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Voorwoord

Welzijn  
doet ertoe!

Saam Welzijn heeft in 2021 laten zien dat welzijn ertoe doet en het ver-

schil kan maken. Met dit jaarverslag willen wij laten zien, dat er ondanks 

corona toch veel mogelijk was. Wij zijn meer in contact gekomen met de 

inwoners, maar ook inwoners wisten ons beter te vinden. 

In 2020 gingen medewerkers al met de bakfiets de 

wijk in om bewoners te spreken en signalen op te  

halen. Maar omdat het wat lastig was om zo alle 

wijken en dorpen te bereiken werd in samenwerking 

met de gemeente Dalfsen een bus aangeschaft. Zo 

werd er een schema opgesteld, zodat alle medewer-

kers van Saam Welzijn op pad gingen en in gesprek 

gingen met de bewoners. Ook werden zo jongeren 

bezocht en activiteiten op straat aangeboden.

In samenwerking met de gemeente Staphorst, ge-

meente Dalfsen, de woningcorporaties en de politie 

is het project “Buurtbemiddeling” opgepakt. Hiervoor 

zijn verschillende vrijwilligers in beide gemeentes 

geschoold en hebben de eerste bemiddelingen plaats 

gevonden. Daarnaast is ook ingezet op projecten 

voor dagopvang zonder indicatie. In alle kulturhusen 

zijn nu inloopvoorzieningen gecreëerd.  

Ook de projecten “Lang leve Thuis” en “Zingeving” 

konden in afgeslankte versie doorgaan.

De verdere samenwerking met andere organisaties 

werd verder geïntensiveerd. Er was al goede samen-

werking met alle partijen in het zogenaamde “voor-

veld”, maar met name de zorgpartijen en de woning-

corporaties zijn hieraan toegevoegd. Saam Welzijn 

werd ook steeds meer een spin in het web.

In dit jaarverslag hebben wij zoveel mogelijk de 

gebruiker aan het woord gelaten om zo een goed 

beeld te krijgen wat welzijn brengt en oplevert. Veel 

leesplezier!

Wout Noorman 

directeur/bestuurder
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Buurtvereniging Kerkenhoek  
richt blik op de toekomst
Gezelligheid voelde in 2020 en 2021 soms ver weg door de coronacrisis. 

Toch liet buurtvereniging Kerkenhoek zich niet uit het veld slaan.  

In samenwerking met Saam Welzijn moeten er in de toekomst weer 

veel activiteiten georganiseerd worden. Secretaris Hilda van Berkum:  

“We moeten de mensen weer actief werven om gezamenlijk leuke 

dingen te ondernemen.” 

Dat corona zijn sporen heeft nagelaten kan Hilda 

niet ontkennen: “We merkten als bestuur wel dat wij 

er eind 2021 flink aan moesten trekken om mensen 

opnieuw enthousiast te maken voor onze activitei-

ten. Gelukkig sloeg de eerste jeugdactiviteit naar het 

klimpark in Lemelerveld direct aan. De opkomst was 

toen groot.” Ondanks het feit dat de activiteiten in de 

coronacrisis vrijwel stil lagen, kijkt Hilda met vertrou-

wen naar de toekomst: “Ik geloof zeker dat de buurt-

vereniging bestaansrecht heeft voor jong en oud.”

Verwelkom nieuwe bewoners
Om dat bestaansrecht waar te maken, vindt Hilda 

het belangrijk dat de buurtvereniging zichtbaar blijft. 

De samenwerking met Saam Welzijn, die begin 2020 

startte met een nieuwjaarsreceptie in de Olmen, is 

daar een goede stap in. Maar ook voor het bestuur 

van de Kerkenhoek zelf ligt er een uitdaging: “Als er 

nieuwe mensen in de buurt komen wonen moeten 

we ze verwelkomen, laten zien dat wij er als buurtver-

eniging zijn. Ook in de speeltuin die wij onderhouden 
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“ Je moet dingen organiseren die 
mensen niet zomaar zelf kunnen. 
Originaliteit is belangrijk”

kunnen wij onze activiteiten nog wat beter commu-

niceren. Zo zien de mensen dat er meer speelt in de 

buurt dan dat ze soms misschien denken. Bovendien 

betrek je op die manier ook de jeugd automatisch bij 

de buurtvereniging.”

