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Voorwoord
In dit eerste jaarverslag van
Saam Welzijn kijken we terug
Foto: Stefan Kemper

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 waarin we
samen werken aan het welzijn
van inwoners in de gemeenten
Dalfsen en Staphorst.

maakt. Nieuw binnen onze organisatie is de manier
waarop wij uitvoering geven aan het gezondheidsbeleid, het project Statushouders en de Uitprobeerdiensten.
Vanuit Saam Welzijn werken we intensief samen

De voorbereiding op de fusie van de drie welzijnsorga-

met collega-organisaties zoals bijvoorbeeld het maat-

nisaties in de gemeente Dalfsen heeft in de eerste vier

schappelijk werk, (thuis)zorg, woningcorporaties,

maanden van 2018 vrij veel tijd opgeëist en heeft op

bibliotheek en de politie. Ook de gemeenten Dalfsen

9 mei zijn beslag gekregen. De fusie was een logische

en Staphorst zijn voor ons belangrijke partners.

stap in de (door)ontwikkeling van het welzijnswerk in

Samen met deze partijen proberen wij inwoners nog

de gemeente Dalfsen en het jongerenwerk in Stap-

beter in hun kracht te zetten. Naast welbevinden, is

horst. Het resultaat van deze fusie is een gebiedsge-

het zo lang mogelijk uitstellen van intensieve zorg ook

richte welzijnsorganisatie, met teams die hun eigen

een belangrijk doel. Onze inspanningen lijken effect te

specifieke expertise en focus hebben, met als vertrek-

hebben. Want één van de opvallendste zaken in 2018

punt een gedeelde visie en gedeelde waarden.

is de grote toename van het aantal mantelzorgers die
een beroep doen op onze organisatie. De keerzijde is

De drie pijlers van Saam Welzijn richten zich op

dat dit extra druk op onze professionals legt.

Eigenkracht, Groepskracht en Buurtkracht, met als
doel inwoners optimaal in hun kracht te zetten. Dit

Saam Welzijn is een gebiedsgerichte organisatie.

doen we met behulp van honderden vrijwilligers

Dankzij de samenwerking met onze partners hebben

die wij dankbaar zijn voor hun inspanningen. Want

wij in 2018 meer kunnen investeren in het aanwezig

zonder hen zou het voor onze professionals niet

zijn in de wijk. Er blijven echter nog genoeg uitda-

mogelijk zijn hun werk uit te voeren op de manier

gingen liggen. Saam Welzijn zal daarom blijven

waarop zij het nu doen.

investeren in welzijn in Dalfsen en het jongerenwerk
in Staphorst.

In dit jaarverslag vindt u een opsomming van de
werkzaamheden die door Saam Welzijn zijn opge-

Veel leesplezier toegewenst!

pakt en uitgevoerd, maar wij laten ook inwoners aan
het woord die van Saam Welzijn gebruik hebben ge-

SAAM WELZIJN

Wout Noorman, directeur/bestuurder
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Wie voldoende sociale contacten heeft, zich nuttig en gewaardeerd
voelt en de ruimte heeft om zichzelf te ontplooien, blijft langer
gezond en gelukkig. Dat is leven vanuit eigen kracht. Sommige
mensen hebben daarbij net even een extra zetje nodig. Saam Welzijn
geeft hen een steuntje in de rug door middel van activiteiten, scholing,
vrijwilligerswerk, sociale contacten en individuele begeleiding.
Saam Welzijn is een welzijnsorganisatie voor

ondersteuning te bieden die op een bepaald moment

inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Dalfsen

bij die ene mens nodig is, boren wij een kracht-

en voor jongeren in de gemeente Staphorst. Een

stroom aan. Onze medewerkers en vrijwilligers

organisatie met een menukaart die bol staat van ge-

bieden maatwerk. Dat kost tijd en dat kost kracht,

rechten om de eigen kracht en het sociale netwerk

maar heeft een groots effect.

van inwoners te vergroten.

Wat hebben we gedaan in 2018?

4

Ons hoofddoel is niet alleen het vergroten van de

In dit jaarverslag leest u niet alleen wat we gedaan

eigen kracht, maar ook van groepskracht en buurt-

hebben, maar ook welk effect onze inspanningen heb-

kracht. Want de maatschappij, die maak je samen.

ben op inwoners, vrijwilligers en medewerkers. Samen

Als mensen mee kunnen doen neemt niet alleen hun

met elkaar bouwen we aan een krachtige samenleving.

eigen veerkracht toe, maar ook die van de samenle-

Na de fusie in mei 2018 is Saam Welzijn opgebouwd

ving in het algemeen.

uit drie integrale gebiedsteams in de kernen Nieuw-

Saam Welzijn biedt maatwerk. Wij werken niet

leusen, Lemelerveld en Dalfsen. Daarnaast zijn onze

aanbodgericht, maar luisteren naar de vragen en

jongerenwerkers actief in het jongerenwerk in de

behoeften vanuit de samenleving. Door precies die

gemeente Dalfsen en de gemeente Staphorst.
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Foto: Jan Huising
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Deze opbouw vindt u terug in dit jaarverslag. Per

gersbeleid. Daarnaast is een start gemaakt met het

gebied laten wij niet alleen in vogelvlucht zien wat

verder vorm te geven van ons gezondheidsbeleid

we gedaan hebben en wat de effecten van deze

door middel van projecten zoals Living Lab, Project

inspanningen zijn geweest, maar geven we vooral

Vitaal Veilig Thuis en Dalfsen Kern Gezond.

ook inwoners het woord. Want als onze gebruikers
vormen zij als geen ander de graadmeter voor de

Statushouders vormen voor ons een belangrijke

kwaliteit van onze dienstverlening.

inwonersgroep. Daarom is vanaf het voorjaar van
2018 het team van Saam versterkt met de ‘Bruggen-

Een van de belangrijkste speerpunten van het

bouwer’. Het project voor statushouders, uitgevoerd

afgelopen jaar was het verder integreren van het

door Saam Welzijn, leverde de gemeente Dalfsen een

mantelzorgbeleid en de uitvoering van het vrijwilli-

prachtige award op van Vluchtelingenwerk Nederland.

Waar zijn we
te vinden?

Telefoonnummer algemeen: 0529 - 48 21 21
E-mail: info@saamwelzijn.nl
Website: www.saamwelzijn.nl

Dalfsen

Nieuwleusen

Lemelerveld

Staphorst

Kulturhus Trefkoele+

Kulturhus De Spil

Kulturhus De Mozaïek

Venneland 1

Ruigedoornstraat 108,

Koningin Julianalaan 10,

Kroonplein 58

7951 HC Staphorst

7721 BR Dalfsen

7711 KK Nieuwleusen

8151 AZ Lemelerveld

SAAM WELZIJN
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Vrijwilligers zijn gelukkiger en
blijven langer gezond dan mensen
Als vrijwilliger ben je van
betekenis voor een ander
en dat voelt goed.
Andersom is het ook zo
dat sportverenigingen,
zorginstellingen, kerken,
bibliotheken, scholen en tal
van andere maatschappelijke
organisaties niet zouden kunnen
bestaan zonder vrijwilligers. Vrij-

3

124

die geen vrijwilligerswerk doen.

trainingen
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125
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vacatures
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3
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willigers maken de maatschappij
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16x

7

workshops

ca.

