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Voorwoord

Welzijn 
maakt het 
verschil!

Met trots presenteren wij het 

tweede jaarverslag van Saam 

Welzijn. Na een vliegende start 

in 2018, zijn wij hard aan het 

werk gegaan om onze drie  

pijlers Eigen kracht, Groeps-

kracht en Buurtkracht verder 

vorm te geven. 

Vanuit de gebiedsteams in de verschillende kernen is 
samen met bewoners gekeken wat nodig is om hun 
leefomgeving nog meer te verbeteren. Daarnaast ont-
wikkelt Saam Welzijn zich volop als netwerkpartner, 
waarbij de samenwerking met collega- instellingen 
steeds meer tot uiting komt.

Naast alle reguliere werkzaamheden, zijn er in 2019 

diverse projecten opgestart die erop gericht zijn om 

ouderen en kwetsbare burgers langer prettig thuis 

te laten wonen. Zo zijn de uitprobeerdiensten verder 

uitgebreid en doorontwikkeld en willen we met het 

project ‘Dag en Doen’, alle activiteiten in de gemeente 

Dalfsen in beeld brengen en nog meer toegankelijk 

maken. Het jongerenwerk in Staphorst heeft juist haar 

pijlen gericht op preventie en vroegtijdig signaleren.

Onze medewerkers komen steeds meer in contact 

met de bewoners in de verschillende kernen en wijken. 

Samen met hen komen zij tot nieuwe inzichten 

en ontdekken waar behoeftes liggen samen en wat 

nodig is om die te vervullen. Ook hierbij is de samen-

werking met de verschillende organisaties van het 

grootste belang.

Mede dankzij de vele vrijwilligers die aan Saam Wel-

zijn verbonden zijn kunnen honderden deelnemers 

gebruik maken van de verschillende activiteiten. Een 

aandachtspuntje is de leeftijd van onze vrijwilligers. 

Terwijl zij langzaam op leeftijd raken, is er minder 

aanwas van ‘jongere’ vrijwilligers. In 2020 willen wij 

hier nadrukkelijk aandacht voor hebben, zodat alle en 

ook nieuwe activiteiten doorgang kunnen vinden. 

Naast feitelijke informatie over projecten en proces-

sen laten wij in dit jaarverslag vooral ook inwoners, 

vrijwilligers, gebruikers en stakeholders aan het 

woord, om zo een breder beeld te geven van onze 

werkzaamheden. Vanwege de Coronacrisis is het 

ons helaas niet gelukt om alle geïnterviewden te 

portretteren. Ook de accountantsverklaring van ons 

financieel jaarverslag bleek vanwege Corona niet 

op tijd klaar om hier te publiceren. Deze zal later te 

vinden zijn op onze website.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Wout Noorman, directeur/bestuurder
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Saam Welzijn is een welzijnsorganisatie voor 

inwoners van 0 tot 100 jaar in de gemeente Dalfsen 

en voor jongeren in de gemeente Staphorst. Een 

organisatie met een menukaart die bol staat van 

gerechten om de eigen kracht en het sociale netwerk 

van inwoners te vergroten. Ons hoofddoel is niet al-

leen het vergroten van de eigen kracht, maar ook van 

groepskracht en buurtkracht. Want de maatschappij, 

die maak je samen. Als mensen mee kunnen doen 

neemt niet alleen hun eigen veerkracht toe, maar ook 

die van de samenleving in het algemeen. 

Saam Welzijn biedt maatwerk. Wij werken niet 

aanbodgericht, maar luisteren naar de vragen en 

behoeften vanuit de samenleving. Door precies die 

ondersteuning te bieden die op een bepaald moment 

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

stroom aan. Onze medewerkers en vrijwilligers 

bieden maatwerk. Dat kost tijd en dat kost kracht, 

maar heeft een groots effect. 

Wat hebben we gedaan in 2019?
In 2019 hebben we verder gebouwd aan onze nieuwe, 

sterke organisatie. We beginnen steeds meer naar 

onze naam Saam Welzijn toe te groeien. Als team voe-

len we ons Samen en met de inwoners, die we steeds 

beter leren kennen, bouwen we samen verder aan een 

krachtige samenleving. Dat blijkt uit ook de vele nieu-

we activiteiten die we hebben opgepakt in de kernen 

Nieuwleusen, Lemelerveld, Dalfsen en Staphorst.

 

In dit jaarverslag ziet u in vogelvlucht wat we gedaan 

hebben en wat de effecten van deze inspanningen zijn 

geweest. Omdat cijfers niet de gave hebben om emo-

ties uit te drukken, hebben we vooral ‘echte’ mensen 

aan het woord gelaten. Collega’s, vrijwilligers en inwo-

De maatschappij, dat zijn wij samen
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. 

Eigen kracht

Buurtkracht

Mantelzorg

Ouderen

Gezondheid
Projecten

Preventie
Kulturhusen

Vrijwilligers

Groepskracht

Jonge mantelzorger

Signalering

Jongeren
Statushouders

Ontmoeting

Samenwerkingspartners

Activiteiten

Leefbaarheid
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Dalfsen

Kulturhus Trefkoele+

Ruigedoornstraat 108,

7721 BR Dalfsen

Nieuwleusen

Kulturhus De Spil

Koningin Julianalaan 10,

7711 KK Nieuwleusen

Lemelerveld

Kulturhus De Mozaïek

Kroonplein 58

8151 AZ Lemelerveld

Staphorst

Venneland 1

7951 HC Staphorst

Waar zijn we 
te vinden?

Telefoonnummer algemeen: 0529 - 48 21 21 

E-mail: info@saamwelzijn.nl

Website: www.saamwelzijn.nl

ners vertellen niet alleen over de activiteiten van Saam 

Welzijn, maar leggen vooral uit wat dit met hen doet.   

Zo lezen we hoe mensen die elkaar eigenlijk al jaren 

kennen, opnieuw bij elkaar betrokken raken, door 

het vertellen van hun levensverhaal. En zien we hoe 

jongeren de kans krijgen om hun talenten letterlijk en 

figuurlijk te laten zien op het podium. 

Eenzaamheid wordt bestreden door samen te eten en 

samen te genieten van muziek. De meiden in Stap-

horst worden gestimuleerd om zichzelf te zijn en hun 

gevoelens te uiten. Daarnaast is er ook veel aandacht 

voor sport, spel en bewegen door middel van speel- en 

beweegpleinen. Het project STOER, waar leerlingen uit  

groep 8 en hun ouders worden voorbereid op de over-

stap naar het voortgezet onderwijs, wordt in meerdere 

kernen gedraaid. En via Infopunten helpen we iedere 

inwoner met het zoeken naar antwoorden op zijn of 

haar vragen. 

Kortom, in het jaar 2019 heeft Saam een krachtige plek 

verworven in de samenleving. 

Basisvoorzieningen

Basisdienstverlenin

g
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breed

Welzijn

Welzijn

4
bewustwordings-

campagnes

7
projecten

5
deelnemende

scholen
KIES

3
Infopunten 14

vrijwilligers
Infopunten

1
campagne

Dalfsen
Kerngezond

4
preventie-

activiteiten
Dalfsen

Kerngezond

532
vrijwilligers

gemeentebreed

18x
er op af &
presentie

387x
informatie & advies

21
deelnemers

KIES

Feiten

& cijfers

2019
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Saam Welzijn in Nieuwleusen

Nieuwleusen is een dorp met ruim 
7.200 inwoners in de kern en 1.800 
inwoners in het buitengebied. Nieuw-
leusen heeft goede ontsluitingswegen 
en is bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Er rijdt een Buurtbus tussen 
de kernen naar Oudleusen en Dalfsen. 

Er is veel zelfredzaamheid onder 
groepen inwoners en actieve inwoners 
verenigen zich graag voor gemeen-
schappelijke doelen. 

Nieuwleusen kent een goed voorzieningenniveau met 

zes basisscholen en één school voor Voortgezet on-

derwijs, een Kulturhus en uitgebreide sportmogelijkhe-

den. Kulturhus De Spil ligt precies tussen Nieuwleusen 

en Den Hulst en vormt daarmee de verbinding tussen 

Nieuwleusen Noord en Zuid. Naast De Spil herbergt 

ook De Olmen veel faciliteiten die de leefbaarheid en 

het voorzieningenniveau van Nieuwleu-sen  een extra 

boost geven. Dit alles maakt kern Nieuwleusen tot 

een fijne woon- en leefomgeving. Het behouden en 

versterken van dit woon- en leefklimaat is één van de 

belangrijkste taakstellingen van Saam Welzijn. Wij zijn 

er voor iedereen, maar vooral ook voor de inwoners die 

extra ondersteuning behoeven.

Eigen kracht 

Groepskracht 
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Welzijn Welzijn

Jongeren

Jongeren

Welzijn

Jongeren

20
bewegingsactiviteiten

2
activiteiten
gericht op 
participatie 20

bijeenkomsten
De Kei4

bijeenkomsten
Meidenwerk

2
spreekuren
op scholen4

deelnemende
scholen

Project Overloper 2
deelnemende

scholen
Project Stoer

16
wekelijkse soos- en
inloopactiviteiten

52
dagen geopend

Jongerencentrum

1x
per week

Straathoekwerk

832
bezoekers

Jongerencentrum

3
unieke 

activiteiten

4
voorliggende
voorziening
ontwikkeld

1
Buurthulpteam41x

App-spreekuur

1
traject

Actief & Duurzaam
Verbinden 27

cases individuele
begeleiding & coaching

2
activiteiten
After’scool

10x
Welzijn op

Recept 13x
Welzijn Achter 

de Voordeur

Feiten
& cijfers

2019
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In het schooljaar 2019/2020 is er ingezet op en 

vormgegeven aan de talentenbrigade in samenwerking 

met het Agnieten College. Hier begeleidt het jongeren-

werk de jongeren bij het ontwikkelen en vormgeven 

van projecten die zij zelf organiseren. In september 

is er gestart met het naschools aanbod ‘Afterscool’. 

Afterscool is een project waarbij talenten ontdekken en 

ontwikkelen centraal staan. 

Ook aan de basisschooljeugd werd volop aandacht 

besteed in de vorm van het project ‘Stoer’, waar leerlin-

gen uit groep 8 en hun ouders worden voorbereid op 

de overstap naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast 

kunnen ouders naar het Pubercafé, waar zij voorlich-

ting krijgen over allerlei thema’s rondom de opvoeding 

van pubers.  

Naast ontwikkeling, werd er ook gewerkt aan ontspan-

ning. Het Jongerenwerk organiseerde veel activiteiten, 

waaraan veel jongeren deelnamen. Populaire voor-

beelden daarvan zijn Hunted en De Spooktocht. De 

werkgroep die deze tocht organiseert wordt onder-

steund door onze jongerenwerkers. Jongeren met een 

beperking kunnen om de week aangepast sporten in 

een vaste groep van acht deelnemers.

