Afsluitingsformulieren
39
48
40
127
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Bijlage 3

Verzamelrapportages algemeen maatschappelijk werk gemeente
Westerveld

Trajecten
Traject
Budgetcoaching
Crisishulp
Huiselijk geweld
Huisverbod
Hulpverlening
Kortdurende ondersteuning
Meldcode
Ouderkracht 2
Outreachend
Totaal Trajecten

Nieuw Openstaand
4
1
6
1
2
3
1
0
75
37
25
3
1
0
117

8
2
0
0
52

Afgesloten
3
6
1
1
74
20
2
1
2
110
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Levensgebieden
Levensgebied
Financiën

Financiën
Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Sociale relaties

Sociale relaties
Werk en Activiteiten

Werk en Activiteiten
Wonen

Wonen
Zingeving

Onderwerp
Administratie
Belastingen/toeslagen
Bestedingspatroon
Budgettering
Inkomen
Juridische kwesties
Schulden
Assertiviteit
Depressieve gedachten
Identitiet
Psychisch ziektebeeld
Spanningsklachten
Suicide gedachten/poging
Verslaving
Verwerking
Lichamelijke gezondheid
Voorzieningen gezondheid
Buurtrelaties
Echtscheiding
Eenzaamheid
Familierelaties
Huiselijk geweld
Maatschappelijke organisaties
Mantelzorg
Opvoeding
Partnerrelatie
Arbeidsomstandigheden
Dagbesteding
School / opleiding
Vrijetijdsbesteding
Vrijwilligerswerk
Aanpassing woning
Dak- / Thuisloos
Gedwongen verhuizing
Huisvestingsvragen
Onderhoud
Ontruiming
Vervuiling
Woonoverlast
Betekenis
Dromen en verlangens

Zingeving
Totaal Levensgebieden
Trajecten

Aantal
5
2
9
7
25
1
16
65
1
7
4
6
6
4
1
6
35
10
5
15
2
12
2
7
9
1
4
5
8
50
2
2
1
1
1
7
1
1
1
9
3
5
2
1
23
1
2
3
198
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Verwijzers naar
Verwijzer
Gemeente

Gemeente
Gezondheidszorg 1e lijn

Specificatie
Casemanager Jeugd
Gemeente algmeen
Leerplicht
Sociaal Team
Sociale Dienst
WMO
Consultatieburo en JGZ0-4
Huisarts
Jeugdarts / verpleegkundige GGD
POH-GGZ

Gezondheidszorg 1e lijn
Hulpverlening

Hulpverlening
Juridisch/ Justitieel
Juridisch/ Justitieel
Overige

Buurtbemiddeling
Maatschappelijk Werk (andere
gemeente)
MEE
Overige hulpverlening
Psycholoog
Veilig Thuis
WMW
Politie
Eigen sociaal netwerk
Vrijwilliger WMW
Wijkteam
Woningbouw

Overige
Werk en Inkomen
UWV
Werk en Inkomen
Totaal Verwijzers Trajecten

Aantal
4
2
1
3
6
4
20
1
13
2
4
20
1
1
2
4
1
4
2
15
4
4
5
1
1
13
20
2
2
81
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Doorverwijzingen door
Verwezen naar
Gemeente
Gemeente
Gezondheidszorg 1e lijn

Gezondheidszorg 1e lijn
GGZ
GGZ
Hulpverlening

Hulpverlening
Juridisch/ Justitieel
Juridisch/ Justitieel
Overige

Overige
Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening
Werk en Inkomen
Werk en Inkomen
Totaal Verwezen door
Trajecten

Specificatie
WMO
Overige gezondheidszorg
POH-GGZ
Thuiszorg
GGZ nivo 4
GGZ nivo5
Ambulante begeleiding
Maatschappelijk Werk (andere
gemeente)
MEE
Overige hulpverlening
WMW
Advocatuur/mediator
Vrijwilliger WMW
Vrijwilligersorganisaties
Wijkteam
Bewindvoerder
GKB
UWV

Aantal
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
4
1
3
2
11
1
1
1
6
1
8
1
3
4
1
1
32
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Korte contacten
Levensgebied
Financiën

Financiën
Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Lichamelijke gezondheid
Sociale relaties