200

statushouders
bereikt

5

koppels actief
zaterdagmorgenklus

460

vrijwilligers
bereikt met
waarderingsactiviteit

lokale PR

veerkrachtiger en mooier.
Maar vrijwilligerswerk levert meer op dan alleen een

len) werken. Organisaties kunnen bij ons terecht voor

goed gevoel. Door het doen van vrijwilligerswerk

informatie en advies over o.a. soorten vrijwilligerswerk,

vergroot je je netwerk, doe je (werk)ervaring op en

wet- en regelgeving, de collectieve vrijwilligersverze-

leer je nieuwe dingen. Als Saam Welzijn koesteren

kering, selecteren en aannemen van vrijwilligers en

wij vrijwilligers, want dankzij hen kunnen er meer

het begeleiden van vrijwilligers. Voor inwoners die vrij-

mensen geholpen worden en hebben verenigingen

willigerswerk willen gaan doen of hun talenten verder

en organisaties die draaien op vrijwilligers bestaans-

willen ontwikkelen is er onze vrijwilligersvacaturebank

recht. Omdat wij het belangrijk vinden dat vrijwil-

met een groot aanbod actuele vacatures.

ligers goed beslagen ten ijs komen, investeren we
veel in scholing en deskundigheid.

Vrijwilligerswerk is er in allerlei vormen: kort- en langdurig, alleen of met een groep, op vaste en op wisse-

6

Vrijwilligerspunt Dalfsen van Saam Welzijn is hét aan-

lende tijden, overdag of ‘s avonds. Vrijwilligerswerk is

spreekpunt en dé informatieverschaffer voor vrijwilli-

onbetaald werk maar kent andere vormen van belo-

gerswerk in de gemeente Dalfsen.

ning, zoals waardering, erkenning en het maken van

Wij helpen mensen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk

nieuwe contacten. Ook kan het een opstap betekenen

en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (wil-

naar een betaalde baan.
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Saam Welzijn in Nieuwleusen
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G roep skracht
Nieuwleusen is een dorp met ruim 7.200 inwoners

zuid. Kulturhus De Spil herbergt veel faciliteiten die

in de kern en 1.800 inwoners in het buitengebied.

de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van

Nieuwleusen heeft goede ontsluitingswegen en is

Nieuwleusen een extra boost geven. Dit alles maakt

bereikbaar met het openbaar vervoer. Er rijdt een

Nieuwleusen tot een fijne woon- en leefomgeving.

Buurtbus naar Oudleusen en Dalfsen. Er is veel

Het behouden en versterken van dit woon- en leefkli-

zelfredzaamheid onder inwoners en actieve inwo-

maat is één van de belangrijkste taakstellingen van

ners verenigen zich graag voor gemeenschappelijke

Saam Welzijn. Wij zijn er voor iedereen, maar vooral

doelen. Nieuwleusen kent een goed voorzieningen-

ook voor de inwoners die extra ondersteuning behoe-

niveau met zes basisscholen en één school voor

ven. Saam Welzijn heeft onderdak in Kulturhus De

Voortgezet Onderwijs, een Kulturhus en uitgebreide

Spil van waaruit we samenwerken met vele partners

sportmogelijkheden. Kulturhus De Spil ligt precies

en er mooie, zinvolle activiteiten zijn ontstaan. Eind

tussen Nieuwleusen en Den Hulst en vormt daar-

2018 hebben we het Opbouwwerk een extra boost

mee de verbinding tussen Nieuwleusen noord en

gegeven om meer zichtbaar te zijn in de wijken.

SAAM WELZIJN
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Joyce (links) en Joke. Foto: Saam Welzijn

Saam Welzijn in Nieuwleusen

Saam Welzijn,
de brug tussen
school en thuis
8
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Ze zitten op een steenworp afstand van elkaar. Dat is direct
de kracht van de samenwerking tussen OBS de Tweemaster en
Saam Welzijn. Intern begeleider Joke Koopman is blij met het
nauwe contact dat er is met Joyce Blokland van Saam Welzijn die
de kwetsbare kinderen op de basisschool begeleidt en zo een brug
slaat tussen de school en de thuissituatie.

Joyce is naast jongerenwerker ook KIES-coach.

van Saam Welzijn en Joke als IB’er van de school. De

“KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situa-

professionals komen zes keer per jaar bij elkaar om

ties. Het is een preventieve en kortdurende vorm

hun kennis te verbinden wat betreft opvoedingsvra-

van ondersteuning voor kinderen van gescheiden

gen en het begeleiden van de thuissituatie. Ook kij-

ouders. Het is niet alleen voor kinderen of jongeren

ken ze hoe er preventief samengewerkt kan worden

die hier zichtbaar moeite mee hebben. KIES helpt

en er worden hulpvragen van kinderen besproken.

kinderen en jongeren de scheiding van hun ouders
beter te begrijpen, er beter mee om te gaan en te

“Niet alleen leerlingen in een echtscheiding situa-

verwerken.”

tie kunnen bij mij terecht, maar ook leerlingen die
bijvoorbeeld ondersteuning nodig hebben bij de

Op de Tweemaster startte deze spel- en praatgroep

overgang naar de brugklas”, zegt Joyce, die nu op

twee jaar geleden voor alle kinderen uit Nieuwleu-

vier scholen in de gemeente komt waar ze leerlingen

sen. Met succes. “Je ziet dat er een wereld voor ze

vanuit KIES individueel begeleidt.

open gaat omdat er leeftijdsgenootjes zijn die in
dezelfde situatie zitten als zij”, vertelt Joyce.
Na KIES zijn de school en Saam Welzijn met elkaar
in gesprek geraakt. IB’er Joke: “Ik heb best veel zicht
op de kinderen, maar wat je mist is de link naar thuis
en dat stukje kan Joyce voor ons invullen. We horen

“Joyce kan onze kinderen
laagdrempelige zorg bieden
op een vertrouwde plek”

veel, maar als school moeten we ook de drempel
bewaken. Het is mooi dat we door Saam Welzijn

Voor de Tweemaster is het een grote winst. “Joyce

school en thuis aan elkaar kunnen plakken zonder

kan onze kinderen laagdrempelige zorg bieden op

op die stoel te gaan zitten.”

een vertrouwde plek. Minder doorverwijzing naar
loketten en meer intermenselijk contact. Zij kan

Naast het begeleiden van kinderen na het KIES

kinderen in hun kracht zetten”, zegt Joke, die merkt

traject waarbij Joyce één op één met leerlingen in

dat het zinvol is. “Kinderen praten er natuurlijk niet

gesprek gaat, kreeg Saam Welzijn nog een rol op de

zomaar over in de klas, maar ik merk dat kinderen

school in Nieuwleusen. Ze werd onderdeel van een

soms vrijer worden en meer zelfvertrouwen krijgen.

pilot signaleringsteam, oftewel een School Onder-

En daarnaast geeft het de leerkracht veel rust.

steuning Team, dat in 2018 is opgestart. Het team

Je ziet dat een kind piekert of stress heeft, maar

bestaat uit de orthopedagoog die werkzaam is voor

wij konden er niets mee. We weten nu dat ze het

school, de jeugdverpleegkundige van de GGD, Joyce

kwijt kunnen...”

SAAM WELZIJN
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“Saam Welzijn
is onze gids.
Saam Welzijn
weet de weg”
Reinder, Carolien en Janny (vlnr). Foto: Saam Welzijn

10
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Mantelzorgteam

Dat mantelzorg niet altijd een probleem hoeft te zijn en ook mooie
dingen kan brengen, bewijzen Carolien en Reinder Prins uit Dalfsen.
Reinder (72) is al 58 jaar diabetespatiënt en heeft slechte ogen. Maar
wat hij zelf kan, doet hij zelf. Waar nodig krijgt hij bijstand van zijn
vrouw, die haar man met liefde te hulp schiet.