Ook het thema zwerfafval kreeg 
aandacht, met een ‘Keep it clean day’, 

waarbij veertig jongeren 
de wijk ingingen om samen 

zwerfafval op te ruimen.

Waaraan is nu echt behoefte in Nieuwleusen? Dat was de  

grote vraag die het jongerenwerk in samenwerking met de  

opbouwwerkers en bruggenbouwer hebben gesteld aan de  

inwoners van Nieuwleusen. Een belangrijke wens was een  

ontmoetingsplek voor jong en oud. In overleg met de wethouder  

is vervolgens het Jongerenontmoetingspunt (Jop) veranderd in  

Joop (Ontmoetingspunt voor jongeren en ouderen). Tijdens het  

Midzomerfestival werd Joop onthuld in de vorm van een kunstwerk. 

Jongerenwerk staat 
middenin de samenleving

Bijdrage fondsen
2019
• Innovatiefonds Dalfsen

• ZonMw

• Ministerie van VWS

• Oranje Fonds

•  Stg. Het Maagdenhuis &  

Stg. Brentano’s

• RCOAK

• Fonds Sluyterman van Loo

• Provincie Overijssel

• Frijlingfonds

• Kerken 
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Muziek brengt mensen 
samen bij Club2000

Saam Welzijn in Nieuwleusen

Muziek uit de Top2000 staat centraal bij het muzikaal café  

Club2000 dat eens per maand wordt gehouden in De Spil in  

Nieuwleusen. Muziek verbindt en is een mooie aanleiding voor  

een gesprek, dacht initiatiefnemer Anneke Huisman. Ze had gelijk. 

Het muziekcafé heeft haar sociale leven en netwerk vergroot en  

daar was het allemaal om te doen. 
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“Muziek is mijn uitlaatklep. 
Je kunt ergens naartoe met 

je emoties”

Elke tweede dinsdag van de maand komen tien tot 

twintig mannen en vrouwen bijeen in De Spil voor 

een muzikale avond. Bezoekers kunnen bij de dj een 

liedje aanvragen. Samen luisteren ze naar de muziek 

en de aanvrager kan iets over het nummer vertellen. 

“Muziek roept emoties op, maar ook herinneringen. 

Het is een prachtige manier om met elkaar in ge-

sprek te komen”, zegt Anneke (60), voor wie muziek 

altijd belangrijk is geweest. “Het is mijn uitlaatklep, 

zeker toen mijn man overleed. Je kunt ergens naar-

toe met je emoties.”

Muziek als thema 
Toen Anneke van het buitengebied verhuisde naar 

de kern van Nieuwleusen, was ze op zoek naar 

sociale contacten. “Ik moest iets nieuws opbouwen, 

maar ben door MS rolstoel gebonden. Dat maakt het 

iets lastiger. Ik merkte al snel dat ik die contacten 

wel miste.” Ze zocht contact met Saam Welzijn en 

vertelde over haar idee om een ontmoetingsavond te 

organiseren met muziek als thema. 

Saam-medewerker Marlon kwam in beeld en al snel 

was Club2000 geboren. Inmiddels is Ariën Lange-

jans haar aanspreekpunt bij Saam Welzijn. Hij on-

dersteunt Club2000 maar heeft geen actieve rol. “Ik 

zorg voor publiciteit in de vorm van een artikeltje of 

social media bericht en ik houd contact met De Spil, 

maar eigenlijk kunnen de dames dit ook prima zelf.” 

Met dames bedoelt hij Anneke en Silvia Chierandjoe, 

die samen zorgen voor de invulling van de muziek-

avonden.

Altijd iets te praten 
Silvia kwam in het Creatief Café van Saam Welzijn 

en gaf aan wel vrijwilligerswerk te willen doen. “Zo 

kwam ik in contact met Anneke. Het is mooi om 

invulling te geven aan de Club2000 avonden. Muziek 

verbindt en dat zie je hier. Iedereen heeft zijn eigen 

favoriete liedjes. Daar hoort een verhaal bij. Niet ie-

dereen wil dat in de groep vertellen, maar een lied op 

zich zegt ook iets over een persoon. Maar eigenlijk is 

er door de muziek altijd iets om over te praten.” 

De invulling van de avond staat niet vast. “Er wordt 

vaak gestart met een column van Anneke. Ze schrijft 

over dingen die haar opgevallen zijn in de maat-

schappij of in de natuur. Dat is de aftrap”, vertelt 

Ariën. Aan de hand van haar column wordt het 

thema van de avond bepaald. “Soms willen mensen 

een dansje doen, komt het grammofoonmuseum of 

spelen we een popquiz. Het is telkens inspelen op 

de wensen, maar muziek staat altijd centraal”, aldus 

Anneke en Silvia. 

Meer sociale contacten 
Voor de twee vrijwilligers heeft Club2000 gebracht 

wat ze hadden gehoopt. Silvia: “Voor mezelf heeft 

het een vriendschap opgeleverd met Anneke. Verder 

kom ik meer in contact met anderen.” Ze hoop dat 

meer mensen aansluiten en de avonden komen 

bezoeken. Dat de opkomst niet zo groot is zou aan 

de naam kunnen liggen stelt Silvia. “Het roept mis-

schien het verkeerde op. Daarom denken we erover 

de naam te wijzigen in muziekcafé.”  

Ook Anneke heeft gevonden wat ze zocht, mede 

dankzij Saam Welzijn. “Ik heb meer sociale contac-

ten en praat over heel andere dingen. Het heeft echt 

mijn blik verruimd en mijn leven verrijkt.”
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Saam Welzijn in Dalfsen

In het dorp Dalfsen en de omliggen-
de kernen Hoonhorst, Oudleusen en 
Ankum wonen circa 14.600 inwoners. 
Naast een uitgebreid winkelbestand 
en een florerend bedrijfsleven, kent 
Dalfsen veel goede voorzieningen, 
zoals Multifunctioneel Centrum, ge-
meentehuis, een sportpark, medische 

voorzieningen en een bloeiend vereni-
gingsleven. Het Kerkplein is het mid-
delpunt van het dorp, net als het festi-
valterrein naast het gemeentehuis. De 
Vecht is ook een aantrekkelijke plek 
om te vertoeven. Met een treinstation 
en (buurt)bussen is Dalfsen goed be-
reikbaar met het openbaar vervoer. 

Eigen kracht 

Groepskracht 
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Welzijn

Welzijn

Jongeren

Jongeren

Welzijn

Jongeren

6
activiteiten
gericht op 
participatie

3
bijeenkomsten

Meidenwerk

5
activiteiten
After’scool

7
deelnemende

scholen
Project Overloper

5
deelnemende

scholen
Project Stoer

65
wekelijkse soos- en
inloopactiviteiten

18
vrijwilligers
Speelotheek

5
wijken

wijkondersteuning in

50
dagen geopend

Jongerencentrum
Dalfsen

12
dagen geopend

Jongerencentrum
Oudleusen670

bezoekers
Jongerencentrum

2
unieke 

activiteiten

45x
App-spreekuur

1
voorliggende
voorziening 122

uitgevoerde klussen
Klussendienst

32
cases individuele

begeleiding & coaching

2x
Welzijn op

Recept

13x
Welzijn Achter 

de Voordeur13x
Langer thuis

wonen

1x
per week

Straathoekwerk

Feiten
& cijfers

2019
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Dalfsen kent veel actieve krachtige inwoners die 

zich inzetten voor sociaal maatschappelijke doelen. 

Er zijn activiteiten en initiatieven die door inwoners 

worden opgezet en uitgevoerd. 

Het Jongerenwerk in Dalfsen groeit. Er zit een stij-

gende lijn in het aantal bezoekers, terwijl de leeftijd 

daalt naar gemiddeld 15 jaar. Binnen de jeugd dat 

ons jongerencentrum bezoekt zijn sociale contacten 

en eenzaamheid opvallende thema’s. Naast avond-

activiteiten voor de doelgroep van 12+, heb-ben er 

zeven scholen deelgenomen aan het Overloperpro-

ject en vijf scholen aan het project Stoer. Ook werd er 

aandacht besteedt aan LHBT. Drie scholen volgden 

hierover de lessen van het COC. 

Er zijn diverse voorlichtingsactiviteiten op verschil-

lende leefgebieden georganiseerd met gemiddeld 

twintig deelnemers.  De bereidheid van jongeren om 

actief te participeren in de maatschappij is groot, 

zij zijn betrokken geweest bij verschillende evene-

menten en activiteiten zoals; helpen bij koningsdag, 

spellen begeleiden bij koningsspelen, klussen en 

schoonmaken in het jongerencentrum, deelnemen 

aan bakburen en een kookworkshop.

We hebben in Dalfsen één meidengroep afgesloten 

waarbij de Girls Talk methodiek is gevolgd met acht 

deelnemers. Tevens is er een voorlichtingsactiviteit 

opgezet door een vrijwilliger vanuit haar eigen leven-

servaring en is er een meidenavond voor de leeftijd 

van 12+ georganiseerd.

Ook op het gebied van sport zijn we actief geweest 

voor en met jongeren die in kwetsbare situaties 

verkeren. Deze jongeren zijn door diverse omstandig-

heden veelal niet bij een vereniging betrokken. 

Doelen zijn zowel om deze jongeren kennis te laten 

maken en eventueel aan te laten sluiten bij een 

sportvereniging, alsmede het bevorderen van een 

gezonde leefstijl middels sport en beweging. Voor de 

totstandkoming van het programma hebben we de 

samenwerking gezocht met de Buurtsport-coaches 

van de gemeente Dalfsen.

Stagiair aan 
het woord
Andrea Oosting

“Vanuit mijn studie Social Work mocht ik stage 

lopen bij Saam. Ik ben vooral bezig met het orga-

niseren en uitvoeren van activiteiten, denk hierbij 

aan de Kei en After’scool. Ook ben ik betrokken 

bij de talentenbrigade en op vrijdagavond ben  

ik vaak te vinden in het Jongerencentrum in 

Nieuwleusen. 

De belangrijkste vraag die ik heel vaak heb 

gekregen van mijn stagebegeleiders is: ‘Wat is be-

langrijk voor JOUW leerproces? Wat heb jij nodig 

en hoe kan je dat bereiken?’ Ik denk dat dit heel 

typerend is voor Saam als organisatie; niet alles 

zelf doen en oplossen voor een cliënt, maar deze 

proberen te stimuleren om zelf (weer) aan de slag 

te gaan.” 

“Het belangrijkste wat ik in deze stage geleerd 

heb is dan ook het kiezen voor mezelf en daarin 

mijn grenzen aan te geven.”

Het Jongerenwerk in Dalfsen groeit. 
Er zit een stijgende lijn in het aantal 
deelnemers, terwijl de leeftijd daalt
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Al twaalf jaar ontmoeten senioren in buurtschap Hessum elkaar maan-

delijks op de ouderenochtend in zalencentrum Madrid. In 2018 kreeg 

deze ouderenochtend een nieuwe impuls. De animo is weer groeiende 

sinds er een nieuwe invulling is: het vertellen van levensverhalen. 