Sociale relaties
Werk en Activiteiten

Werk en Activiteiten
Wonen

Onderwerp
Administratie
Belastingen/toeslagen
Bestedingspatroon
Budgettering
Inkomen
Juridische kwesties
Schulden
Assertiviteit
Identitiet
Psychisch ziektebeeld
Spanningsklachten
Verwerking
Lichamelijke gezondheid
Voorzieningen gezondheid
Buurtrelaties
Echtscheiding
Eenzaamheid
Huiselijk geweld
Mantelzorg
Arbeidsomstandigheden
Combinatie zorg en werk
Werkloosheid
Dak- / Thuisloos
Gedwongen verhuizing
Huisvestingsvragen
Onderhoud
Ontruiming
Vervuiling
Woonoverlast

Wonen

Aantal
3
10
3
8
13
5
8
50
1
1
3
2
3
10
3
4
7
7
4
5
3
6
25
1
1
1
3
2
3
3
1
3
1
1
14
109
109
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Effectmeting
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Bijlage 4

Verzamelrapportages schoolmaatschappelijk werk gemeente
Westerveld

Trajecten SMW Westerveld 2019
Onderwijssoort
BO Westerveld
VO Westerveld

School type
BO

BO
VO

Nieuw
62
17
79
Soort traject
Zorgmelding
Info en advies
Procesmatige hulpverlening
Huisverbod
Ouderkracht 3: oudertraining
Crisishulp
Bemid/Pleitbez/Belangenb.
Casemanagement 1G1P
Meldcode
Concrete dienstverlening
Ouderkracht 2: info en advies
Regisseurschap
Rapportage/advies derden
Steun en leun
Info en advies
Procesmatige hulpverlening
Crisishulp
Bemid/Pleitbez/Belangenb.
Meldcode
Concrete dienstverlening
Ouderkracht 2: info en advies
Rapportage/advies derden
Steun en leun
Zorgmelding

VO

Afgesloten Openstaand
67
30
24
3
91
33
Nieuw
0
10
38
0
1
0
0
0
4
1
0
0
0
8
62
1
6
2
0
2
1
0
1
4
0
17
79

Afgesloten Openstaand
0
0
10
1
44
24
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
3
67
30
1
0
10
2
1
1
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
8
0
0
0
24
3
91
33
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Aanmeldingen
School
De Akker
RSG Stad en Esch Locatie Diever
De Singelier
De Bosrank
De Veldwikke (Darp)
Wapserveen
Oosterveldschool
De Hoekstee
W.A. Storkschool
De Kievietshoek
Ten Darperschoele
Roosjenschool
De Fontein
De Bron

Nieuw
5
13
9
14
2
2
2
8
8
2
1
6
3
11
86

Aanmeldingen per geslacht
Geslacht
man
vrouw

Afgesloten Openstaand
5
0
13
0
7
2
13
1
2
0
2
0
2
0
8
0
9
0
2
0
1
0
5
1
3
0
12
0
84
4

Aantal
38
47
85

Aanmeldingen per leeftijd
Leeftijd
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
30

Aantal
1
4
7
11
8
13
15
6
7
3
4
1
1
1
1
83
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Aanmeldingen per woongemeente
Woongemeente
MEPPEL
MIDDEN-DRENTHE
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF

Aantal
4
2
3
77
1
87

Aanmeldingen per woongemeente per school
School
Woongemeente
De Akker
WESTERVELD
De Akker
De Bosrank
WESTERVELD
De Bosrank
De Bron
STEENWIJKERLAND
WESTERVELD
WESTSTELLINGWERF
De Bron
De Fontein
WESTERVELD
De Fontein
De Hoekstee
WESTERVELD
De Hoekstee
De Kievietshoek
WESTERVELD
De Kievietshoek
De Singelier
WESTERVELD
De Singelier
De Veldwikke (Darp)
WESTERVELD
De Veldwikke (Darp)
Oosterveldschool
WESTERVELD
Oosterveldschool
Roosjenschool
WESTERVELD
Roosjenschool
RSG Stad en Esch Locatie Diever
MIDDEN-DRENTHE
WESTERVELD
RSG Stad en Esch Locatie Diever
Ten Darperschoele
WESTERVELD
Ten Darperschoele
W.A. Storkschool
WESTERVELD
W.A. Storkschool
Wapserveen
WESTERVELD
Wapserveen