“Zelfredzaamheid hebben Carolien en Reinder

Vrijheid

hoog in het vaandel”, zegt Janny Velthuis. Janny is

De nieuwe fiets betekent veel voor fietsliefhebber

mantelzorgconsulent binnen het mantelzorgteam

Reinder. “Ik durfde niet meer. Het ging al wat moeilijk

van Saam Welzijn. Zij helpt de mantelzorgers in de

en ik slingerde soms.” Toen hij in december een lichte

gemeente waar nodig. “De ene keer zit ik bij een

herseninfarct kreeg, zocht Carolien naar mogelijkheden

keukentafelgesprek omdat extra oren wenselijk zijn,

voor haar man om mobiel te blijven. “Ik kwam er niet

de andere keer bemiddel ik tussen mantelzorgers en

uit. Toen ik op een beurs iemand van Saam Welzijn

instanties en soms ben ik alleen een luisterend oor.”

trof, heb ik gevraagd of ze met ons mee kon denken.
Zo kwam Janny op ons pad.” Carolien is blij met Janny

“Autorijden kan ik niet, dus
verder dan een kilometer
kwam ik niet. Ik heb nu
mijn vrijheid terug”

die ze altijd kan bellen als er iets is. “Saam Welzijn is
voor ons de wegwijzer in een bos waar je niet meer
uitkomt. De gids. Saam Welzijn weet de weg.”
Binnen no time was Reinder de bezitter van een
elektrische driewielfiets. Wanneer hij er over praat,
schiet hij nog vol. “Ik kan weer naar buiten. Autorijden kan ik niet, dus verder dan een kilometer kwam
ik niet meer. Ik heb nu mijn vrijheid terug.”

Ook coördineert Janny de informele zorg. Zij zoekt,

De Dalfsenaar doet nog zoveel mogelijk zelf. Ca-

schoolt en koppelt vrijwilligers. Een intensief proces.

rolien: “Alles kost gewoon extra tijd. En ik help hem

“Vrijwilligers zijn essentieel, want helaas zijn er ook

bijvoorbeeld om kleine lettertjes te lezen, breng de

veel overbelaste mantelzorgers. Mensen die door

sensoren aan en ik ga met hem mee fietsen. Ik wist

de groeiende zorgtaken hun eigen ding niet meer

al toen we gingen trouwen dat dit de toekomst zou

kunnen doen. Dan is het aan ons om oplossingen te

zijn. Zo dein je mee met wat er komt.”

bedenken, zoals de inzet van vrijwilligers.”
“Het lijkt allemaal makkelijk”, zegt Janny, “maar de
Het mantelzorgteam werkt vraaggericht, dus als

situatie is kwetsbaar en best zwaar. Maar Carolien

er een probleem is, gaat Janny langs en wordt er

en Reinder hebben zo’n positieve inslag! Zij willen

samen gezocht naar een oplossing. “Soms is er ook

allebei alles zo lang mogelijk zelf doen om zo lang

alleen goed nieuws, zoals het opgewekte telefoontje

mogelijk samen thuis te kunnen blijven wonen. Hoe

van Carolien dat de fiets geleverd is”, lacht Janny.

mooi is dat.”

SAAM WELZIJN
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Saam Welzijn in Lemelerveld
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G roep skracht
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Lemelerveld is met name bekend vanwege de Leme-

rijdt ieder uur naar Raalte. Lemelervelders staan

lerberg. Voor een dorp met zo’n 3500 inwoners in

erom bekend om zaken die zij van belang vinden tot

de kern en een kleine 1200 inwoners in het buiten-

stand te brengen, eventueel met of zonder samen-

gebied mag het dorp zich beroemen op uitstekende

werking met bevoegde overheden en/of andere

voorzieningen zoals drie basisscholen, Natuurbad

instanties.

Heidepark, een sportpark, een medisch centrum en

Saam Welzijn is gevestigd in het Kulturhus van

een groot industrieterrein. Het Kroonplein is het mid-

waaruit wij tal van activiteiten initiëren en facilite-

delpunt van het dorp, aan dit plein ligt ook Kulturhus

ren. De inwoners kunnen daarnaast een beroep op

De Mozaïek. Het Kulturhus biedt onderdak aan een

ons doen voor individuele ondersteuning, waarbij

groot aantal organisaties, stichtingen en vereni-

het aanboren van eigen kracht ons uitgangspunt is.

gingen en is daardoor een echte ontmoetingsplek

Saam Welzijn heeft een groot netwerk van samen-

voor jong en oud. Lemelerveld is bereikbaar met het

werkingspartners. Samen met hen vergroten wij de

openbaar vervoer. Op werkdagen rijdt er elk uur een

buurtkracht en groepskracht van de inwoners van

bus op de lijn Dalfsen-Lemelerveld en de Buurtbus

Lemelerveld.

|
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KIES
Als je ouders
gaan scheiden
Als je ouders uit elkaar gaan, staat de wereld even op zijn kop. Om
deze gebeurtenis een plek te geven, kunnen kinderen van gescheiden
ouders terecht bij KIES, een preventieve spel- en praatgroep voor
jonge en wat oudere kinderen.

KIES biedt kinderen een unieke kans om op een on-

gezinnen, stiefouders, hulp vragen, concentratiepro-

afhankelijke plek te onderzoeken hoe het is om ge-

blemen op school en omgaan met veranderingen.

scheiden ouders te hebben. Een plek waar je als kind
even geen rekening hoeft te houden met je ouders.

Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de

Bij KIES gaat het om het kind. We maken gebruik

kinderen, wordt KIES aangeboden in twee groepen:

van verschillende werkvormen: tekenopdrachten in

KIES voor het jonge kind van groep 1 t/m 4, en

mappen, werkbladen, stellingen, verhalen, gedichten,

KIES voor groep 4 t/m 8. Ouders worden betrokken

metaforen, spel en gesprek.

bij KIES door middel van twee ouderavonden, een
avond voor de start van de groep en een avond na de

Tijdens 8 bijeenkomsten komen verschillende

afronding.

thema’s aan bod zoals: de scheidingsmelding, de
omgangsregeling, het missen van de afwezige ou-

Met een aantal kinderen die deel hebben genomen

der, herinneringen, gevoelens en gedachten, vertrou-

zijn we na KIES gestart met een individueel traject.

wen, rechten van het kind, wensen, samengestelde

SAAM WELZIJN
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Marijke, Emmelie, Gerjan en Dorien (vlnr). Foto: Saam Welzijn

Chillpoint Special:
een uurtje onbevangen geluk
Saam Welzijn in Lemelerveld

Bij Chill Point Special in Lemelerveld kunnen jongeren en (jong)
volwassenen met een beperking even alle moeilijkheden vergeten
en helemaal zichzelf zijn. De disco is een initiatief van Marijke
Harink van Thuis Lemelerveld, Kulturhus De Mozaïek en Saam
Welzijn. “Eenzaamheid komt veel voor bij deze doelgroep.
Aansluiting vinden met leeftijdsgenoten is daarom zo belangrijk,
maar zeker niet gemakkelijk.”

14
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“We willen zoveel mogelijk de dingen doen die

Gerjan is 36 jaar en woont sinds vijf jaar bij Thuis in

andere jongeren ook doen, maar bij ons gaat niets

Lemelerveld. Ook hij is met zijn rolstoel vooral op de

zomaar. Wij moeten altijd nadenken en op zoek”,

dansvloer te vinden. “Ik hou van Abba, Normaal en

zegt Marijke Harink. Ze is eigenaresse van Thuis,

van Top 40 muziek”, vertelt hij. De disco vindt hij al-

een particuliere woonvorm voor mensen met een

tijd weer een mooi uitje. “Gewoon dansen en hoppa!

meervoudige beperking. “Ik wilde voor hen en voor

Het is mooi dat er iets georganiseerd wordt. Zonder

alle andere jongeren in de omgeving met een beper-

poespas even weg. Hier kan ik mezelf zijn. Zonder

king graag een disco opzetten in Lemelerveld.” Door

dat er rekening met mij gehouden hoeft te worden.”

de korte lijntjes die er zijn met Saam Welzijn werd
haar wens al snel werkelijkheid. “Als je elkaar kent,

Marijke staat soms ontroerd langs de kant. “Muziek

ontstaat er snel iets. Alleen was het me niet gelukt,

geeft zoveel blijheid. Met muziek waar je van houdt,

maar samen krijg je het voor elkaar.”

lukt het om de prikkels even te parkeren. En muziek
verbindt. Soms wordt zomaar de polonaise ingezet
of wordt een jongere door een ander de dansvloer

“Met muziek waar je
van houdt lukt het om de
prikkels even te parkeren”
Emmelie Luiken is jongerenwerker bij Saam Welzijn en vanaf het begin betrokken bij de Chill Point

op getrokken. Het is zo uniek dit. Hier kunnen ze
zichzelf zijn. Een uurtje onbevangen geluk.”