Beweegtuin
De samenwerking met Saam Welzijn levert ook 

extra activiteiten op. Met Magriet Zandink van Saam 

Welzijn was er een klik in de brainstormsessies voor 

de beweegtuin bij De Olmen: “Wij zaten toen geza-

menlijk in de werkgroep voor die beweegtuin en toen 

hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om ook 

met de buurtvereniging nog meer activiteiten te orga-

niseren.” Uiteraard zijn leden van de buurtvereniging 

ook welkom in de beweegtuin die is opgezet bij de 

Olmen. Daar kunnen mensen elke dag zelf ook hun 

eigen activiteiten organiseren: “Als buurtvereniging 

zien wij dat het aanslaat. Wij horen positieve geluiden 

en zien mensen vaak weer meerdere malen terugko-

men. Het is laagdrempeliger dan de sportschool. Je 

kunt zomaar even langsfietsen- of wandelen. Zowel 

jongeren als ouderen doen hun oefeningen in de 

beweegtuin.”

Voorzichtig
De laagdrempeligheid die er in de beweegtuin is, 

is voor de secretaris van de buurtvereniging een 

belangrijk aspect als ze kijkt naar de toekomst: “Je 

merkt dat mensen voorzichtiger zijn geworden in co-

ronatijd. Het is misschien tegenwoordig wat moeilij-

ker om activiteiten te organiseren waar mensen echt 

enthousiast van worden. Je moet dingen organiseren 

die mensen niet zomaar zelf kunnen. Originaliteit is 

daarbij belangrijk. Dan heb ik er vertrouwen in dat de 

mensen echt wel weer gaan komen. ”

Het bestuur van de buurtvereniging kan volgens 

Hilda ook nog winst halen door de naamsbekendheid 

van Saam Welzijn: “Door Saam Welzijn in te lichten 

over wat wij allemaal doen, kunnen zij met hun bereik 

mensen laten zien dat er toch meer speelt in de buurt 

dan dat ze soms denken. En wij kunnen als bestuur 

Saam Welzijn ook weer op de hoogte brengen van 

wat er speelt in de buurt.”

Gezamenlijke barbecue
Dat er door de samenwerking met Saam Welzijn 

ook in de toekomst plannen komen voor nieuwe 

activiteiten is zeker. Al blijft één traditionele activiteit 

voorlopig in ieder geval zeker bestaan als het aan 

Hilda ligt: “De buurtbarbecue is altijd een succes voor 

jong en oud. Ieder jaar komen wij met veel buurtge-

noten bij elkaar in de speeltuin en dat is nu wel een 

bekend begrip in de buurt. Dat zal hopelijk nog jaren 

zo blijven.”

Hilda van Berkum

Magriet Zandink
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Het Creacafé ontstond in 2021 op initiatief van vrijwilliger Dewi 

Kwakkel en in samenwerking met opbouwwerker Ariën Langejans 

(Saam). Voor Dewi is het café een plek voor sociale contacten en  

creatieve ontwikkeling. In de Trefkoele+ komen ze nu regelmatig  

als club bij elkaar.

Dewi liep al enkele jaren rond met het idee om 

iets te doen met haar creativiteit. Maar hoe kon ze 

haar idee tot uitvoering brengen? Na contact met 

opbouwwerker Ariën Langejans van Saam Welzijn 

ging het balletje rollen: “Ariën ging de wijk in om 

te zien wat er speelde in coronatijd. Hij heeft toen 

mijn moeder gesproken en zij bracht mijn idee ter 

sprake.” Met de contactgegevens die Ariën aan 

zijn bezoek overhield nam hij contact op met Dewi 

om te zien hoe hij haar kon ondersteunen en of ze 

konden afspreken: “Soms komt het voor dat iemand 

een mooi idee heeft, maar dat diegene net de laat-

ste stap tot uitvoering niet kan maken. Dan help ik 

als opbouwwerker graag mee.” 

Creacafé plek voor ontmoeting  
en talentontwikkeling
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Dewi is blij dat ze in samenwerking met Ariën die 

stap gezet heeft, want het Creacafé is van grote 

waarde voor haar: “Ik wil graag mensen kunnen ont-

moeten en ik vind het leuk om mijn hobby’s te delen 

en om hobby’s van anderen te zien.”

Van geometrische ijslollystokjes tot 
graveren van glas
Dat er verschillende hobby’s zijn blijkt wel uit de ver-

scheidenheid die in het Creacafé naar voren komt: 

“Een dame uit onze club maakt van ijslollystokjes 

geometrische figuren en een ander is druk met glas 

graveren. Met miniworkshopjes leren wij zo elkaar 

kennen en leren wij elkaar ook op creatief gebied 

nog iets,” zegt Dewi. Het zijn voor Ariën belangrijke 

drijfveren die hij terugziet in het Creacafé: “Voor ons 

als Saam is het ook belangrijk dat wij mogelijkheden 

geven voor ontmoeting en talentontwikkeling.”

