
Welzijn in coronatijd
Verkort jaarverslag Saam Welzijn

Ook voor Saam welzijn was 2020 een bijzonder jaar dat in het teken stond van coro-

na. Tot maart konden alle activiteiten doorgang vinden, maar hier kwam half maart 

abrupt een eind aan, toen alle deuren van de kulturhusen dicht gingen. Er werd direct 

van de medewerkers verwacht dat iedereen vanuit huis ging werken. Voor een wel-

zijnswerker was dit uiteraard bijzonder lastig, omdat zij altijd graag in contact willen 

blijven met de deelnemers en vrijwilligers. 

Op afstand in gesprek
Hoewel het erg wennen was voor medewerkers, kwamen 

er al snel creatieve ideeën, met als uitgangspunt: “Wat kan 

er nog wel”. Jongerenwerkers die toch al veel via social 

media te werk gingen, wisten jongeren steeds beter online 

te bereiken en wisten ook online activiteiten op te zetten. 

Omdat het al snel mogelijk was om buitenactiviteiten op 

te zetten, werden er in samenwerking met de buurtsport

coaches, buitenactiviteiten opgezet. 

Het ouderenwerk en ons mantelzorgteam zijn gaan bellen 

met deelnemers, vrijwilligers en mantelzorgers om zo in 

contact te blijven, maar ook om signalen op te halen. De 

opbouwwerkers gingen al dan niet met de bakfiets toch de 

wijk in, om op straat of op veilige afstand een praatje aan 

te gaan, maar ook om te kijken wat corona met inwoners 

doet en hoe Saam hierop in kan spelen. 

Doordat de jongerenwerkers in Staphorst steeds meer 

zijn gaan samenwerken met de medewerkers van Stich

ting Welzijn Staphorst, hebben in Staphorst vergelijkbare 

werkzaamheden plaatsgevonden en zijn medewerkers ook 

samen de wijken in gegaan om in contact te blijven en 

signalen op te halen.

Door de coronasituatie hebben we ervaren dat er veel 

minder overlegmomenten waren met externen, waardoor 

sneller en effectiever gewerkt kon worden in het belang 

van de inwoners. Vele inwoners hadden zich spontaan 

aangemeld om iets te kunnen betekenen voor hun mede

bewoners. 

Na enige tijd is beeldbellen, zowel intern voor team

overleggen als extern met samenwerkingspartners gestart 

en toegenomen. Deze werkwijze was en is efficiënt, 

vernieuwend en zinvol gebleken en zal zeker behouden 

blijven voor de toekomst.

Niet alle contacten en overleggen zijn met beeldbellen 

uitvoerbaar. Met enkele (zeer) kwetsbare inwoners blijft 

fysiek contact noodzakelijk. 

Voor alle inwoners
Mede door corona heeft Saam Welzijn meer een gezicht 

gekregen, sociaal werk is er voor alle inwoners.  

Om erger te voorkomen, voor vitale inwoners, voor het  

behoud van een veerkrachtige samenleving en het  

beperken van de kosten.

In dit verkorte jaarverslag schetsen we aan de hand van 

enkele cijfers wat Saam Welzijn in 2020 betekend heeft 

voor de samenleving in Dalfsen en Staphorst. 

Ons uitgebreide jaarverslag is te vinden op de website.

Wout Noorman  

directeur/bestuurder Saam Welzijn
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