“Soms is het de tijdsgeest die zijn werk doet en 

is het tijd voor een nieuwe richting”, zegt Magriet 

Zandink van Saam Welzijn over de ouderenochtend 

in Hessum. De welzijnsorganisatie introduceerde 

twaalf jaar geleden de ouderenochtend in de kleine 

kern vanwege de kanteling van verzorgingsstaat naar 

participatiemaatschappij. “Er bleek voldoende be-

langstelling. Aanvankelijk werd er tijdens de ochten-

den een spelletje gespeeld of samen gewandeld of 

gefietst. Na afloop konden mensen een hapje blijven 

eten”, vertelt Magriet. 

Het was oud PB-voorzitter Dick Waterham die het 

idee opperde om inwoners hun levensverhaal te 

laten vertellen. “Ik zag dat de bijeenkomsten aan 

het verwateren waren. Het is nog altijd een waarde-

vol initiatief, maar er moest wel iets gebeuren. Als 

mensen elkaar beter willen leren kennen, dan zou 

het vertellen van je levensverhaal daarbij een mooie 

eerste stap kunnen zijn.” 

Aanzuigende werking 
In 2018 werd de aftrap gegeven door mevrouw Von 

Martels van Landgoed Hessum. “Een prachtige start 

en een indrukwekkend verhaal”, zegt Magriet. Ook 

lokale boeren, een kunstenaar en oud-wethouder 

vertelden hun verhaal, waarbij ze werden geholpen 

door Magret Boksebeld. “Boeren, burgers en buitenlui 

komen aan het woord. De verhalen hebben een aan-

zuigende werking. De ochtenden worden sindsdien 

weer beter bezocht.” Ook initiatiefnemer Dick is van 

de partij als er een levensverhaal op het programma 

staat. “Ik ben benieuwd hoe iemand door het leven 

is gegaan, glanzend of met krassen. Het zijn soms 

indringende verhalen.”

Het voornemen is de verhalen in een klein boekje uit te 

brengen. Leonie Kamphuis, de huidige voorzitter van 

“Het begint met elkaar  
leren kennen. Dan ontstaan  

er mooie dingen”

Ontmoeting centraal op  
ouderenochtend Hessum

Saam Welzijn in Dalfsen
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De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) 

behartigt de belangen van onze medewer-

kers. Net zoals bij een OR overlegt de PVT 

met de werkgever over het bedrijf, het werk 

en de arbeidsomstandigheden.

De PVT van Saam Welzijn vergadert 

eenmaal per maand aan de hand van 

een vooraf vastgestelde agenda en heeft 

tweemaal per jaar een gesprek met de voor-

zitter van de Raad van Toezicht. De PVT 

houdt de medewerkers op de hoogte van 

haar werkzaamheden tijdens de integrale 

teamoverleggen. 

In 2019 is een interview (tevredenheidson-

derzoek)afgenomen onder alle personeels-

leden. Uitkomsten hiervan zijn besproken 

met de directeur-bestuurder en met de 

Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de 

PVT zich gebogen over haar eigen profes-

sionalisering, waaronder het vaststellen 

van een reglement.  Ook heeft de PVT een 

adviserende rol heeft gehad in de beoorde-

lingscyclus/voortgangsgesprekken van de 

medewerkers, de voortgang van de zelfor-

ganiserende teams, de urenverdeling van 

het personeel en de begroting/jaarcijfers.

De PVT bestaat uit 5 leden: 

Alie Buit (voorzitter), Ivonne Saueressig 

(secretaris), Hendrik Jan van den Berg, 

Rik Jansen en Pien van Oldenbarneveld.

Personeels- 
vertegenwoordiging

Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren, 

legt de verhalen vast en tikt mee. “We hebben nu tien 

prachtige verhalen en er komen er nog twee. Het is 

heel waardevol om te zien hoe dit mensen verbindt 

en bij elkaar brengt.” 

Behoefte peilen 
De ochtenden dat er een levensverhaal wordt verteld is 

de groep zeker verdubbeld. Een mooie winst vindt ook 

Geert Roessink. Hij was wijkhoofd van Saam Welzijn en 

vanaf het begin betrokken bij de ouderenochtend. “In de 

beginjaren was de groep groot, maar mensen over-

lijden en er kwam geen nieuwe aanwas.” Geert is blij 

met de nieuwe impuls, maar is tegelijkertijd een beetje 

bang dat het bezoekersaantal straks weer terugloopt, 

wanneer de verhalen verteld zijn. “Ik ben er vaak bij 

en probeer nog altijd de behoefte onder de mensen te 

peilen. Ik vraag hen wat zij nog meer zouden willen. Je 

moet telkens op zoek en in beweging blijven.” 

Lokale samenwerking
Het vertellen van de levensverhalen was niet de enige 

vernieuwing in 2019. Sinds vorig jaar kent Hessum een 

eetcafé voor alle inwoners van Hessum, Rechteren 

en Vennenberg. De horeca kookt een aantal keren per 

jaar en ook plaatselijke inwoners kunnen helpen in de 

keuken. Een succes, waar jong en oud op af komt. Ook 

is er vorig jaar voor het eerst een nieuwjaarsreceptie 

gehouden voor alle inwoners uit de buurtschap. 

De nieuwe initiatieven hebben de lokale samenwerking 

tussen Plaatselijk Belang, Saam Welzijn, de plaatselij-

ke horeca, het wijkhoofd en de vrijwilligers versterkt. 

Hun gezamenlijk doel is ouderen in de buurtschap 

met elkaar in contact brengen. “Ontmoeting staat bij 

alle activiteiten centraal. Het begint met elkaar leren 

kennen. Dan ontstaan er mooie dingen”, aldus Magriet, 

die de verbinder en aanjager is van het project. 

Saam Welzijn en Magriet zijn voor Plaatselijk Belang 

een mooie stimulans geweest waardoor de samen-

werking meer vorm heeft gekregen. “Plaatselijk Belang 

was voorheen meer van de praktische, gemeentelijke 

zaken. Tegenwoordig komt steeds meer het sociale 

aspect om de hoek kijken. Dat is mooi en hierin is 

Saam Welzijn voor ons zeker belangrijk”, zegt Leonie. 

“Wij zijn de ogen en oren in onze buurt en Saam Wel-

zijn kan een hulpvraag bij ons neerleggen omdat wij 

de mensen kennen. Andersom kan Saam Welzijn ons 

weer helpen met het regelen van de juiste zorg.”
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Saam Welzijn in Lemelerveld
Eigen kracht 
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activiteiten gericht op 

participatie en preventie

2
trainingen
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2
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Project Overloper
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Project Stoer
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12
vrijwilligers
Speelotheek
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6x
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de Voordeur
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2019

Lemelerveld is met name bekend vanwege de Lemelerberg. Voor een dorp 
met circa 3500 inwoners in de kern en een kleine 1200 inwoners in het  
buitengebied mag het dorp zich beroemen om uitstekende voorzieningen  
zoals drie basisscholen, Natuurbad Heidepark, een sportpark, een medisch  
centrum en een groot industrieterrein. 
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Het Kroonplein is het middelpunt van het dorp, aan dit 

plein is ook Kulturhus De Mozaïek gevestigd. 

Het Kulturhus biedt onderdak aan een groot aantal 

organisaties, stichtingen en verenigingen en is daar-

door een echte ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Lemelerveld is met het openbaar vervoer (bus) te 

bereiken, door de week elk uur op de lijn Dalfsen- 

Lemelerveld, en de Buurtbus rijdt ieder uur naar Raal-

te. Lemelervelders staan erom bekend om zaken die 

zij van belang vinden tot stand te brengen, eventueel 

met of zonder samenwerking met bevoegde overhe-

den en/of andere instanties.  

De Lemelerveldse jeugd hangt graag rondom de 

schoolpleinen en het Kulturhus. Rondom de school-

pleinen geeft dit geen overlast, maar de buurtbewo-

ners rondom het Kulturhus ervaren hierdoor wel wat 

hinder. Het jongerenwerk ondersteunt de jongeren die 

pleiten voor een JOP. Er is een toezegging gedaan dat 

deze op het Kroonplein zal worden gerealiseerd. 

De bezoekersaantallen van het jongerencentrum lopen 

iets terug, dit is te wijten aan de leeftijd waarin deze 

jongeren zich bevinden. Door het ontbreken van een 

middelbare school  in Lemelerveld zijn er in 2019 meer 

activiteiten voor 12+ georganiseerd, hierdoor zijn er 

weer nieuwe en unieke contacten met de doelgroep 

12+ ontstaan. 

Ook wordt er in Lemelerveld goed gebruik gemaakt 

van het naschools aanbod voor basisschooljeugd. 

Een grote groep lokale vrijwilligers bedenkt passende 

activiteiten en voert deze uit in samenwerking met een 

jongerenwerker. De activiteiten zitten snel vol en zowel 

ouders als kinderen zijn erg enthousiast. In 2019 heb-

ben de jongerenwerkers geïnvesteerd in een duurzame 

samenwerking met de basisscholen. 

Stagiair aan 
het woord
Alien Lindeboom

“In september 2019 ben ik begonnen 

met mijn stage bij Saam Welzijn. Op 

woensdag ben ik te vinden bij De Kei in 

Nieuwleusen, op donderdag loop ik stage 

in Dalfsen en draai ik ’s avonds mee in het 

jongerencentrum. 

Mijn eerste indruk van Saam was direct 

positief. Wat me gelijk opviel tijdens het 

kennismakingsgesprek was de open sfeer 

en het respect naar elkaar. De collega’s 

tonen zich ook heel betrokken naar ons 

als stagiaires. Deze indruk klopt nog 

steeds. Ik werk lang niet met iedereen 

samen, maar wie ik ook spreek, ze vragen 

altijd heel belangstellend hoe het gaat en 

maken een praatje.

Wat ik tot nu toe geleerd heb is om initia-

tief te nemen. Dit werd vanaf het begin al 

verwacht en daardoor wordt je als stagi-

aire snel zelfstandig. Ik vond dit enigszins 

spannend, maar iedereen stond klaar om 

me te helpen als het toch teveel werd. Ook 

heb ik geleerd hoe ik contact kan maken 

met de kinderen en jongeren waarmee 

ik werk. Daarnaast heb ik waardevolle 

feedback gekregen waar ik mee aan de 

slag kan.”

In 2019 zijn meer activiteiten voor 12+ 
georganiseerd. Hierdoor zijn nieuwe 

contacten met deze doelgroep ontstaan.
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Na een langlopend traject is lijn 518 een feit. De komst van  

de buurtbuslijn Lemelerveld-Luttenberg-Raalte in 2019 heeft 

Lemelerveld een belangrijke impuls gegeven. Het waren lokale 

inwoners en ondernemers die het initiatief namen voor het 

vergroten van de mobiliteit van Lemelerveld. Een cruciaal 

onderdeel van de leefbaarheid in het dorp. 