Geen breiclubje
In het begin was het voor Dewi nog spannend of er 

genoeg mensen op haar idee af zouden komen. “Ik 

heb toen via social media en via flyers in het dorp 

het Creacafé onder de aandacht gebracht. Saam 

heeft natuurlijk ook een netwerk om het bij mensen 

bekend te maken. Op de eerste avond was ik heel 

blij met de opkomst. Het kan natuurlijk zijn dat het 

Creacafé mensen afschrikt en dat het geassocieerd 

wordt met een breiclubje, maar gelukkig waren er 

genoeg jongvolwassenen die de weg naar de Tref-

koele + hebben gevonden.”

Behoefte
Na haar verhuizing van Nieuwleusen naar Dalfsen 

was het voor Dewi soms lastig om contact te leggen 

met anderen: “Dat mijn idee nu van de grond is 

gekomen en dat ik merk dat er meerdere dames zijn 

met dezelfde behoefte als ik, daar ben ik blij mee. 

Het geeft voldoening als je in het Creacafé hoort dat 

ze blij zijn dat ze vrijdagavond nu echt iets leuks te 

doen hebben. Daar ben ik trots op.”

Mensen in hun kracht zetten
De opzet van het Creacafé is voor Ariën een mooi 

voorbeeld van het doel van zijn werk: “Als opbouw-

werker wil ik bekend zijn bij de inwoners en op die 

manier ideeën ophalen. Met bewonersinitiatieven 

mensen in hun kracht zetten, dat is waar opbouw-

werk om draait. Dit bewonersinitiatief van Dewi is 

nu uitgegroeid tot een creatief moment waarbij een 

groep dames regelmatig bij elkaar komt.”

Mannen
Wat er in de toekomst voor Dewi nog anders kan? 

Dewi hoopt stiekem dat er in het Creacafé toch 

wat meer verscheidenheid van bezoekers komt. Al 

weet ze dat dit moeilijk is: “Het is soms lastig om 

te bedenken waar mannen op zitten te wachten 

en vervolgens ook hoe je ze dan moet benaderen.” 

Lachend sluit Dewi af: “Als iemand tips heeft hoe ik 

mannen erbij kan betrekken dan hoor ik ze graag, 

want voor mij is iedereen welkom.”

“ Met bewonersinitiatieven  
mensen in hun kracht zetten, 
dat is waar opbouwwerk  
om draait”
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De Klussendienst van Saam 

Welzijn helpt sinds 2008  

mensen die niet in staat zijn  

om zelf eenvoudige klusjes in 

en rondom huis te doen. 

Jan Dijkman is een van de vrij-

willigers die regelmatig een 

klusaanvrager helpt: “Vooral de 

technische klusjes maken het 

voor mij leuk.”

Klussen-
dienst: 
meer dan  
alleen 
praktische 
hulp

Mevrouw Bolt, negentig jaar jong, vraagt wel eens 

een klus aan bij Saam Welzijns Klussendienst: “Ik 

had een kast thuis staan, maar doordat er geen plan-

ken in zaten kon ik hem niet goed gebruiken. Samen 

met Jan ben ik toen naar de bouwmarkt geweest. Hij 

heeft mij heel goed geholpen en dacht goed met mij 

mee. De planken zitten nu perfect en ik heb de kast al 

mooi ingeruimd.” Voor Jan is het een leuke opdracht: 

“Je kunt natuurlijk kant-en-klare voorgezaagde plan-

ken kopen, maar ik vind het mooi om ze zelf op maat 

te zagen. Het is bovendien een stuk voordeliger en 

dat heeft voor de klusaanvrager ook waarde.”
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Geen klusjesman of hovenier
Ook al is Jan behoorlijk handig en beleeft hij plezier 

aan de technische klusjes, het is niet de bedoeling 

om de klusjesman of hovenier te vervangen: “Klusjes 

in de tuin doe ik sowieso niet. Het is nooit genoeg en 

ongemerkt ga je toch meer doen dan de bedoeling is. 

Tuinklusjes blijven ieder seizoen terugkomen en daar 

zijn toch echt hoveniers voor.” De Klussendienst is er 

voor incidentele praktische hulp, dat blijft voor Jan 

ook belangrijk: “Uiteindelijk weten veel mensen wel 

dat het niet de bedoeling is dat je iedere week op de 

stoep staat voor dezelfde klus.” 

