
2018, wat was je mooi
Verkort jaarverslag Saam Welzijn

Aan het einde van 2018 kijken we terug op een jaar  
van groei. Een jaar waarin we met elkaar de schouders 
eronder hebben gezet om van drie welzijnsorganisaties 
één sterke organisatie te maken. Een organisatie waar-
in we samen werken aan het welzijn van inwoners in de 
gemeenten Dalfsen en Staphorst.

Saam Welzijn is er voor inwoners van 0 tot 100 

jaar in de gemeente Dalfsen en voor jongeren in de 

gemeente Staphorst. Onze menukaart staat bol van 

gerechten die de eigen kracht en het sociale netwerk 

van inwoners vergoten. Ons hoofddoel is niet alleen 

het vergroten van de eigen kracht, maar ook die van 

de omgeving. Want de maatschappij zijn we samen. 

Vanuit Saam Welzijn werken we intensief samen met 

collega-organisaties zoals bijvoorbeeld het maat-

schappelijk werk, (thuis)zorg, woningcorporaties, bi-

bliotheek en de politie. Ook de gemeenten Dalfsen en 

Staphorst zijn voor ons een belangrijke partner. Een 

speciaal woord van dank spreken we uit aan onze 

vele vrijwilligers. Zonder hen zou het niet mogelijk 

zijn ons werk uit te voeren op de manier waarop wij 

het nu doen. 

In dit verkorte jaarverslag ziet u vooral veel cijfers, 

waarmee we in vogelvlucht schetsen wat Saam 

Welzijn in 2018 heeft betekend. In de uitgebreidere 

versie laten wij vooral ook mensen aan het woord die 

gebruik hebben gemaakt van onze diensten. 

Saam Welzijn biedt maatwerk. Wij werken niet 

aanbod-gestuurd, maar luisteren naar de vragen en 

behoeften vanuit de samenleving. Onze medewer-

kers en vrijwilligers bieden maatwerk. Dat kost tijd 

en dat kost kracht, maar heeft een groots effect. Na 

de fusie in mei 2018 is Saam Welzijn opgebouwd uit 

drie integrale gebiedsteams in de kernen Nieuwleu-

sen, Lemelerveld en Dalfsen. Hierdoor zijn wij volop 

zichtbaar en aanwezig in de wijk. Daarnaast zijn 

onze jongerenwerkers ook actief in het jongerenwerk 

in de gemeente Staphorst. 

Een belangrijk speerpunt van het afgelopen jaar is 

het verder integreren van het mantelzorgbeleid en 

de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. Daarnaast is 

een start gemaakt met het verder vorm te geven van 

ons gezondheidsbeleid door middel van projecten 

zoals Living Lab, Project Vitaal Veilig Thuis, project 

Thuizz en de verzelfstandiging van de Olmen zijn 

opgestart. Statushouders vormen voor ons een be-

langrijke doelgroep. Daarom is vanaf maart het team 

van Saam Welzijn versterkt met de ‘Bruggenbouwer’. 

Dit project voor statushouders leverde de gemeente 

Dalfsen een prachtige award op van Vluchtelingen-

werk Nederland.

Met elkaar kijken we terug op een prachtig jaar, waar-

in we door nauw samen te werken met onze partners 

en vrijwilligers geprobeerd hebben een flinke steen 

bij te dragen aan het welzijn van de inwoners van de 

gemeente Dalfsen en de jongeren in de gemeente 

Staphorst. 

Wout Noorman  

directeur/bestuurder Saam Welzijn
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