Mobiliteit in Lemelerveld vergroot 
door bundeling van krachten

Buurtbus Lemelerveld-Luttenberg-Raalte blijkt uitkomst 

Saam Welzijn in Lemelerveld

Buurtbuschauffeur Alfons van ‘t Erve
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Ouderen kunnen weer naar de markt in Raalte en 

jongeren gemakkelijker naar hun school. “Jong en 

oud heeft baat bij de buurtbus. Vooral door de goede 

aansluiting met de trein in Raalte”, vertelt initiatief-

nemer Yvette Wagenmans. De lokale onderneemster 

en voormalig penningmeester van Plaatselijk Belang 

Lemelerveld raakte zo’n twee jaar geleden geïnspi-

reerd op een bijeenkomst over het openbaar vervoer. 

“Ik had sterk het geloof dat het ook voor Lemelerveld 

mogelijk was om samen de mobiliteit in ons dorp te 

vergroten.” 

Ze besprak dit met haar buurman Frank Overgoor 

die werkzaam was in de autobranche. Ook hij 

merkte dat er behoefte was aan andere vormen van 

mobiliteit. “Ik heb zelf jonge kinderen en dan wordt 

het openbaar vervoer wel een belangrijk thema. Een 

dorp moet mobiel blijven, ook voor de jeugd. Mensen 

moeten niet wegtrekken uit het dorp vanwege te lan-

ge reistijd.” Ook inwoner Gerben ten Broeke haakte 

aan. Hij is makelaar en woont en werkt in Lemeler-

veld. “In mijn werk zie ik ook dat het belangrijk is 

voor een dorp om aantrekkelijk te blijven. Voor de 

inwoners, maar ook voor nieuwe mensen. Bereik-

baarheid is daar onderdeel van.” 

Verdwijnen lijnbus 
Na de eerste gesprekken kwam Saam Welzijn in 

beeld. “Saam staat middenin het leven, weet wat er 

speelt en heeft connecties met alle doelgroepen”, 

vertelt Yvette. “Samen met Irma Hegeman besloten 

we meer partijen uit te nodigen aan tafel, waaronder 

de provincie Overijssel. We sparden over deelauto’s, 

deelbussen en elektrische fietsen. De buurtbus 

was eigenlijk nog niet eens in beeld. Het was niet 

gemakkelijk, maar we geloofden er wel in.” Toen 

duidelijk werd dat de reguliere lijnbus per 1 februari 

2019 Lemelerveld zou laten vervallen omdat er te 

weinig mensen gebruik maakten van de verbinding, 

werd hun plan urgenter en moest een keuze ge-

maakt. De vervoersvragen werden nog eens tegen 

het licht gehouden. Mensen die elke dag van en naar 

werk, school en stage moesten en voorheen met de 

opgeheven bus gingen kregen prioriteit. De knoop 

werd doorgehakt: Lemelerveld moest een buurtbus 

krijgen.  

Buurtbus is succes 
Met hulp van een deskundige en financiële steun 

van de provincie werd de buurtbuslijn gerealiseerd. 

Voldoende vrijwilligers meldden zich en op 17 fe-

bruari ging de dienstregeling in. Het resultaat is een 

goede verbinding naar Raalte. Wel via Luttenberg, 

omdat daar dezelfde behoefte bestond, maar met 

een goede aansluiting op de trein naar Zwolle of En-

schede. Frank: “Het loopt nog beter dan de gewone 

bus. Het is echt een uitkomst. De bus zit ramvol.” 

Acht mensen kunnen er maximaal mee in de bus, 

maar omdat er niet altijd voldoende ruimte is 

voor alle reizigers wordt er regelmatig een tweede 

buurtbus ingezet.  “Om de lijn rendabel te houden, 

moeten er vierhonderd passagiers mee per maand. 

We zaten in 2019 op circa 12.500 reizigers”, vertelt 

Irma, die blij is met het genomen initiatief destijds 

en ziet dat de buurtbus de leefbaarheid in het dorp 

ten goede komt. Andersom zijn de inwoners blij dat 

Saam Welzijn mee wilde denken. “We hebben goed 

gebruik gemaakt van de kennis van Irma. De ingan-

gen naar bijvoorbeeld gemeente en subsidie waren 

gemakkelijker. We zijn goed geholpen”, aldus Yvette. 

“Door bundeling van krachten hebben we samen wat 

moois neergezet.” 

“Het was niet 
gemakkelijk, maar 

we geloofden er wel in”

“ Het loopt nog beter dan  
de gewone bus. Het is echt 
een uitkomst.”



18 | JAARVERSLAG 2019

Saam Welzijn in Staphorst

De gemeente Staphorst bestaat uit de 
dorpen Rouveen, Staphorst en IJhorst 
en acht kleine kernen, waar in totaal 
16.850 mensen wonen. De gemeente 
heeft 10 basisscholen en een voort-
gezet onderwijs. Elk dorp heeft een 
sterke eigen cultuur, waarvan Stap-
horst de meest bekende heeft met zijn 
klederdracht en het stipwerk. 

De gemeenschap van Staphorst staat bekend als een 

van de meest kerkelijke binnen Nederland. De zondags-

rust  wordt sterk in acht genomen en de kerkdiensten in 

de protestantse kerken  worden druk bezocht. Stap-

horst is bereikbaar met het openbaar vervoer [bus] en 

ligt direct aan de snelweg A28.  Vanuit IJhorst rijd er 

een buurtbus richting Meppel. 

De gemeente Staphorst kent zowel een actief kerkelijk 

leven als verenigingsleven. In Staphorst bieden we 

vanuit Saam Welzijn het jongerenwerk aan, dit proberen 

we zo breed mogelijk in te zetten. Staphorst heeft een 

groeiende bedrijventerrein, maar ook voor recreatie is 

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

landen en de kronkelende Reest. 

Eigen kracht 

Meidenwerk

5
unieke

activiteiten

6
activiteiten gericht op 
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preventie

25
deelnemers
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& cijfers

2019
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Jongerenwerk
Bij het Jongerenwerk in Staphorst ligt de nadruk 

op voorlichting en preventie. Zo werd er gesproken 

over alcohol en drugs en zijn er plannen om samen 

met de gemeente te starten met het opzetten van 

een ketenbeleid. Het Meidenwerk is aan de slag 

geweest met een weerbaarheidstraining en het 

preventieproject Zelfbeeld, dat goed werd bezocht 

door 25 meiden en hun moeders. Waar het ontwik-

kelen van naschoolse activiteiten nog wat op een 

laag pitje staat, is er vanuit de scholen in Staphorst 

veel belangstelling voor projecten als Gaaf Gezond 

Staphorst en voorlichting over het gebruik van social 

media, sexting en onderzoek naar het gebruik van 

alcohol en drugs. 

Beweegactiviteiten
Ook bewegen is een belangrijk speerpunt. Om wat 

meer structuur te brengen in de speel- en beweeg-

pleinen worden deze weer regelmatig georgani-

seerd. Het doel is om uit te groeien tot gemiddeld 

30 bezoekers per plein. 

In de zomervakantie zijn er in elke kern van Stap-

horst buitensportactiviteiten georganiseerd. Naast 

voetballen, blijkt skaten erg populair. Bijkomend 

voordeel van de skate-lessen is dat de oudere ska-

ters beter contact hebben gekregen met de kinderen 

uit hun buurt. 

In overleg met de gemeente is Saam Welzijn gestart 

met het aanbieden van wandel- en beweegactivitei-

ten voor statushouders en mensen in een uitkerings-

situatie of met een lage SES. Naast bewegen is het 

ontmoeten ook een belangrijk doel. In 2020 streven 

we naar een verdubbeling van het huidige aantal 

deelnemers. 

Buitenspeeldag
Vanwege het slechte weer viel de Buitenspeeldag 

letterlijk en figuurlijk in het water. Jammer, want het 

idee om met een bakfiets de wijken in te gaan en het 

spelen in de wijk te promoten, was goed. We hopen 

dat de weersomstandigheden ons in het komende 

jaar beter gezind zullen zijn.

Stakeholder aan het woord

Jan Toonen, manager bij De Kern Maatschappe-

lijke Dienstverlening ziet Saam Welzijn als een 

mooie organisatie in ontwikkeling. Hij noemt 

Saam een organisatie die gebruikt maakt van 

de mogelijkheden van de medewerkers, “het is 

daardoor een effectieve organisatie.” Hij wil dat 

de burger en werknemer de samenwerking tus-

sen De Kern en Saam als vanzelfsprekend gaat 

zien. “In onze werkzaamheden zijn we verschil-

lend door het niveau waarop wij werken, maar 

we streven hetzelfde doel na: we zijn er samen 

om de burger te helpen met de problematiek die 

speelt, of dat nu op individueel of collectief ni-

veau is. Ik vind het prettig dat we elkaar hebben 

gevonden en onze krachten bundelen.” 

De kracht zit volgens Jan in het afstemmen van 

de nieuwe initiatieven. “Per initiatief bekijken 

we samen welke organisatie het project leidt en 

welke medewerkers kunnen helpen bij de on-

dersteuning van de burgers. Gelukkig beseft de 

werkvloer ook steeds meer dat we geen concur-

renten maar partners zijn. We zijn er samen voor 

de burgers. Iedereen is welkom. Noch Saam, 

noch De Kern weigert mensen. ”

“ Saam Welzijn maakt gebruik 
van de mogelijk heden van de 
medewerkers”
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Het jongerenwerk dat Saam Welzijn aanbiedt wordt zo breed 

mogelijk ingezet. Eén van de onderdelen is het meidenwerk in de 

gemeente Staphorst. Een programma dat meiden in de leeftijd van 

11 t/m 18 jaar voorbereidt op de toekomst. Onder begeleiding van 

jongerenwerker Nanda Knol leren meiden uit de gemeente Staphorst 

op speelse wijze over thema’s als talent en maatschappij, sociale 

ontwikkeling, zelfbeeld en lichamelijkheid en seksualiteit. 

Meidenwerk Staphorst, 
een plek om jezelf te zijn

Saam Welzijn in Staphorst
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Voor de meiden is het een gezellig avondje met 

vriendinnen, voor Saam Welzijn is het meer. 

Het meidenwerk is een preventieve methodiek die 

jonge meiden hun talenten leert kennen om in te 

zetten in de maatschappij.

Nanda Knol, jongerenwerker in de gemeente Stap-

horst, benadrukt dat meidenwerk specifiek bedoeld 

is voor meiden. Jongens zijn niet welkom. “Mei-

denwerk is gebaseerd op de preventieve methodiek 

Superwoman, geschreven door Youth For Christ”, 

vertelt Nanda. “De meiden leren onder andere over 

hun zelfbeeld, het ontwikkelen van talenten en hoe 

ze voor zichzelf moeten opkomen.” 

Het meidenwerk gaat van start in groep 8, als de 

meiden 11 tot 12 jaar zijn. De meeste meiden stro-

men door naar de 12+ groep, zo ook Alita Tuin van 

12. Zij zit nu in de eerste klas. “Mijn moeder zag het 

meidenwerk op Facebook voorbijkomen en spoorde 

mij en mijn vriendin aan naar de open avond te gaan. 