Jan is nu al meer dan tien jaar actief als vrijwilliger: 

“Gemiddeld heb ik denk ik een klus of twee per week, 

maar dat varieert soms enorm. Omdat er genoeg 

afwisseling zit in de klussen die ik moet doen, blijft 

het voor mij leuk en dankbaar werk.” 

Begeleiding bij het proces
Dat het bij de Klussendienst om meer gaat dan alleen 

even iets in elkaar zetten of even iets repareren, illus-

treert de klusvrijwilliger met een voorbeeld: “Ik moest 

een tuintafel opbouwen. Toen ik arriveerde bleek dat 

er niet de juiste poten geleverd waren. Dan help je de 

klusaanvrager op weg met contact met de leveran-

cier en ga je op zoek naar een oplossing. Soms is 

dit lastig voor oudere mensen om te weten hoe ze in 

zulke situaties moeten reageren en op welke manier 

ze in contact kunnen komen met de mensen die je op 

weg kunnen helpen.”

De mensen die Jan helpt zijn vaak alleenstaanden: 

“Als een man overlijdt, dan is het voor de weduwe 

soms lastig waar je moet beginnen. Technische 

dingen worden nou eenmaal vaak gedaan door de 

man. Soms hebben mensen bijvoorbeeld geen idee 

hoe zuinig een lamp is. Dan leg je bij een lampvervan-

ging uit dat de ledlamp in aanschaf wat duurder is, 

maar qua verbruikskosten is het dan weer een stuk 

goedkoper. Op deze manier help je ze niet alleen bij 

het vervangen van de lamp, maar je denkt ook nog 

verder mee dan alleen de klus zelf.”

Bakje koffie
Voor klusaanvrager mevrouw Bolt gaat het niet alleen 

om de praktische zaken: “Het is hartstikke fijn dat je 

ook weer een beetje aanspraak hebt. Onder de men-

sen zijn blijft heel belangrijk. Zeker als je alleen bent 

of als de kinderen ver weg wonen. Ik maak dan ook 

dankbaar gebruik van de Klussendienst.” 

Voor Jan is het sociale aspect ook niet te onder-

schatten: “Even een bakje koffie drinken hoort er 

zeker bij. Je wilt niet dat mensen geïsoleerd raken. 

Als we daar met de Klussendienst een kleine bijdrage 

aan leveren, dan blijf ik daar graag aan meewerken.”

“�Het�is�fijn�dat�je�weer�een�beetje�
aanspraak hebt. Onder de  
mensen zijn blijft belangrijk”
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Mantelzorg 
Er zijn 626 mantelzorgers in beeld waarvan er 78 jonger zijn dan 

25 jaar. In 2021 hebben wij het grootste deel van het jaar te maken 

gehad met de coronapandemie en de daarbij horende beperkingen. 

Desondanks hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk het contact 

met de mantelzorgers te houden en hen te blijven ondersteunen.

Alzheimer Café Dalfsen 
In 2021 zijn er twee Alzheimercafés georganiseerd 

waarvan er maar één doorgang kon vinden. Deze 

bijeenkomst werd goed bezocht. Om het contact met 

de bij ons bekende deelnemers van het Alzheimerca-

fé te houden is er tweewekelijks een mail gestuurd. 

Eind 2021 zijn de eerste stappen gezet om een nieuw 

programma te ontwikkelen voor het nieuwe jaar. De 

werkgroep bestaat op dit moment voornamelijk uit 

zorgprofessionals en onze wens is dan ook om deze 

uit te breiden met vrijwilligers/ervaringsdeskundigen 

vanuit de gemeente Dalfsen.

Samenwerking
Vanuit de mantelzorgondersteuning werken we 

zoveel mogelijk samen met externe partijen die ook 

betrokken zijn bij mantelzorgers. Voor ons zijn dit de 

vindplaatsen van mantelzorgers, maar ook de plaat-

sen waar mogelijk iets kan ontstaan wat mantelzor-

gers nog beter ondersteunt. Denk hierbij aan trainin-

gen, spreekuur, themabijeenkomsten en ontmoeting 

zonder indicatie.

 

Koffie-ochtend mantelzorgers met 
een partner met dementie 
Deze koffie ochtenden zijn bedoeld voor partners van 

iemand met dementie. Geen professionals erbij, lot-

genotencontact is het doel. De mantelzorgconsulent 

is slechts faciliterend aanwezig. De koffie-ochtend 

heeft slechts twee keer plaatsgevonden in plaats van 

de geplande tien keer. 