Stagiair aan
het woord

Special. “De locatie hadden we snel gevonden. In

Juny Dijkman, stagiair Saam Welzijn

het Kulturhus hebben we een jongerencentrum met

2018/2019

flitsende discolampen én een lift.” Dat was niet het
enige. Ze schreef allerlei organisaties aan om hen

“In september 2018 kwam ik stage lopen

op de hoogte te brengen van het initiatief en regelde

bij Saam Welzijn. De eerste indruk van

vrijwilligers om de avonden in goede banen te leiden.

Saam was direct goed. Na een kennismaking met andere stagiaires en begeleiders,

Van BZN tot Grease

kon ik aan de slag. In het begin was het

Eens per zes weken is de disco en hebben circa

nog even kijken wat mijn taken waren en

25 jongvolwassenen met beperking de avond van

hoe ik deze uit moest voeren. Maar mede

hun leven. Dorien Grootenhuis is werkzaam bij het

dankzij de goede begeleiding, werd dit al

Kulturhus en betrokken als vrijwilliger bij Chill Point

snel duidelijker. Ik organiseer sportevene-

Special. Zij helpt de bezoekers bij de traplift. “Daarna

menten en draai mee in het Jongerencen-

ga ik de dansvloer op om met ze te dansen. Rolstoe-

trum. De tijd die overblijft vul ik met allerlei

len worden heen en weer geslingerd en iedereen

andere taken. Het mooie aan deze stage bij

gaat los. De jongeren mogen ook achter de dj-tafel

Saam Welzijn is dat ik leer om zelfstandig

en we vragen iedereen welk nummer ze willen horen.

te werken aan evenementen, aan andere

Van BZN tot Grease en Justin Bieber tot The Cats,

taken en schoolopdrachten. Ook assertivi-

alles komt voorbij.” Wie niet van dansen houdt kan

teit is erg belangrijk bij Saam, daar word ik

zich vermaken met een spelletje, een potje tafelvoet-

ook goed in getraind.”

ballen of op de Playstation.

SAAM WELZIJN
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Financieel jaaroverzicht
Balans

(na resultaatbestemming)
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Activa
Vaste activa

31-12-2018

31-12-2017

€

€

2.098

2.098

144.052

101.830

0

81.087

146.150

185.015

Passiva
Eigen vermogen

Materiële vaste activa

9.354

15.798

Kapitaal

Totaal vaste activa

9.354

15.798

Algemene reserve

Vlottende activa

Bestemmingsreserve

Voorraden

2.000

Vorderingen en
overlopende activa

Totaal eigen vermogen

8.641

63.541

Liquide middelen

313.913

305.214

Belastingen en premies
sociale verzekeringen

Totaal vlottende activa

322.554

368.755

Totaal activa

331.908

384.553

Staat van baten en lasten

Voorzieningen

9.207
57.416

56.688

Kortlopende schulden

119.135

144.850

Totaal passiva

331.908

384.553

Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

€

€

€

1.139.356

1.147.100

1.050.089

106.455

114.000

103.217

27.419

23.400

71.626

1.273.230

1.284.500

1.224.932

€

€

€

1.039.285

1.058.909

974.201

68.799

75.000

63.894

6.444

19.000

6.463

Organisatiekosten

153.171

201.560

120.609

Kosten activiteiten

43.004

22.744

17.895

1.310.703

1.377.213

1.183.062

- 37.473

- 92.713

41.870

Financiële baten en lasten

1.392

1.200

301

Saldo financiële baten en lasten

1.392

1.200

301

- 38.865

- 93.913

41.569

Mutaties algemene reserve

- 18.701

0

3.538

Mutaties bestemmingsreserves

- 20.164

0

38.031

- 38.865

- 93.913

41.569

Baten
Gemeentelijke subsidie Dalfsen
Gemeentelijke subsidie Staphorst
Overige subsidies en bijdragen
Totaal baten
Lasten
Personeelskosten
Accommodatiekosten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Resultaten uit normale bedrijfsvoering

Bestemming resultaat

16
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Saam Welzijn in Dalfsen
Jongeren

7
deelnemende

scholen
Project Overloper

210

65

activiteiten
gericht op
participatie

scholen
Project Stoer

2

67

voorlichtingsactiviteiten
preventie

cases individuele
begeleiding & coaching

Welzijn

Welzijn

wijkondersteuning in

5

wekelijkse soos- en
inloopactiviteiten

5x

wijken

110
abonnementen

Jongeren
Jongerencentrum

Speelotheek

ca.

3

activiteiten
Sportwerk 12+

Meidenwerk

vrijwilligers
Roefeldag

deelnemende
bedrijven
Roefeldag

7

activiteiten
After’scool

10
bijeenkomsten

56

45

deelnemers
Roefeldag

6

4
deelnemende

900

104
dagen geopend

bezoekers
Jongerencentrum

3

voorliggende
voorziening

120

8x

Welzijn op
Recept

jongeren ondersteund
bij realisatie JOP

Welzijn

App-spreekuur

6

11x

Welzijn Achter
de Voordeur

Langer thuis
wonen

unieke
activiteiten

40x

1

t
rach
nk
ge
Ei

Buur
tkr
ac
ht

Jongeren

1222

ritten
vervoersdienst

Feiten
& cijfers
2018

uitgevoerde klussen
Klussendienst

G roep skracht
In het dorp Dalfsen en de omliggende kernen

zich inzetten voor sociaal maatschappelijke doelen.

Hoonhorst, Oudleusen, Hessum en Ankum wonen

Er zijn activiteiten en initiatieven die door inwoners

ongeveer 14.600 inwoners. Naast een uitgebreid

worden opgezet en uitgevoerd.

winkelbestand en een florerend bedrijfsleven, kent
Dalfsen veel goede voorzieningen, zoals Kultur-

Vanuit het Kulturhus initieert, faciliteert en onder-

hus Trefkoele+, het gemeentehuis, een sportpark,

steunt Saam Welzijn inwoners met het versterken

medische voorzieningen en een bloeiend vereni-

van eigen kracht, groepskracht en buurtkracht. In

gingsleven. Het Kerkplein is het middelpunt van het

2018 zijn er een aantal projecten opgezet die gericht

dorp, net als het festivalterrein naast het gemeente-

zijn op bewustwording, deze projecten worden in de

huis. De Vecht is ook een aantrekkelijke plek om te

gehele gemeente uitgevoerd. Samen met inwoners

vertoeven. Met een treinstation en (Buurt)bussen is

en diverse netwerkpartners kijken wij voortdurend

Dalfsen goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

hoe nieuwe initiatieven, die gericht zijn op preventie

Dalfsen kent veel actieve krachtige inwoners die

en leefbaarheid, vorm kunnen krijgen.

SAAM WELZIJN
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Soos Dalfsen brengt
mensen bij elkaar
Alie, Henriëtte en Kaoutan (vlnr). Foto: Saam Welzijn

Saam Welzijn in Dalfsen

Mensen bij elkaar brengen. Dat is één van de belangrijkste
doelen van de soos. “We willen mensen activeren en onderlinge
contacten versterken, zodat ze het gevoel krijgen dat ze weer meedoen”, zegt welzijnswerker Alie Buit. “Dat zou niet kunnen zonder
de hulp van veel vrijwilligers.” Henriëtte Huizenga en Kaoutan
Hadine-Umit zijn twee van de gastdames van de soos in Dalfsen.