We vonden het allebei heel leuk en zijn gebleven.” 

Volgens Alita is het meidenwerk goed te combineren 

met school, doordat het maar één keer in de twee 

weken is. “Op deze manier houd ik ook tijd voor 

school, sport en catechisatie”, vertelt Alita. Alita 

vindt het meidenwerk leuk door verschillende facto-

ren. “Je ontmoet meiden van verschillende scholen 

en doet samen leuke dingen, zoals het maken van 

sieraden en een soort van verzorging, zoals nagels 

lakken en huidverzorging.” Sinds november zit ze 

in de 12+ groep en heeft het nog steeds naar haar 

zin. “Iedereen gaat met elkaar om. En ik spreek de 

meiden ook buiten het meidenwerk om, bijvoorbeeld 

op school of via WhatsApp.”

Naast leuke dingen heeft de deelneemster ook 

nuttige dingen geleerd die ze mee kan nemen naar de 

toekomst. Alita vertelt over de weerbaarheidtraining. 

“Tijdens de weerbaarheidtraining leerden we onder 

andere hoe je jezelf moet verdedigen. Ik zit al op judo, 

maar de training is goed voor je zelfvertrouwen.”

Anne Dunnink, oud-deelnemer en stagiaire bij het 

meidenwerk haakt hier op in. “Van mijn 11e tot 13e 

zat ik op het meidenwerk. Het was gezellig met 

vriendinnen, maar achteraf gezien heeft het mij ook 

veel gebracht. Ik praatte thuis niet veel over gevoe-

lige onderwerpen, wat wel kon op het meidenwerk. 

Wat je vertelde bleef binnen de groep. Niks was gek 

of dom; alles werd vertrouwelijk behandeld.”

Toen Anne voor haar studie Social Work aan het 

Windesheim in Zwolle een stage moest lopen, was 

de keuze al snel gemaakt. Een stage bij het meiden-

werk leek haar geschikt. “Als stagiaire help ik met 

de voorbereidingen en ondersteun ik Nanda in haar 

werkzaamheden. Als de meiden vragen hebben, 

zoeken we samen naar een oplossing. Ik heb één les 

volledig zelfstandig begeleid met mijn medestagiai-

re, dat vond ik ontzettend leuk.”

Ondanks dat Anne zich van vroeger vooral de 

gezelligheid herinnert, beseft ze nu het succes van 

de ontwikkelingslessen waarbij wordt gepraat over 

onderwerpen zoals gezondheid en trots. “Het is 

grappig om te zien dat de meiden giechelen als het 

over het zelfbeeld of seksuele ontwikkeling gaat. 

Hoe spannender ze het vinden, des te beter het is 

dat wij de onderwerpen behandelen. Gelukkig kan 

dat in de veilige situatie van het meidenwerk.” 

Door het geven van deze lessen ontwikkelt Anne 

ook zichzelf, vertelt ze: “Ik leer via de verhalen van 

de meiden over de huidige maatschappij en over 

verschillen in mensen. Als een van de meiden niet 

zoveel praat, is het juist goed daar even aandacht 

aan te besteden. Wat zou er aan de hand zijn? 

Daarnaast maakt het stagewerk mij creatief en leer 

ik nieuwe methoden en middelen. Het helpen van 

anderen geeft mij een goed gevoel.”

“Ik praatte thuis niet veel over 
gevoelige onderwerpen, wat 
wel kon op het meidenwerk”
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Statushouders 

Om de afstand tussen deze nieuwe en autochtone 

inwoners te verkleinen, gaan wij met hen in gesprek. 

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

functie die in samenwerking met de Participatieraad 

Dalfsen en de gemeente Dalfsen is gecreëerd.

Onze Bruggenbouwer is van Syrische afkomst en 

kent zowel de Arabische als de Nederlands cultuur. 

Hij is ervaringsdeskundige voor wat betreft het 

‘vluchteling zijn’ en het proces van de inburgering. 

Onze Bruggenbouwer spreekt Arabisch en kan mede 

vanuit zijn professionaliteit als sociaal werker optre-

den als tolk bij taalproblemen. 

De Bruggenbouwer heeft als opdracht de afstand 

tussen de vergunninghouders en de autochtone 

inwoners te verkleinen en de betrokkenheid en kennis 

tussen de verschillende samenwerkingspartners en 

organisaties te vergroten. Hij doet dit door het geven 

van voorlichting en advies aan zowel statushouders, 

organisaties als aan groepen inwoners. 

De Bruggenbouwer kent vrijwel alle statushouders 

in de gemeente Dalfsen. Als dat nodig is biedt hij 

hen individuele ondersteuning en brengt samen met 

hen hun vaardigheden en ambities in kaart. Om de 

afstand tussen statushouders en de autochtone 

inwoners te verkleinen zorgt de Bruggenbouwer voor 

ontmoeting en integratie. Om dit te organiseren en 

te realiseren wordt samengewerkt met verschillende 

partners in de gemeente Dalfsen. 

Het zal je maar gebeuren. 

Dat je huis en haard moet 

verlaten omdat het in je  

eigen land niet meer  

veilig is. En dat je in een 

vreemd land helemaal  

opnieuw moet beginnen. 

Nieuwe medelanders die  

een verblijfsvergunning 

hebben gekregen, noemen 

we statushouders. Zij mo-

gen een opleiding volgen en 

werken in Nederland. Ook in 

de gemeente Dalfsen wonen 

vele statushouders. 

100
deelnemers 
workshops 

260
deelnemers

Eten met de Buurt 12
nieuwe

statushouders
bereikt

50
aanwezigen

Voorlichting & Advies

100x
individuele

ondersteuning

1
cursus

2
netwerk-

bijeenkomsten2
Taalcafés met

gemiddeld

30
bezoekers

1
nieuwe voorliggende

voorziening
68

ontmoetingsavonden

Feiten
& cijfers

2019
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Mantelzorg en  
informele zorg
Mantelzorg is geen keuze, dat overkomt je. Maar als 

daardoor je kind met een beperking thuis kan op-

groeien, als je moeder daardoor langer in haar eigen 

huis kan wonen of als je oom met een klein steuntje 

in de rug zijn zelfstandigheid kan behouden, dan doe 

je dat met liefde.

In combinatie met een eigen gezin, een baan en je 

sociale contacten, kan mantelzorgen best zwaar 

zijn. Gelukkig kunnen mantelzorgers in de gemeente 

Dalfsen een beroep doen op het mantelzorgteam 

van Saam Welzijn. Bij Saam Welzijn staan we voor 

hen klaar en helpen we hen met dingen waardoor zij 

het langer vol kunnen houden. Zo bieden we hulp bij 

regelwerk en kunnen wij aanwezig zijn bij gesprek-

ken met zorgprofessionals. En als dat nodig is, 

zetten we goed opgeleide zorgvrijwilligers in.

Daarnaast biedt Saam Welzijn tal van groepsacti-

viteiten, themabijeenkomsten, Alzheimercafé’s en 

schenken wij aandacht aan bijzondere dagen zoals 

Wereld Autisme Dag en Wereld Alzheimer Dag. We 

geven cursussen over hoe om te gaan met dementie 

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

niseren Brussen-cursussen voor broertjes en zusjes 

van kinderen met autisme.

5
wandelingen met een

natuurcoach met

20
deelnemers

237
deelnemers
Dag van de
Mantelzorg

9
bijeenkomsten
Alzheimercafé

35x
ondersteuning
informele zorg

7
groepsbijeenkomsten

555
mantelzorgers

in beeld

71
jonge mantelzorgers

in beeld

12
deelnemende bedrijven

Werk & Mantelzorg 55x
individuele

mantelzorg-
ondersteuning

34
zorgvrijwilligersFeiten

& cijfers

2019
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Bewust zijn van mantelzorg 
Het mantelzorgteam van Saam Welzijn zet zich iedere dag in voor  

de vele mantelzorgers die de gemeente Dalfsen rijk is. Hoe combineer 

je jouw werk met de mantelzorg die je thuis doet? Een belangrijke 

vraag voor de meeste mantelzorgers. Saam Welzijn informeert en  

ondersteunt werkgevers en werknemers, om op de juiste manier  

om te gaan met mantelzorg.

Vrijheid
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op mantel-

zorgers, merkt mantelzorgondersteuner Ilja Bomers 

van Saam Welzijn. “Er komen steeds meer hulpbe-

hoevende mensen bij, waardoor in de toekomst de 

vraag naar mantelzorg steeds meer toeneemt.” Het is 

dan zowel voor de werkgever en werknemer belang-

rijk om te weten hoe ze hier mee om moeten gaan. 

“We geven aan werknemers ook verschillende cur-

sussen en workshops hoe ze om moeten gaan met 

de mantelzorg die ze doen en hoe ze dit ook kunnen 

combineren met hun werk.” 

Samenwerking met Agnieten College 
Binnen de gemeente Dalfsen werkt Saam Welzijn on-

der meer samen met het Agnieten College in Nieuwleu-

sen. Directeur Tineke Meijerink geeft al jaren aandacht 

aan leraren en leerlingen die ook mantelzorger zijn. De 

samenwerking met Saam Welzijn juicht ze dan ook 

toe. “Ik heb het altijd al heel belangrijk gevonden om 

mensen de ruimte te geven als ze thuis harder nodig 

zijn dan op het werk. Dat geldt voor de leraren, maar 

ook zeker voor de kinderen.” 

Tineke merkt dat het bespreekbaar maken van de 

mantelzorg er voor zorgt dat kinderen het ook durven 

vertellen als ze bijvoorbeeld thuis geconfronteerd wor-

den met een zieke ouder of een 

ziek broertje of zusje. “Kinderen 

willen graag zoals iedereen zijn, 

maar door open en transparant 

te zijn binnen school, vinden 

andere leerlingen het niet raar. 

Zo durven ze te vertellen wat er 

thuis speelt.” 

Mantelzorg de  
aandacht geven
Tineke Meijerink vertelt graag 

over hoe zij als directeur 

aandacht geeft aan de mantel-

zorgers onder de leerlingen en 

leraren. “Als mantelzorgers mer-

ken dat ze worden begrepen en 

dat ze de ruimte krijgen, dan krijg 

je er vaak ook dankbaarheid en 

extra energie en inzet voor terug.” 

Ilja Bomers van Saam Welzijn 

merkt dat dit niet alleen voor het 

Agnieten College geldt. “Als je op 

de juiste manier omgaat met de 

mantelzorg vraagstukken, dan 

voorkom je bijvoorbeeld ziekte-

verzuim en zorg je er vaak ook 

Mantelzorgteam

Ilja Bomers

Tineke Meijerink
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voor dat de werknemer loyaler wordt naar de werkgever 

toe. Het hoeft dus zeker niet nadelig te werken om 

mantelzorgers binnen je personeel te hebben.” 