Aantal
1
1
13
13
3
8
1
12
3
3
8
8
2
2
9
9
2
2
2
2
6
6
2
11
13
1
1
9
9
2
2
83
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Korte contacten SMW Westerveld 2019
Schooltype
BO

School
De Bosrank
De Bron
De Fontein
De Hoekstee
De Kievietshoek
De Singelier
Oosterveldschool
Roosjenschool
W.A. Storkschool
Wapserveen

BO

Vorm
Consult
Geen consult
Vorm totaal

Aantal
1
26
27

Met wie
Algemeen Maatschappelijk Werk
Directie school
IB´er
Leerkracht/docent
Ouder(s)
SMW
Met wie totaal

Aantal
1
5
6
3
11
1
27

Hulpverlening
Concrete dienstverlening
Crisishulp
Info en advies
Hulpverlening totaal

Aantal
6
1
20
27

Problematiek
Functioneren op school
Leef- en gezinsomstandigheden
Lichamelijke Gezondheid
Soc. netwerk en vrije tijd
Ingrijpende gebeurtenis
Problematiek totaal

Aantal
6
11
3
6
1
27

Aantal
3
1
2
1
1
4
2
7
5
1
27
27
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Problematiek top 5 BO Westerveld 2019
1e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Functioneren op school
Gedragsproblematiek
Functioneren op school
2e Problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Functioneren op school

Probleem
gescheiden ouders
Faalangst
opstandig gedrag
Onzeker
Pesten op school

Aantal
7
6
6
5
5

Probleem
Opvoedingsprobleem
gescheiden ouders
opstandig gedrag
motivatieproblemen
Slechte leerresultaten

Aantal
4
4
3
3
2

Verwijzingen top 5 BO Westerveld 2019
Instantie
Hulpverlening

GGZ
Hulpverlening

Type
Jeugdhulpverlening, Yorneo nivo 4
1e lijns psycholoog
Specifieke werksoorten maatschappelijk werk
GGZ nivo 4
Welzijn Mensenwerk, WMW School maatschappelijk Werk

Aantal
4
3
3
2
2

Problematiek top 5 VO SMW Westerveld 2019
1e problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Gedragsproblematiek
Ingrijpende gebeurtenis
Functioneren op school

Probleem
Relatie met ouders/verzorgers
Onzeker
overlijden persoon/personen
Verzuimgedrag/spijbelen
conflict met leerkracht/school

Aantal
3
2
2
2
1

2e problematiek
Leef- en gezinsomstandigheden
Lichamelijke Gezondheid
Functioneren op school
Gedragsproblematiek
Functioneren op school

Probleem
Relatie met ouders/verzorgers
Spanningsklachten
Faalangst
Onzeker
Slechte leerresultaten

Aantal
3
2
2
1
1

Verwijzingen top 5 VO SMW Westerveld 2019
Instantie
1ste lijns gezondheidszorg
Hulpverlening
GGZ
Hulpverlening
GGZ

Type
Overige eerstelijns gezondheidszorg
1e lijns psycholoog
GGZ nivo 4
Specifieke werksoorten maatschappelijk werk
GGZ nivo 5

Aantal
2
1
1
1
1
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Effectmeting Scholen Westerveld 2019

School
De Bosrank
De Bron
De Fontein
De Hoekstee
De Kievietshoek
De Singelier
Roosjenschool
RSG Stad en Esch Locatie Diever
Ten Darperschoele
W.A. Storkschool
Wapserveen
Gemiddeld Totaal

Gemiddeld cijfer Effect
7,8
8,2
7,0
8,0
8,0
7,3
7,4
8,2
7,0
7,2
7,0
7,7

Gemiddeld cijfer Tevredenheid
8,0
8,5
7,8
8,0
8,0
8,0
8,0
8,2
7,0
7,8
8,0
8,0

Aantal Afsluitingsformulieren
5
6
4
1
2
4
7
9
1
6
1
46

Onderwijssoort
BO Westerveld
VO Westerveld
Gemiddeld Totaal

Gemiddeld cijfer Effect
7,5
8,2
7,7

Gemiddeld cijfer Tevredenheid
8,0
8,2
8,0

Aantal Afsluitingsformulieren
37
9
46

115
Jaarverslag 2019 Welzijn MensenWerk