18

“De soos heeft een open inloop karakter. Dat be-

Alie. “Er komen veel oudere mensen die behoefte

tekent dat je kunt binnenlopen wanneer je wilt en

hebben aan een praatje. Wat we hopen te bereiken

doen wat je wilt. Ook buiten de activiteiten om”, zegt

is dat mensen uit de eenzaamheid gehaald worden.

|
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Dat ze elkaar meenemen en door dit contact elkaar

en mensen accepteren me. Ze lachen naar me en

gemakkelijker om hulp durven te vragen.”

zeggen goedemorgen. Dat is fijn. De hele dag thuis-

Saam Welzijn faciliteert en stuurt aan, maar de soos

blijven is saai. Nu kan ik er uit, iets doen.”

draait op vrijwilligers. Henriëtte Huizenga is één van
de vrijwilligers. “Na mijn baan wilde ik iets sociaals
doen, waarbij ik veel contact had met mensen. Het
is prachtig om te luisteren naar de verhalen van de
bezoekers van de soos. Je ziet dat ze opbloeien
hier.” Voor de gastdame heeft het werk ook een dub-

“Het is prachtig om te
luisteren naar de verhalen
van de bezoekers van de soos”

bele functie. “Hier kan ik me nuttig maken. Dat voelt
goed. Anders zit ik zelf ook maar thuis.”

Ook tijdens het koffieschenken wordt er nog heel
veel bijgeleerd. Henriëtte: “We praten over het weer,

De vrijwilligers helpen niet alleen bij de praktische

we nemen soms de krant door en ze stelt haar

zaken, maar hebben ook een signalerende functie,

vragen. Want ja, als je hier nieuw komt, begrijp je

vertelt Alie. “Aandacht geven, dat is wat we vragen

niet meteen het verschil tussen boodschappen doen

van al onze vrijwilligers. Daarnaast horen we

en winkelen en er is niemand die je vertelt hoeveel

graag wanneer er iets is. De vrijwilligers zijn onze

koekjes Nederlanders bij de koffie nemen.”

oren en ogen.”

Wegwijs maken
Henriëtte krijgt bij het koffieschenken hulp van
Kaoutan. De Marokkaanse is nog maar vijf maanden in Nederland en wordt door Henriëtte wegwijs

Stagiair aan
het woord

gemaakt in haar nieuwe woonplaats Dalfsen. Een
goede match, die Alie heeft bewerkstelligd.

Max Schaeffer, stagiair Saam Welzijn

Kaoutan en haar gezin zijn blij met de hulp die Saam

2018/2019

“Hier kan ik me nuttig maken.
Dat voelt goed. Anders zit ik
zelf ook maar thuis”

“Mijn naam is Max Schaeffer, ik studeer
maatschappelijke zorg niveau aan het Deltion College. Dit jaar heb ik stage gelopen
bij Saam Welzijn. Dit leerbedrijf heeft mij
veel mogelijkheden gegeven om mijzelf te
ontwikkelen en te leren. Er was van alles

Welzijn voor hen heeft geregeld. “We liepen tegen

te doen. Er wordt gewerkt met diverse

allerlei dingen aan. Je weet niet hoe alles werkt hier

doelgroepen en er worden verschillende

en wat het allemaal betekent. Henriëtte heeft ons

activiteiten georganiseerd voor jong en

geholpen met het regelen van verzekeringen, sport

oud. Af en toe voelde ik mij ‘de vliegende

voor de kinderen en heel veel kleine moeilijkheden

keep’. Deze afwisseling in het werkveld heb

met taal en gewoontes.”

ik als zeer positief ervaren. Ik heb de medewerkers van Saam Welzijn ervaren als een

Omdat gastdame een ideale manier is om de Ne-

team met verschillende persoonlijkheden,

derlandse taal op te pikken en sociaal bezig te zijn,

met collega’s die altijd in zijn voor een

heeft Henriëtte Kaoutan meegenomen naar de soos.

praatje.”

Dat heeft haar goed gedaan. “Ik begrijp steeds meer

SAAM WELZIJN
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Statushouders
Feiten
& cijfers
2018
4

Het zal je maar gebeuren.
Dat je huis en haard moet
verlaten omdat het in je
eigen land niet meer

45

aanwezigen
Voorlichting & Advies
(in 3 kernen)

15

veilig is. En dat je in een
vreemd land helemaal
opnieuw moet beginnen.
Nieuwe medelanders die
een verblijfsvergunning
hebben gekregen, noemen
we statushouders. Zij mogen een opleiding volgen en
werken in Nederland. Ook in
de gemeente Dalfsen wonen

cursussen

studenten
voorlichtingslessen

105

deelnemers workshop
interculturele
communicatie

ca.

200

statushouders
bereikt

4

nieuwe voorliggende
voorzieningen

120

9

netwerkbijeenkomsten

ontmoetingsavonden

125x

individuele
ondersteuning

vele statushouders.

Om de afstand tussen deze nieuwe en autochtone

woners te verkleinen en de betrokkenheid en kennis

inwoners te verkleinen, gaan wij met hen in gesprek.

tussen de verschillende samenwerkingspartners en

Dat doen wij met hulp van een ‘Bruggenbouwer’, een

organisaties te vergroten. Hij doet dit door het geven

functie die in samenwerking met de Participatieraad

van voorlichting en advies aan zowel statushouders,

Dalfsen en de gemeente Dalfsen is gecreëerd.

organisaties als aan groepen inwoners.

Onze Bruggenbouwer is van Syrische afkomst en

De Bruggenbouwer kent vrijwel alle statushouders

kent zowel de Arabische als de Nederlands cultuur.

in de gemeente Dalfsen. Als dat nodig is biedt hij

Hij is ervaringsdeskundige voor wat betreft het

hen individuele ondersteuning en brengt samen met

‘vluchteling zijn’ en het proces van de inburgering.

hen hun vaardigheden en ambities in kaart. Om de

Onze Bruggenbouwer spreekt Arabisch en kan mede

afstand tussen statushouders en de autochtone

vanuit zijn professionaliteit als sociaal werker optre-

inwoners te verkleinen zorgt de Bruggenbouwer voor

den als tolk bij taalproblemen.

ontmoeting en integratie. Om dit te organiseren en
te realiseren wordt samengewerkt met verschillende

De Bruggenbouwer heeft als opdracht de afstand

partners in de gemeente Dalfsen.

tussen de vergunninghouders en de autochtone in-

20
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Raad van toezicht
Ook voor de Raad van Toezicht (RvT) was het een jaar van grote
verandering. Want een fusie van drie organisaties, dat is niet niks.
Op onze voorzitter na, zijn de huidige leden van de Raad van Toezicht
in het verleden betrokken geweest bij één van de organisaties die nu
zijn opgegaan in Saam Welzijn.

Eén van de eerste taken van de nieuwe RvT was het

Om de onderlinge rollen en verwachtingen helder te

aantrekken van een directeur-bestuurder van Saam

krijgen, hebben de RvT en de directeur-bestuurder

Welzijn en van een nieuwe onafhankelijk voorzitter.

samen een training gevolgd. In het komende jaar

Nu, een jaar later, kunnen we concluderen dat we

streven we naar het ontwikkelen van een bepaalde

hierin goede keuzes hebben gemaakt.

routine in de bestuurlijke activiteiten. Wij verwachten dat de afstemming in onderlinge verwachtingen

Een tweede, maar ook belangrijk aandachtspunt,

dankzij opgedane ervaringen en collectieve evaluatie

was het invullen van een nieuwe en andere rol en

in het komende jaar zal verbeteren.

het verantwoordelijk zijn voor een grotere en vooral
bredere welzijnsinstelling in de gehele gemeente

Tijdens de laatste vergadering van het jaar 2018

Dalfsen. Dit is uitstekend en in goede harmonie

is het functioneren van de directeur-bestuurder

verlopen.

volgens de regels geëvalueerd. De onderlinge samenwerking kenmerkt zich door transparantie. De

De RvT heeft in 2018 zesmaal vergaderd. Deze

werkrelatie wordt wederzijds goed bevonden.

vergaderingen stonden grotendeels in het teken van

In de ontwikkeling van de bestuurlijke afstemming

vernieuwing. Zo hebben wij veel aandacht besteed

is sprake van een open leerhouding. De Raad van

aan de daadwerkelijke fusie/oprichting van Saam

Toezicht en de directeur-bestuurder stellen zich tot

Welzijn en de afronding van de organisatorische

doel de bestuurlijke werkzaamheden scherper af te

aspecten van de drie voormalige organisaties.

stemmen op de jaarcyclus van de organisatie.