Drie pijlers in het Agnieten College
Voor Ilja is het Agnieten College een perfect voorbeeld 

van een organisatie die aandacht geeft aan mantelzorg, 

Saam Welzijn kan namelijk het Agnieten College onder-

steunen op elk gebied. “De leerling als jonge mantelzor-

ger, de leraar die omgaat met jonge mantelzorgers en 

zelf ook mantelzorger kan zijn en de werkgever die er 

voor de leraren zelf kan zijn. Op die manier maken we 

mensen op elk niveau bewust van het werk dat mantel-

zorgers doen en hoe je hen hierin kan ondersteunen als 

leraar, collega of leidinggevende.”

Elke werkgever mag aankloppen voor 
advies en informatie
Saam Welzijn werkt niet alleen met plezier samen met 

het Agnieten College, maar wil klaarstaan voor elk 

bedrijf dat vragen heeft over mantelzorgers. Mantel-

zorgondersteuner Ilja wil het netwerk van bedrijven en 

organisaties die meer oog willen hebben voor mantel-

zorg graag uitbreiden. “Uiteindelijk is het belangrijk dat 

mensen die werk en zorg thuis moeten combineren, dit 

allebei kunnen blijven doen zonder daarbij zelf om te 

vallen. Oog hebben voor mantelzorg levert je als bedrijf 

ook wat op, loyale werknemers die graag werken. Want 

laten we dat niet vergeten. Mantelzorgers die werken 

doen dit vaak ook heel graag.”

Uit haar praktijkervaring als paramedicus, heeft Ilja 

gemerkt dat er weinig aandacht was voor mantelzor-

gers. Het is dan ook in de toekomst haar doel om de 

mantelzorgers te blijven ondersteunen in het belangrij-

ke werk dat ze doen. “Wij staan bij Saam Welzijn met 

veel enthousiasme klaar om ze te helpen en ervoor te 

zorgen dat ze de aandacht krijgen die ze verdienen.”

“Er komen steeds meer 
hulpbehoevende mensen bij, 

de vraag neemt toe”

Wethouder Jan Uitslag is bestuurlijk verant-

woordelijk voor het beleid van Saam Welzijn. 

“Als Saam Welzijn ziet dat een welzijnsbeleid 

nodig is, maken zij een plan. Je zou Saam 

Welzijn kunnen zien als het verlengde van de 

gemeente, omdat Saam aan onze doelstel-

lingen bijdraagt. ”Saam verzorgt, in overleg 

met een beleidsambtenaar, de uitvoering van 

plannen voor problematiek waarvan Saam de 

behoefte signaleert.

De wethouder benadrukt dat Saam daardoor 

een belangrijke speler is in het beleid en in 

de samenleving. “Saam is een van de belang-

rijkste preventieve instellingen. Door onze sa-

menwerking maken we de (hulpbehoevende) 

inwoners van de gemeente Dalfsen sterker.” 

Hij kijkt met plezier terug op het afgelopen 

jaar. Door het bundelen van krachten, is de 

versnippering van welzijnsorganisaties in de 

gemeente Dalfsen tegengegaan. “We hebben 

nu één aanspreekpunt. Zo wordt voorkomen 

dat partijen elkaar gaan beconcurreren.” 

Volgens Jan is de intensieve samenwerking 

tussen Saam en de bibliotheek hiervan een  

goed voorbeeld. “Twee projecten zijn samen-

gevoegd tot één groot project om laaggelet-

terdheid en daarmee eenzaamheid tegen te 

gaan. Op deze manier wordt het probleem op 

gebied van lezen en schrijven in de gemeente 

effectief aangepakt. We maken, dankzij de 

samenwerking met Saam, sprongen vooruit.”

Stakeholder aan het woord

“ Je zou  
Saam Welzijn  
kunnen zien  
als het 
verlengde 
van de 
gemeente”
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Maar vrijwilligerswerk levert meer op dan alleen een 

goed gevoel. Door het doen van vrijwilligerswerk 

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

leer je nieuwe dingen. Als Saam Welzijn koesteren 

wij vrijwilligers, want dankzij hen kunnen er meer 

mensen geholpen worden en hebben verenigingen 

en organisaties die draaien op vrijwilligers bestaans-

recht. Omdat wij het belangrijk vinden dat vrijwil-

ligers goed beslagen ten ijs komen, investeren we 

veel in scholing en deskundigheid. 

Vrijwilligerspunt Dalfsen van Saam Welzijn is hét aan-

spreekpunt en dé informatieverschaffer voor vrijwilli-

gerswerk in de gemeente Dalfsen.

Wij helpen mensen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk 

en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (wil-

len) werken. Organisaties kunnen bij ons terecht voor 

informatie en advies over o.a. soorten vrijwilligerswerk, 

wet- en regelgeving, de collectieve vrijwilligersverze-

kering, selecteren en aannemen van vrijwilligers en 

het begeleiden van vrijwilligers. Voor inwoners die vrij-

willigerswerk willen gaan doen of hun talenten verder 

willen ontwikkelen is er onze vrijwilligersvacaturebank 

met een groot aanbod actuele vacatures.

Vrijwilligerswerk is er in allerlei vormen: kort- en lang-

durig, alleen of met een groep, op vaste en op wisse-

lende tijden, overdag of ‘s avonds. Vrijwilligerswerk is 

onbetaald werk maar kent andere vormen van belo-

ning, zoals waardering, erkenning en het maken van 

nieuwe contacten. Ook kan het een opstap betekenen 

naar een betaalde baan.

Vrijwilligers zijn gelukkiger en 

blijven langer gezond dan mensen 

die geen vrijwilligerswerk doen. 

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-

willigers maken de maatschappij 

veerkrachtiger en mooier.

124
organisaties
in bestand

116
vrijwilligerswerk-

zoekenden
102
vacatures
in bestand 1

promotiefilm
gerealiseerd

134
geschoolde
vrijwilligers

20x
lokale PR

96
vrijwilligers op
maat getraind 6

trainingen en
workshops

7
netwerkbijeenkomsten
vrijwilligersmakelaar

25
bemiddelde
vacatures

21
klussen
NLdoet7

organisaties
op maat

ondersteund11x
individuele
begeleiding
vrijwilligers 32

chauffeurs
Automaatje

188
klanten

Automaatje

801
ritten

Automaatje

7
netwerk-

bijeenkomsten

4x
deelname beurzen

en activiteiten

4x
BOZ (Beroepen
Oriëntatie Zorg)
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“Ons doel is om de ontmoeting  
van de inwoners van Nieuwleusen  
tot stand te brengen”

Stakeholder aan het woord

Stefan Keijzer, manager van Kulturhus De Spil in 

Nieuwleusen, vindt de samenwerking met Saam 

Welzijn fantastisch: “In september 2018 is ons 

nieuwe Kulturhus gebouwd waarin verschillende 

organisaties zijn gevestigd. Saam Welzijn is daar 

één van. Wij faciliteren onder andere de ruimtes 

en de schoonmaak om organisaties zoals Saam 

Welzijn te ontzorgen. Maar het belangrijkste 

is de samenwerking die tot uiting komt in de 

programmering. Saam Welzijn heeft het doel 

het welzijn van jongeren, ouderen en iedereen 

daar tussenin te verbeteren. Ons doel is om de 

ontmoeting van de inwoners van Nieuwleusen 

tot stand te brengen. We trekken samen op om 

deze doelen te verwezenlijken.” 

Een voorbeeld waar de samenwerking goed tot 

uiting komt is de muziekeducatie. De doelgroep 

van een project werd bepaald door het signaleren 

van de behoefte in het dorp. “Er bleken te weinig 

faciliteiten voor tieners in het dorp, daarom or-

ganiseren we samen met Saam Welzijn een keer 

per maand een jamsessie. Samen muziek maken 

is toch veel leuker dan alleen?”

 

Volgens Stefan is de organisatie een must voor 

het dorp. “Het is een open en toegankelijke 

organisatie die openstaat voor toffe, vernieu-

wende ideeën. Saam Welzijn staat letterlijk met 

beide benen in de maatschappij. Zij begrijpen de 

hulpvraag en kunnen die delen met de andere 

organisaties in het Kulturhus.” 

“Op deze manier kunnen we gezamenlijk, tot op 

het niveau van de individu, betrokken zijn bij de 

inwoners van Nieuwleusen.”
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Het Vrijwilligerspunt van Saam Welzijn is met vrijwilligers en 

beroepskrachten actief om er voor te zorgen dat vrijwilligers op 

de juiste plaats terechtkomen. Niet alleen helpen zij de vrijwilligers, 

maar ook organisaties krijgen persoonlijke ondersteuning van het 

Vrijwilligerspunt Dalfsen. 

Vrijwilligers op de juiste plek 

Ivonne Saueressig coördineert naast het Infopunt 

Dalfsen, ook het Vrijwilligerspunt in Dalfsen. In die 

functie zorgt zij voor verschillende trainingen en 

cursussen die voor de vrijwilligers georganiseerd 

worden. Organisaties kunnen zich bovendien ook 

inschrijven voor workshops. Daarin geeft een be-

roepsprofessional tips uit de praktijk, bijvoorbeeld 

workshops die zich richten op communicatie. “Die 

workshops worden goed bezocht. Vooral ook omdat 

we de workshops op de vragen van organisaties 

afstemmen,” zegt Ivonne. 

Afstemmen op de persoon 
Saam Welzijn gaat uit van een persoonlijke bena-

dering en dat is bij het Vrijwilligerspunt zeker niet 

anders. Vrijwilliger Piet Bakker pakte die handschoen 

direct op en belde naar iedereen uit het vrijwilligers-

bestand met de vraag: ‘Wat zou het mooiste zijn dat 

je kan overkomen op het gebied van vrijwilligers-

werk?’ Met die persoonlijke vraag merkte Bakker dat 

er veel respons kwam en dat er enthousiast op werd 

gereageerd. “Die positieve benadering werkte goed. 

Mensen keken met plezier uit naar vrijwilligerswerk 

en konden benoemen waar ze energie van krijgen.” 

Piet wil daarbij benadrukken dat het ook van groot 

belang is om snel te reageren op sollicitaties en ver-

zoeken. “Je moet er bovenop zitten, dat waarderen 

de mensen en daarmee hou je ze gemotiveerd.” Hij 

probeert dan ook, naast dat hij op woensdagavond 

en donderdagochtend aanwezig is in het Vrijwilligers-

punt, elke dag even te kijken of hij snel kan reageren 

op de sollicitanten. 

VluchtelingenWerk Dalfsen 
Piet Bakker, voormalig loopbaancoach, gaat altijd uit 

van het verlangen. Niet van de aanpassingen die een 

persoon moet doen. “Een vacaturetekst is vaak een 

profielschets van de perfecte kandidaat, maar door 

het gesprek aan te gaan met potentiële vrijwilligers 

merk je vaak dat de vacature meer ruimte geeft.” 