Omdat Saam Welzijn dit jaar voor het eerst in de
nieuwe bestuurlijke vorm en samenstelling bestond,

De Raad van Toezicht van Saam Welzijn bestond in

zijn wij zorgvuldig aan de slag gegaan met ontwerp

2018 uit de volgende personen:

en afstemming. Ook zijn jaarstukken en begrotingen/subsidieaanvragen vastgesteld. Daarnaast

dhr. R.A. Timmer, voorzitter

zijn regelementen vastgesteld voor de Raad van

dhr. A. van Dijk

Toezicht en voor de directeur-bestuurder. Ook

mevr. Y.M.A.H. van der Heijden

hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het strategisch

dhr. J. Mensink

beleidsplan.

dhr. S.K. Wever

SAAM WELZIJN

|

21

Project Statushouders

Ghassan Al Hariri slaat
brug tussen nieuwkomer
en lokale bevolking
De inburgeringscursus is niet voldoende voor een goed
contact met de Nederlandse bevolking. Daar is wel wat
meer voor nodig, ondervinden veel migranten. Om een brug
te slaan tussen de nieuwkomer en de Nederlander is Ghassan
Al Hariri in 2018 in dienst gekomen bij Saam Welzijn.
Als bruggenbouwer organiseert hij onder meer ontmoetingsavonden voor nieuwe statushouders. Osama Fandi en zijn
gezin zijn enkele van de trouwe bezoekers.

Het is zijn eigen idee geweest. Vier jaar geleden

beiden kennis maken met verschillende culturen.

vestigde de Syriër Ghassan Al Hariri zich in Nieuw-

Door elkaar te ontmoeten, leer je bovendien de

leusen en merkte dat volledig integreren voor nieuw-

Nederlandse taal in de praktijk. Dat is nodig om een

komers niet gemakkelijk was. “Ik was continu bezig

goed netwerk op te bouwen. Heel belangrijk, want

met de vraag hoe ik zou kunnen helpen met het ver-

eenzaamheid is waar veel migranten mee te maken

beteren van het contact tussen vluchtelingen en de

krijgen”, vertelt de welzijnswerker. Elke vrijdag-

Nederlandse maatschappij. Ik wilde het idee breken

avond kunnen nieuwkomers terecht in de Spil. De

dat vluchtelingen hier niet kunnen integreren.”

ene week is de ontmoetingsavond, de andere week
is het Talencafé. Door middel van taalspelletjes

Hij begon als eerste bruggenbouwer van Saam

proberen de aanwezigen de Nederlandse taal nog

Welzijn. Een nieuwe functie, nog in ontwikkeling,

meer eigen te maken.

zonder vastomlijnde kaders. Ghassan begon

22

met het organiseren van ontmoetingsavonden in

Vriendschappen ontstaan

Nieuwleusen, maar ook in Dalfsen en Lemelerveld.

Osama Fandi is met zijn vrouw en twee kinderen

Tijdens deze gezellige avonden zijn zowel migran-

vrijwel altijd aanwezig. “Het Taalcafé vind ik belang-

ten als lokale inwoners aanwezig. “Zo kunnen

rijk, want ik wil mij ontwikkelen. Ik wil beter Neder-
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Ghassan (links) en Osama. Foto: Saam Welzijn

lands kunnen praten. Het maken van zinnen vind

bet leren. Daarnaast is er een cursus voor nieuwko-

ik nog erg moeilijk. Ik ben ook bang om fouten te

mers over het ouderschap, waarbij de verschillen

maken.” Osama merkt dat hij door de bezoeken aan

tussen beide culturen centraal staan”, vertelt

het Taalcafé al mooie stappen heeft gemaakt.

Ghassan. “Ook op gebied van sport en bewegen is

De taal verbeteren is niet het enige doel van het
project. “Er ontstaan mooie vriendschappen, zo ook
bij mij. Door de ontmoetingsavond hebben mijn
vrouw en ik nu goed contact met onze buren. Het
bijzondere is dat wij elkaar niet in onze straat, maar
hier op de ontmoetingsavond voor het eerst hebben

“Het Taalcafé vind ik
belangrijk, want ik wil
mij ontwikkelen”

ontmoet.”
er iets opgestart en het Talencafé zal voor nieuwe

Ontwikkeling

vluchtelingen worden uitgebreid naar twee keer

Regelmatig vloeit er weer iets nieuws voort uit

per week. Zo blijven we in ontwikkeling en hopen

Ghassans ‘Project Statushouders’. “Zo hebben we

we iets bij te dragen en de nieuwkomers te kunnen

ook Arabische les voor kinderen, zodat zij het alfa-

helpen bij een goede integratie.”

SAAM WELZIJN

|

23

Uitprobeerdienst
vergroot comfort en
veiligheid van ouderen
Theo, mevrouw Nijkamp en Judith (vlnr). Foto: Saam Welzijn

Uitprobeerdienst

Meer leefcomfort, een groter gevoel van veiligheid, de zelfredzaam
heid vergroten. De vindingrijke hulpmiddelen van de Uitprobeerdienst
van Saam Welzijn kunnen het welbevinden van ouderen flink doen
stijgen. Slimme leeftechnologie heeft ook de wereld van de 82-jarige
mevrouw Nijkamp uit Dalfsen aanzienlijk vergroot.

24

Een elektrische gordijnrail, een voordeurbel met

huis heeft voor de oudere inwoners van de gemeen-

camera, een tablet voor ouderen of een gps-spotter

te Dalfsen. “De Uitprobeerdienst is zo’n zes jaar

voor dementerenden…, het zijn enkele voorbeelden

geleden in het leven geroepen en is een samenwer-

van de technologische snufjes die Saam Welzijn in

kingsverband tussen verschillende organisaties uit
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Dalfsen”, vertelt welzijnswerker Judith Bos. “Door

wel goed. Elke keer kom ik een stapje verder.”

het aanbrengen van slimme leef technologie bij

Alle gebruikers krijgen door de vrijwilligers uitge-

oudere mensen thuis kun je het moment dat ze in

breid uitleg over het gebruik van hun moderne hulp-

de zorg terecht komen uitstellen of misschien wel

middel. Theo: “Daarbij krijgen ze de kans om het een

voorkomen. Het is echt bedoeld om mensen de ei-

aantal weken te proberen. Na de proeftijd moeten de

gen regie te laten houden en waar het lukt ze langer

inwoners beslissen of ze het product aanschaffen of

thuis te laten wonen.”

dat we verder moeten zoeken om hun probleem te
verhelpen.”

Wanneer Judith tijdens een huisbezoek mensen
spreekt met een praktisch probleem belt ze vrijwilliger Theo Eilert. Die gaat vervolgens bij ze langs
en hoort hun verhaal aan. “Het is mijn taak om te
verzinnen welke oplossing passend is, want het
is vaak maatwerk. Dat vergt nogal eens creatief
denken en dat maakt het juist zo leuk. Het kan om

“Ik was wel nieuwsgierig
wat een tablet kon
toevoegen aan mijn leven”

allerlei praktische dingen gaan die het leven makkelijker, comfortabeler en veiliger maken”, aldus Theo,

Mevrouw Nijkamp was er al snel uit: ze wil niet meer

die ook presentaties geeft om de Uitprobeerdienst

zonder. “Ik kan via beeldbellen gemakkelijk contact

Dalfsen onder de aandacht te brengen.

maken met mijn zoon en kleinkinderen. Zij sturen
me nu foto’s als ze op vakantie zijn en kunnen me

Mevrouw Nijkamp hoorde van de Uitprobeerdienst

even snel laten weten dat ze een goede reis hebben

toen zij de breiclub van Saam Welzijn bezocht.

gehad. Dát miste ik. Verder kan ik al foto’s maken”,

Inmiddels is ze de trotse bezitter van een Compaan,

zegt ze trots. “Ik stuur ze een foto van de sokjes die

een tablet die speciaal ontwikkeld is voor ouderen.

ik heb gebreid. Ik kijk ook regelmatig op DalfsenNet

“Ik gunde me er zelf nooit de tijd voor, maar ik was

voor alle nieuwtjes én ik kan de kerkdienst erop te-

ook wel nieuwsgierig wat een tablet kon toevoegen

rug luisteren. Kortom, het is heel fijn allemaal. Daar

aan mijn leven”, vertelt mevrouw. “Het gaat al best

kun je dan zó blij mee zijn!”

Stagiair aan het woord
Sofieke Luiken

Ook werd er besproken wat wij van de collega’s

stagiair Saam Welzijn 2018/2019

kunnen verwachten, en zij van ons. Bij Saam krijg
je als stagiaire verantwoordelijkheid. Je wordt los

“In het jaar 2018 heb ik drie maanden stage gelo-

gelaten en je krijgt voldoende ruimte om jezelf te

pen bij Saam Welzijn. Vanaf de eerste dag voelde

ontwikkelen.

ik mij er thuis en hing er een prettige sfeer. Sa-

Ik ervaar Saam Welzijn als een prettige werkplek

men met een aantal andere stagiaires kregen wij

waar ik mijzelf kan zijn. Een plek waar hard ge-

informatie over de organisatie en de werkwijze.

werkt wordt, met ruimte voor plezier.”

SAAM WELZIJN
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Saam Welzijn in Staphorst
Eigen kracht
Jeugd en
jongerenwerk

1

3

deelnemende
voorlichtingsactiviteit
school
preventie
Project Overloper

4

11

activiteiten
gericht op
participatie

47

activiteiten
jongerencentrum
IJhorst

23
momenten

straathoekwerk

3

4

378

groepen

48

Facebookvrienden

deelnemers

1

weerbaarheidstraining

Instagramvolgers

activiteiten
After’scool

Buurt en
beweegcoach

85

105

deelnemers
buitenspeeldag

15

7

bezoekers
waterpleinen
(gemiddeld)

deelnemers
speel- en
beweegpleinen
(gemiddeld)

26

Meidenwerk

125

cases individuele
begeleiding & coaching

Feiten
& cijfers
2018

1

activiteiten
breedtesport

beweegvriendelijke wijk
(opzet nieuw schoolplein)

De gemeente Staphorst bestaat uit de dorpen Rouveen,

kerkelijk leven als verenigingsleven. Staphorst heeft

Staphorst en IJhorst en acht kleine kernen, waar in

een groeiend bedrijventerrein, maar ook voor recrea-

totaal 16.850 mensen wonen. De gemeente heeft

tie is er veel ruimte. De natuur is divers, van bos tot

tien basisscholen en een school voor Voortgezet

weidelanden en de kronkelende Reest.

Onderwijs. Elk dorp heeft een sterke eigen cultuur,

In Staphorst bieden wij vanuit Saam Welzijn het

waarvan Staphorst de meest bekende heeft vanwege

jongerenwerk aan. Dit proberen we zo breed mogelijk

haar klederdracht en het Staphorster stipwerk. De

in te zetten. Naast diverse preventieprojecten voor en

gemeenschap van Staphorst staat bekend als een van

met jongeren hebben we aandacht voor participatie,

de meest kerkelijke binnen Nederland. De zondags-

talentontwikkeling en meidenwerk. Contact met jon-

rust wordt sterk in acht genomen en de kerkdiensten

geren hebben wij voornamelijk op straat of in de soos.

worden druk bezocht. Staphorst is bereikbaar met het

Jongeren die extra ondersteuning vragen worden ook

openbaar vervoer (bus) en ligt direct aan de snelweg

individueel begeleid. Samen met jongeren, vrijwilligers

A28. Vanuit IJhorst rijdt er een Buurtbus richting

en samenwerkingspartners worden activiteiten gericht

Meppel. De gemeente Staphorst kent zowel een actief

op bewegen ontwikkeld, gefaciliteerd en uitgevoerd.
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Mantelzorg en
informele zorg
Mantelzorg is geen keuze, dat overkomt je. Maar als

het langer vol kunnen houden. Zo bieden we hulp bij

daardoor je kind met een beperking thuis kan op-

regelwerk en kunnen wij aanwezig zijn bij gesprek-

groeien, als je moeder daardoor langer in haar eigen

ken met zorgprofessionals. En als dat nodig is,

huis kan wonen of als je oom met een klein steuntje

zetten we goed opgeleide zorgvrijwilligers in.

in de rug zijn zelfstandigheid kan behouden, dan doe
je dat met liefde.

Daarnaast biedt Saam Welzijn tal van groepsactiviteiten, themabijeenkomsten, Alzheimercafé’s en

In combinatie met een eigen gezin, een baan en je

schenken wij aandacht aan bijzondere dagen zoals

sociale contacten, kan mantelzorgen best zwaar

Wereld Autisme Dag en Wereld Alzheimer Dag. We

zijn. Gelukkig kunnen mantelzorgers in de gemeente

geven cursussen over hoe om te gaan met dementie

Dalfsen een beroep doen op het mantelzorgteam

of hoe te zorgen voor een kind met autisme en orga-

van Saam Welzijn. Bij Saam Welzijn staan we voor

niseren Brussen-cursussen voor broertjes en zusjes

hen klaar en helpen we hen met dingen waardoor zij

van kinderen met autisme.

9

bijeenkomsten
Alzheimercafé

5

8

SAAM WELZIJN

42

5

cursussen

wandelingen
met een
natuurcoach

deelnemers
Brussencursus

n
Feite
fers
& cij
2018

240

deelnemers
Dag van de
Mantelzorg

63

jonge mantelzorgers
in beeld

zorgvrijwilligers

45x

520

mantelzorgers
in beeld

25

deelnemers
mantelzorgondersteuning

ondersteuning
informele zorg
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Talenten ontplooien
en dromen realiseren
bij Jeugdsoos
Lars, Rik, Beau en Johan (vlnr). Foto: Saam Welzijn

Saam Welzijn in Staphorst

Eens per twee weken gaan de deuren van Jeugdsoos De Poele in IJhorst
open. Jongeren uit het dorp kunnen elkaar hier ontmoeten en samen
een leuke avond beleven. Vrijwilligers Lars Heutink en Beau van der
Veldt maken deze vrijdagavond de soos alvast klaar voor het Karaoke
Festival. Jongerenwerker Rik Jansen van Saam Welzijn en vrijwilliger
Johan zijn aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
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“Een aantal jaren geleden was hier weinig te doen

ons nu op de nieuwe jeugd van 12 tot 18 jaar.”

voor de jeugd. Omdat er wel behoefte bleek te zijn

Lars (19) en Beau (20) horen dan niet meer bij de

aan een eigen plek is SMON Welzijn destijds de

doelgroep, ze zijn nog altijd druk met de soos, waar

jeugdsoos gestart”, vertelt Rik. “Er is net een groep

zij altijd graag kwamen. De jongens zorgen samen

jongeren afgezwaaid. Met aansprekende activiteiten

met een aantal andere vrijwilligers voor de invulling

als lasergamen, Jachtseizoen en karaoke richten we

van de avonden. “Het is leuk om wat te kunnen be-
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tekenen voor anderen en mooi dat je op deze manier

en indrukwekkende grime.