Het mooiste voorbeeld dat Bakker kan geven is een 

situatie waarin een vrijwilliger dacht dat een hbo-den-

kniveau werd gevraagd bij VluchtelingenWerk Dalfs-

en. “Een kandidaat was enorm enthousiast om hier 

aan de slag te gaan, maar werd tegengehouden door 

Vrijwilligerspunt

Piet Bakker
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de (vermeende) eis van het hbo-niveau. Die bewus-

te kandidaat was echter 60 jaar en had enorm veel 

levenservaring.” Piet knoopte het gesprek aan met 

VluchtelingenWerk en inmiddels werkt die kandidaat 

met veel plezier bij VluchtelingenWerk Dalfsen. 

Positieve effecten  
van vrijwilligerswerk
In Dalfsen wordt het vrijwilligerswerk voor een groot 

deel door 65-plussers gedaan. Met grote regelmaat 

krijgt het Vrijwilligerspunt signalen dat vervangers 

vinden lastig is. Om ook in de toekomst er voor te 

zorgen dat deze vrijwilligersplekken van 65-plussers 

nog ingevuld worden, is het belangrijk dat meer jon-

geren vrijwilligerswerk gaan doen.   

Het Vrijwilligerspunt wil dan ook een campagne 

starten voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar, om ze 

kennis te laten maken met de positieve effecten van 

vrijwilligerswerk. “We willen ze bewust maken van 

het feit dat ze nodig zijn voor het leefbaar houden 

van het dorp. Het doel is dat vrijwilligerswerk een 

logisch onderdeel van hun leven wordt, nu en in de 

toekomst”, zegt Ivonne. Ze wil daar bovendien nog 

wat belangrijks aan toevoegen. “Onderdeel van de 

campagne is ook om ouderen bewust te maken van 

het feit dat jongeren het vrijwilligerswerk anders zul-

len uitvoeren dan tot voorheen gebruikelijk was. Het 

leren overdragen en loslaten is waar de campagne 

zich bij ouderen op wil richten.”

Anderstaligen op weg helpen
Naast het betrekken van jongeren, wil het Vrijwil-

ligerspunt er ook voor zorgen dat anderstaligen 

worden betrokken bij de gemeente Dalfsen.  

“De gemeente heeft ons inmiddels ontdekt als het 

gaat om vrijwilligerswerk voor anderstaligen. Als wij 

ze binnen een organisatie vrijwilligerswerk kunnen 

laten doen, zorgt dit er ook voor dat ze worden be-

trokken in de samenleving”, vindt Piet. 

Nieuwe website
Sinds 2019 beschikt het Vrijwilligerspunt over een 

nieuwe gebruiksvriendelijke website. De vacature-

bank is hier een onderdeel van. Voor kandidaten is 

het zo overzichtelijker en organisaties kunnen hier 

nog steeds hun vacatures plaatsen. “Ruim 120 orga-

nisaties staan bij ons ingeschreven en kunnen via de 

nieuwe website overzichtelijk hun vacatureteksten 

plaatsen. Op die manier faciliteren wij die organisa-

ties om er voor te zorgen dat zij een beroep kunnen 

blijven doen op vrijwilligers,” besluit Ivonne. 

“We willen jongeren bewust 
maken van het feit dat ze  

nodig zijn voor het leefbaar 
houden van het dorp”

Stagiair aan 
het woord
Janienke Tuin

“Ik volg de opleiding Sociaal Maatschap-

pelijk Dienstverlener via het LOI en ben in 

februari 2019 ge-start met mijn stage bij 

Saam Welzijn. In de eerste periode veel 

meegelopen met KIES. Deze bijeenkom-

sten, waaraan ik onder begeleiding van 

Joyce een bijdrage mocht leveren, vond 

ik erg indruk-wekkend. De verhalen van 

de kinderen hebben veel indruk op me 

gemaakt. Verder heb ik diverse activiteiten 

georganiseerd en heb ik meegedraaid in de 

verschillende jongerencentra. Mede dank-

zij de goede begeleiding en het vertrouwen 

dat mij gegeven werd, heb ik in een korte 

tijd veel mogen leren. Ik ben blij met de 

kans die ik gekregen heb en werk nu met 

heel veel plezier als Jongerenwerker bij 

Saam Welzijn.” 
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Vier dagen lang staat de dag compleet in het teken 

van zang, dans en theater. Zo’n vijftig deelnemers 

met voorliefde voor musical kijken er elk jaar weer 

naar uit. “De sfeer is altijd goed en iedereen heeft veel 

zin om samen iets moois te maken”, vertelt Sofieke 

Luiken. De jongerenwerker van Saam Welzijn is de 

stuwende kracht achter het kamp. Ze was voorheen 

als dansdocent betrokken, maar heeft als Saam-me-

dewerker de organisatie van het musicalkamp op zich 

genomen. “Talentontwikkeling staat bij het musical-

kamp hoog in het vaandel. We vinden het bovendien 

belangrijk dat iedereen mee kan doen.”

Nieuwe vriendschappen
Het musicalkamp is voor jongeren van 12 tot 18 

jaar en werd in 2019 voor de tiende keer gehouden. 

“Er komen jongeren die een musical- of dansop-

leiding volgen, maar ook jeugd uit het plaatselijke 

jongerencentrum. Talent of niet, iedereen mag 

meedoen. Met het musicalkamp richten we ons in 

hoofdzaak op jongeren uit de gemeente Dalfsen 

maar er sluiten ook jongeren aan van buiten de 

gemeente.” 

Joran Fokkens uit Emmeloord was vorig jaar één 

van de deelnemers. Drie jaar geleden ging hij voor 

het eerst mee. De 18-jarige musicalliefhebber, die de 

opleiding musicalperformer volgt, is erg enthousiast 

over het kamp. “Het was een superleuke week waarin 

ik veel vrienden heb gemaakt. Je bent veel in contact 

omdat je samen speelt. Het voelt echt dat je samen 

iets maakt, je hebt elkaar echt nodig op het podium. 

Daarbij komt dat je iets gemeen hebt met elkaar, 

namelijk de passie voor musical. Dat maakt dat er 

gemakkelijk vriendschappen ontstaan.”

Talenten ontwikkelen en plezier maken. Dat is de kern van 

het jaarlijkse musicalkamp van Saam Welzijn. Het vierdaagse 

kamp is voor jonge theaterliefhebbers een plek waar ze nieuwe 

vriendschappen sluiten en hun grote passie kunnen delen. 

Iedereen doet mee 
op musicalkamp 

Talentontwikkeling

“ We willen iedereen tekst 
geven. Iedereen doet ertoe, 
we doen het samen”
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Iedereen een rol
Voorafgaand aan het kamp ontmoeten de deelne-

mers elkaar op de kennismakingsdag. De jongeren 

volgen workshops en doen auditie voor hun rol. 

Ervaring of niet, iedereen krijgt een rol. Een maand 

later, in de voorjaarsvakantie, is het zover. Naast 

leuke activiteiten en gezellige avonden wordt er 

overdag vooral gerepeteerd. 

De kinderen leren hun rol, dansjes en de liedjes. Dit 

alles gebeurt onder leiding van geschoolde docen-

ten. Sofieke: “Al jaren gaan dezelfde docenten mee 

om de lessen te verzorgen. Die ervaring maakt dat 

we echt een kwalitatief mooi stuk kunnen neerzet-

ten na een week. Het is een geoliede machine die al 

jaren met plezier samenwerkt.” 

Even weg uit normale leven
Eén van de docenten is Esmé Spijker (25). Als 

veertienjarig meisje ging ze als deelnemer met het 

kamp mee en sinds een aantal jaren als leiding. 

Zelfs na al die jaren blijft het ook voor Esmé een 

mooie week om naar uit te kijken. “Je bent even 

weg uit je normale leven en alleen maar bezig met 

je passie. Je leeft die dagen echt in een bubbel.”

De voorbereidingen beginnen voor de theaterdo-

cent al eerder. Ze heeft de rol van regisseur en 

schrijft de musical. In 2019 was Grease de musical 

die werd opgevoerd. “Het is een mooie klus om de 

bestaande rollen om te zetten naar circa vijftig rol-

len. We willen iedereen tekst geven. Iedereen doet 

er toe. We doen het samen.”

Het musicalkamp begon ooit als persoonlijk initia-

tief, maar is sinds een aantal jaren ondergebracht 

bij Saam Welzijn. Een goede ontwikkeling, vindt 

Esmé. “Door Saam kunnen deelnemers met een 

rugzakje mee en ook kinderen van ouders die het 

niet kunnen betalen. Dat maakt het kamp extra 

mooi. Iedereen hoort erbij.”

Staande ovatie
De laatste kampdag is voor de musicalsterren het 

moment suprême. In theater Carrousel in Ommen 

wordt de musical zowel ‘s middags als ’s avonds 

opgevoerd. “Die staande ovatie en al die ouders. 

Dat is voor iedereen een prachtig moment”, aldus 

Sofieke en Esmé. 
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De Infopunten binnen de gemeente Dalfsen zijn 

beschikbaar voor elke inwoner. Van 0 tot 100 jaar, 

iedereen kan met zijn vragen terecht bij de verschil-

lende locaties waar de vrijwilligers van Saam Welzijn 

beschikbaar zijn. Projectcoördinator Alie Buit, ver-

antwoordelijk voor de locaties in Nieuwleusen en Le-

melerveld, ziet dat er al veel gebruik wordt gemaakt 

van de Infopunten. “We zijn geen servicepunt van de 

gemeente, maar iedereen kan bijvoorbeeld wel bij 

ons terecht voor vragen omtrent de digitale overheid. 

Onze vrijwilligers zijn hierin getraind en geven de 

inwoner de gevraagde informatie.” 

Een van die vrijwilligers is Tijmen Visscher. Hij rolde 

na zijn werk als financieel adviseur bij de Rabobank 

in het vrijwilligersvak bij het infopunt. “Voor mijn 

werk bij de Rabobank was ik al seniorenadviseur 

en na mijn pensioen was het infopunt een perfect 

vervolg hierop. Zo kan ik alsnog mensen op weg 

helpen met de vragen die ze hebben.” Alie en Tijmen 

merken wel dat het voornamelijk ouderen zijn die 

binnenwandelen bij het infopunt: “Dat is niet erg, als 

jongeren maar wel het antwoord vinden dat ze nodig 

hebben als ze vragen hebben over woon, werk- en 

zorgzaken.” 

Inwoners op weg helpen met al hun vragen. Dat is het doel van 

Saam Welzijn met de Infopunten die binnen de gemeente Dalfsen 

bestaan. Door de samenwerking met de bibliotheek Dalfsen en vrij-

willigers, zorgt Saam Welzijn voor betrouwbare informatie als het 

gaat om wonen, werk, zorg, welzijn en andere belangrijke zaken.

Op zoek naar een 
persoonlijke oplossing

Infopunten
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Van simpele vragen tot persoonlijke 
oplossingen
Binnen de Infopunten variëren de vragen iedere dag. 