iedereen een fijne avond kunt geven”, zegt Lars, die

“Het was een heel geslaagd jaar”, zegt ook jonge-

verantwoordelijk is voor de muziek. Het organiseren

renwerker Rik, die zich inhoudelijk weinig met de

van activiteiten is vooral Beaus taak. En dat beperkt

spooktocht bemoeit. “Wat bedacht is, is helemaal

zich niet alleen tot de vrijdagavonden…

hun ding. Ik zit er bij om te kijken of ideeën haalbaar
zijn. Verder zorg ik voor budget, structuur en houd ik

Horrortocht

een vinger aan de pols. Eigenlijk zorg ik dat de rand-

De jaarlijkse Horrortocht is het hoogtepunt voor

voorwaarden worden gecreëerd zodat zij zichzelf

Beau. De spannende spooktocht, die bedoeld is voor

kunnen ontplooien.”

iedereen in IJhorst en omgeving, wordt in oktober
gehouden en komt vrijwel geheel uit de hoge hoed
van Beau. “Ik wilde graag een keer iets groots opzetten. Voor alle mensen in het dorp. Inmiddels is de
tocht al vijf keer gehouden en begint het een bekend
evenement te worden in het dorp”, vertelt hij trots.
Beau krijgt elk jaar hulp van wel zestig vrijwilligers
zonder wie de griezeltocht niet zou zijn gelukt.

“Organiseren is mijn
passie. Leuke activiteiten
organiseren en mensen
bij elkaar brengen”

De Horrortocht van 2018 had het thema Día de los
Zo ziet Beau het ook en daar is hij erg dankbaar

“Zo kun je feest en horror nog een beetje met elkaar

voor. “Organiseren is mijn passie. Ik heb de drang

combineren”, zegt Beau lachend. Het resultaat van

om leuke activiteiten te organiseren en mensen bij

maanden voorbereiding en vergaderen met alle vrij-

elkaar te brengen. Het vrijwilligerswerk bij de soos

willigers was een angstaanjagende tocht door het

van Saam Welzijn en de jeugd van IJhorst zie ik echt

bos met special effects, verrassende schrikeffecten

als een kans om mijn dromen te realiseren.”

Foto: Saam Welzijn

Muertos, oftewel de Mexicaanse Dag van de Doden.

SAAM WELZIJN
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“Vrijwilligerswerk kan er voor
zorgen dat je contact houdt
met de rest van de wereld”

Marjolein (links) en Yvonne. Foto: Saam Welzijn

Vrijwilligerspunt

Door vrijwilliger te worden kan je leven er opeens heel anders
uitzien. Dat ondervond Marjolein Sol uit Dalfsen. Ze zat niet lekker
in haar vel en kwam het huis bijna niet uit. Via het Vrijwilligerspunt
van Saam Welzijn, de werkplek van vrijwilligersmakelaar Ivonne
Saueressig, vond Marjolein vrijwilligerswerk bij de dierenambulance.
Iets dat haar leven in veel opzichten heeft verbeterd.

30
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“Ik had de borden van het Vrijwilligerspunt al vaker

van vrijwilligers. “Dat is wel de hamvraag in deze

zien staan. Toen het vorig jaar wat beter met me

tijd. De meeste vraag is er naar zorgvrijwilligers

ging, heb ik me via internet ingeschreven”, vertelt

en bestuursfuncties. Mensen willen echt nog wel

Marjolein, die jarenlang afgekeurd thuis zat.

vrijwilligerswerk doen, maar ze doen liever kortere,

Het duurde niet lang of er kwam iets voorbij dat

afgebakende klussen”, vertelt Ivonne. “Dat vergt

helemaal bij haar paste: een baan bij de dierenambu-

anders denken van organisaties. Daarin adviseer ik

lance. In november 2018 begon ze aan deze nieuwe

hen.”

uitdaging. Elke dinsdag rijdt zij met een collega met
de bus heel Noord-Overijssel door.

De vrijwilligersmakelaar zet zich graag in voor een
goede match, want vrijwilligerswerk kan zoveel

“Ik ben door het
werk echt opener en
zelfverzekerder geworden”

moois opleveren. “Participeren is zo belangrijk. Vrijwilligerswerk kan ervoor zorgen dat je contact houdt
met de rest van de wereld. Het gevoel geven dat wat
je doet zin heeft.”

De juiste match
Volgens haar is Marjolein het levende bewijs wat

“Als dierenliefhebber was dit een hele mooie kans,

vrijwilligerswerk voor iemand kan betekenen. “Ze

maar voor mij was het ook een grote stap”, vertelt de

doet het met plezier en het heeft grote invloed gehad

vrouw die lange tijd depressief was en angstig om

op haar leven. Dat is ook van positieve invloed op

nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ze deed het en

haar omgeving, waaronder haar twee dochters. Zo

dat het haar goed deed, zag ook haar omgeving. “Ik

zie je wat voor vlucht het kan nemen, als je de juiste

ben door het werk echt opener en zelfverzekerder

match maakt.”

geworden. Vroeger was ik
meer in mezelf gericht. Nu
durf ik nieuwe mensen te
ontmoeten.” Het werk is
soms emotioneel zwaar
door al het dierenleed
dat ze tegenkomt, maar
het bevalt zo goed dat ze
haar werkdagen inmiddels
heeft uitgebreid.

Vrijwilligers
makelaar
Ivonne Saueressig is
vrijwilligersmakelaar
en dagelijks bezig met
de bemiddeling tussen
vraag en aanbod. Ze heeft
gesprekken met werkzoekenden en ondersteunt
organisaties bij het vinden

SAAM WELZIJN

Foto: Saam Welzijn
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Vrije tijd

Andere mensen

Ik hecht waarde aan mijn vrije tijd

Ik denk dat andere mensen anders over mij gaan denken

Ik denk vaak aan een jaar of tien terug

Ik ben in mijn huis, maar dat is soms niet ik

Ik zie de camper, de mooie luchten, vrijheid

Ik vind de zon eigenlijk wel prettig

De vakantie staat voor de deur.

Ik vind het soms moeilijk, net als het lezen

Ik denk vaak aan een jaar of tien terug

Ik ben in mijn huis, maar dat is soms niet ik

Die tijd is er nu niet meer

Ik vind het prettig, ik hoor hier eigenlijk wel

De vakantie staat voor de deur

Ik vind het soms moeilijk, net als lezen

Vakantie nu….is zo niet meer mogelijk

Andere mensen zien soms mijn wirwar niet

Die tijd is er nu niet meer

Ik vind het prettig, ik hoor hier eigenlijk wel

Dat maakt me nu soms wel wat triest

Ik hoop dat prettige lang bij me te houden

Vakantie nu….is zo niet meer mogelijk

Andere mensen zien soms mijn wirwar niet

Dus probeer ik anders van mijn vrije tijd te genieten

Ze denken dat het wel goed gaat met mij

Dat maakt me soms wel wat triest

Ik hoop dat prettige lang bij me te houden

Soms uitzichtloos, toch maar proberen

Dat prettige geeft een gevoel van geborgenheid

er wat van te maken

Ze denken dat het wel goed gaat met mij

Dus probeer ik anders van mijn vrije tijd te genieten

Maar steeds staat Parkinson om het hoekje te loeren

En ga meer aan mijn hobby’s doen
Dat prettige geeft een gevoel van geborgenheid
Soms uitzichtloos, toch maar proberen

Ik vind de zon eigenlijk wel prettig

er wat van te maken

Maar steeds staat Parkinson om het hoekje te loeren

Ik zie de camper, de mooie luchten, vrijheid

Ik denk dat andere mensen anders over mij gaan denken

En ga meer aan mijn hobby’s doen
Ik hecht waarde aan mijn vrije tijd
Janny Meertens (mantelzorger)

Meerten Meertens