“Soms zijn het simpele wegwijsvragen en is het 

antwoord simpel, soms zijn de vragen complexer 

en wordt er van onze vrijwilligers ook gevraagd dat 

ze goed luisteren om te zorgen voor de geschikte 

oplossing”, zegt Alie. 

Tijdens de trainingen en opleidingen die Saam 

Welzijn, samen met de bibliotheek Dalfsen, aan haar 

vrijwilligers geeft, ligt de focus op gastvrijheid en op 

het luisteren naar het persoonlijk verhaal. 

Tijmen had al ervaring in de benadering van men-

sen, maar ziet wel dat de trainingen voor vrijwilligers 

hun vruchten afwerpen. “Mensen moeten zich ver-

trouwd voelen in het infopunt en door goed te luis-

teren kom je vaak tot een oplossing die de inwoner 

ook echt voor ogen heeft omdat je het persoonlijk 

verhaal leert kennen.”

AutoMaatje versterkt familieband
Een voorbeeld van zo’n persoonlijk verhaal kan co-

ordinator Alie Buit wel geven. “Een oudere meneer, 

die altijd heel actief was, merkte dat z’n gezondheid 

achteruit ging en dat autorijden niet meer mogelijk 

was. Hij kwam in eerste instantie bij het infopunt 

met de vraag naar informatie over het openbaar 

vervoer. Een taxi was te duur voor hem. 

Het infopunt heeft hem toen kennis laten maken 

met het AutoMaatje, een vrijwillige vervoersdienst. 

Op die manier kon hij op een voordelige manier zijn 

kinderen en kleinkinderen weer bezoeken die ver 

weg woonden.”

Prettige samenwerking tussen  
bibliotheek en Saam Welzijn
Alie werkt elke dag met veel plezier en voldoening 

aan het project Infopunten, mede door de fijne 

samenwerking met Jackeline Meckes van de biblio-

theek. “Het is dankbaar werk om mensen op weg te 

helpen met vragen waar ze zelf geen antwoord op 

hebben, maar dat werk wordt nog een stuk prettiger 

als ook de samenwerking met onze partners goed 

is.” Tijmen sluit zich daar graag bij aan. “We kunnen 

altijd een beroep doen op de professionals, ook op 

die van de bibliotheek. Dat doen we ook, omdat het 

belangrijk is dat we betrouwbare antwoorden aan de 

burgers geven.”

Registratiesysteem om  
dienstverlening te verbeteren
Om in de toekomst de dienstverlening van de 

Infopunten te verbeteren, houdt het infopunt in 

samenwerking met de bibliotheek informatie bij in 

een registratiesysteem. Dit registratiesysteem laat 

anoniem zien wat er speelt binnen de gemeente. 

Alie is tot nu toe tevreden over de Infopunten zoals 

ze nu draaien. “Al kunnen we met dit registratiesys-

teem onze antwoorden en informatie nog wel beter 

afstemmen op zaken die de inwoners belangrijk 

vinden.” 

De drempel om het infopunt te bezoeken wordt 

volgens Tijmen steeds lager, maar toch valt er in 

de toekomst nog wel winst te behalen. “Dat het 

infopunt binnenkort ook telefonisch kan worden 

benaderd, moet er voor zorgen dat mensen in de 

toekomst nog makkelijker aankloppen bij ons, zodat 

ze zich geholpen voelen binnen de gemeente.” 

“Het is dankbaar werk om 
mensen op weg te helpen 

met vragen waar ze zelf geen 
antwoord op hebben”

“ Dat het infopunt ook telefonisch 
kan worden benaderd, moet 
ervoor zorgen dat mensen nog 
makkelijker aankloppen”
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Peter ten Have blies, in samenwerking met anderen, 

afgelopen september nieuw leven in een sociale 

eetgelegenheid in Dalfsen. Jarenlang was daar in 

Dalfsen al de ruimte voor in het voormalige Noaber-

huus onder het dak van de RIBW en Philadelphia. 

Door financiële nood ging dit echter ter ziele, dit tot 

teleurstelling van velen. Peter was een van die velen: 

“Door de activiteiten die ik binnen de gemeente al 

deed, kwam ik in contact met Saam Welzijn direc-

teur Wout Noorman en zijn we gaan kijken naar de 

mogelijkheden voor een nieuwe locatie.” 

Met veel voldoening
Die locatie voor het eetcafé Gezellig Saam werd ge-

vonden in de Trefkoele. Iedere maandagavond staan 

verschillende vrijwilligers in de bediening en de 

keuken klaar voor tientallen bezoekers. Dinie Potjes 

is een van die vrijwilligers. “Ik zet mij er graag voor 

De Trefkoele in Dalfsen is vanaf september 2019 iedere maandagavond 

even het decor voor een gezellig avondje uit eten. Initiatiefnemer 

Peter ten Have van Saam Welzijn zet zich met hulp van vrijwilligers 

elke week in voor een smaakvolle avond. 

Samen eten verbindt
Projecten
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in. Als ik zie dat mensen er blij van worden om onder 

elkaar te zijn, dan geeft mij dat ook veel voldoening.”

Dat het bijna elke week weer een stukje drukker 

wordt dan de week ervoor, is een ontwikkeling die 

Peter en Dinie allebei zien: “Waar de sociale eet-

gelegenheid vroeger nog vaak voor een bepaalde 

doelgroep was, is er nu ruimte voor iedereen die er 

behoefte aan heeft. Daardoor varieert de leeftijd 

tegenwoordig ook veel meer,’ zegt Peter. 

Vriendschappen
Doordat de toename van het aantal bezoekers, ont-

moeten steeds meer mensen elkaar in de Trefkoele. 

Peter merkt dat dit soms zelfs vriendschappen 

oplevert: “Dat je ziet dat mensen weer naar elkaar 

toegroeien, een avondje uit zijn en dat er soms zelfs 

vriendschappen ontstaan. Daar doe je het eigenlijk 

allemaal voor. Samen eten verbindt.” Iedereen mag 

onderdeel uitmaken van de maatschappij, vindt hij. 

“En door die etentjes merk je ook wat er speelt bin-

nen de maatschappij en waar we bij Saam Welzijn 

bijvoorbeeld nog beter op kunnen inspelen.”

Samenwerking met Trefkoele 
Peter is blij met de samenwerking met de Trefkoele 

en bedrijfsleider Emily Poppe. Hij merkt ook dat 

bezoekers van het etentje zien dat er in de Trefkoele 

veel meer te doen is: “Het is mooi om te zien dat 

de mensen die komen eten, ook merken dat er een 

bibliotheek is en dat er bijvoorbeeld de mogelijkheid 

is om te biljarten. Nu ze de Trefkoele kennen, weten 

ze dat ze er ook op andere manieren op uit kunnen.”

Ook bij de Trefkoele wordt gemerkt dat er meer reu-

ring is. Het is misschien wel daarom dat ze ook af en 

toe bijspringen, als vrijwilligers hulp nodig hebben 

tijdens drukke avonden. Dinie wil dan ook graag be-

nadrukken dat ze blij is met de hulp die Trefkoeleme-

dewerkers soms ook bieden: “Als ze bij de Trefkoele 

zien dat wij het als vrijwilligers enorm druk hebben, 

dan helpen ze ons ook een handje. Als we ze nodig 

hebben, dan zijn ze er. Dat is mooi om te zien.”

Nooit handen te veel
In Dalfsen loopt het nu voorspoedig, maar dat wil 

niet zeggen dat er geen extra hulp welkom is. “We 

zitten qua vrijwilligers op dit moment vaak redelijk 

goed, maar je hebt nooit handen te veel,” zegt Dinie. 

Zij ziet dan ook graag dat er met mond-tot-mond 

reclame nog meer mensen worden bereikt die op de 

maandagavond willen helpen in de bediening. 

Initiatief naar Nieuwleusen?
Peter hoopt uiteindelijk dat Dalfsen helemaal 

zelfredzaam wordt en dat hij zijn initiatief ook in 

Nieuwleusen kan opstarten. “De eerste verkennende 

gesprekken lopen met De Spil in Nieuwleusen, de 

eerste contacten zijn gelegd en ik hoor al signalen 

dat er in Nieuwleusen ook vraag naar is. Het zou 

fantastisch zijn als we een jaar na het opstarten in 

Dalfsen, ook in Nieuwleusen een sociale eetgelegen-

heid kunnen opzetten.” 

Voorlopig richt het duo zich nog vol energie op de 

avondjes in de Trefkoele. “Je doet het niet voor 

één iemand, maar je doet het voor een hele groep 

en je merkt dat iedereen er gelukkiger van wordt”, 

vinden ze.

“ Door die etentjes merk je  
ook wat er speelt binnen  
de maatschappij”



Raad van 
Toezicht

Daarnaast heeft de RvT in 2019 zes keer regulier 

vergaderd. Daarbij werd veel aandacht besteed aan 

personele zaken. Er werd gekeken wie welke rollen 

vervult en hoe deze beoordeeld moeten worden. 

Daaruit kwam ook naar voren dat het zelforganise-

rend werken van het team steeds meer vorm begint 

te krijgen.   

Tijdens deze vergaderingen zijn de jaarstukken en 

begrotingen/subsidieaanvragen vastgesteld. Daarbij 

werd uitgebreid stil gestaan bij het strategisch 

beleidsplan: Loopt alles zoals in het plan weergege-

ven? Is er controle op de actualiteit van het plan?

In de laatste vergadering van het jaar is de direc-

teur-bestuurder volgens de regels geëvalueerd. De 

conclusie daarbij was dat de onderlinge samenwer-

king zich kenmerkt door transparantie. De werkrela-

tie wordt wederzijds goed bevonden. 

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de 

directeur-bestuurder zich steeds duidelijker profi-

leert in zijn rol en zijn relatie met alle partijen binnen 

de gemeenten en daarbuiten. 

De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder 

stellen zich tot doel de bestuurlijke werkzaamheden 

duidelijk af te stemmen op de jaarcyclus van de 

organisatie.

Sinds de totstandkoming van Saam Welzijn in 2018, zijn de Raad van 

Toezicht (RvT) en de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor een 

grotere en vooral bredere welzijnsinstelling. Omdat zij daardoor een 

nieuwe en andere rol vervullen dan voorheen, hebben zij samen een 

training gevolgd waarin zij leerden om vanuit een andere invalshoek 

te kijken naar de rol van toezichthouder en het strategisch beleidsplan. 

Ook de afstemming van de onderlinge verwachtingen zijn hierbij goed 

aan bod geweest. Dit proces werd als prettig en harmonieus ervaren.  

Samenstelling 
Raad van Toezicht 
en rooster van aftreden

Naam Benoemingsperiode

De heer R.A. Timmer 1-1-2018 tot 31-12-2021

Mevrouw Y. van der Heijden 1-1-2018 tot 31-12-2020

De heer A. van Dijk 1-1-2018 tot 31-12-2020

De heer J. Mensink 1-1-2018 tot 31-12-2019
(niet hernoembaar)

De heer S.K. Wever 1-1-2018 tot 31-12-2021