Respijtzorg
Respijtzorg bestaat in vele vormen en kan door 

professionals geboden worden, door vrijwilligers of in 

de vorm van dagbesteding. Respijtzorg is belangrijk 

voor mantelzorgers om het zorgen vol te houden: 

even niet zorgen, op adem komen. 

Voor alle kernen is de wens dat er een buurtkamer 

of ontmoetingscentrum komt, waar dagopvang 

zonder Wmo-indicatie geboden kan worden. Hier-

door wordt ‘dure’ zorg uitgesteld. Een pilot hiervoor 

loopt in Nieuwleusen, voor andere kernen zijn sinds 

eind 2020 verkennende stappen gezet, samen met 

opbouwwerk en ouderenwerk. In 2022 krijgt dit een 

concreet vervolg. 

Logeerzorg, ook een vorm van respijtzorg, kan niet 

tot nauwelijks geboden worden in de gemeente Dalf-

sen. Tijdelijke opvang kan de mantelzorger aanzien-

lijk ontzorgen. Hiervoor is contact gelegd met onder 

andere de Hulstkampen en Brugstede. 

 

Jonge mantelzorgers 
In 2021 hebben wij helaas geen kamp kunnen orga-

niseren voor de jonge mantelzorgers. Ook een aantal 

andere activiteiten konden niet doorgaan. In de Week 

van de Jonge Mantelzorger zijn er twee activiteiten 

georganiseerd. Hierbij waren er 13 kinderen tussen 

de 5 en 11 jaar aanwezig en 8 jongeren tussen de 

13 en 21 jaar. Tijdens deze bijeenkomsten hebben 

de jongeren op een ongedwongen manier contact 

met elkaar en ervaren zij steun aan elkaar doordat 

ze weten dat ze uit dezelfde soort situatie komen. 

Jaarverslag 2021
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Afgelopen zomer werd er een middagactiviteit geor-

ganiseerd vanuit de mantelzorgwaardering waar 6 

kinderen tussen de 8 en 12 jaar aan deel namen. Er 

werd een Brussengroep gestart in samenwerking met 

Impluz. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen brussen 

ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over 

wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren 

ze hoe met de thuissituatie om te gaan. Er waren 5 

kinderen die 4 bijeenkomsten hebben gevolgd.  

Individuele ondersteuning
Het hele jaar hebben we individuele ondersteuning 

geboden. Huisbezoeken bij overeenstemming 

van beide kanten, zijn waar nodig doorgegaan. De 

werkzaamheden waren meer gericht op emotionele 

ondersteuning en het netwerk versterken op kleine 

schaal, binnen de gestelde coronarichtlijnen. We zien 

een toename in het aantal individuele hulpvragen. 

Mantelzorgmakelaar
De mantelzorgmakelaar is belangrijk om zo vroeg 

mogelijk de juiste hulp en ondersteuning in te schake-

len om overbelasting te voorkomen. Het doel is om dit 

preventief in te zetten, waardoor het op langere termijn 

kostenbesparend werkt. De mantelzorgmakelaar 

wordt in sommige gevallen vergoed vanuit de zorg-

verzekering. Ook wij hebben de mantelzorgmakelaar 

ingezet daar waar het kon. Er moet wel een aanvullen-

de verzekering zijn om deze kosten vergoed te krijgen. 

Als er gebruik van gemaakt kan worden verwijzen wij 

door een naar externe mantelzorgmakelaar omdat wij 

zelf niet werken met vergoedingen uit de zorgverze-

kering. Wel bieden wij deze ondersteuning aan voor 

alle mensen die geen vergoeding uit de verzekering 

krijgen. We hebben de kennis en expertise als mantel-

zorgmakelaar en cliëntondersteuner in huis.

Spreekuur mantelzorg
Het spreekuur mantelzorg wordt elke week gehouden 

op drie locaties in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemeler-

veld. De spreekuren worden niet bezocht door man-

telzorgers, het spreekuur in Lemelerveld echter wel 

door inwoners met diverse vragen. De locatie draagt 

hier positief aan bij, het spreekuur wordt gehouden in 

de Mozaïek. Er is hierin dus eigenlijk sprake van een 

breed welzijnspreekuur. Dit biedt mogelijkheden voor 

zowel Nieuwleusen als Dalfsen om te onderzoeken 

of dit ook te realiseren is in de Spil en de Trefkoele.

 

Werk en mantelzorg
Het combineren van werk en mantelzorg is in veel 

gevallen best een ingewikkelde puzzel. Het infor-

meren van werkgevers en mantelzorgers over de 

mogelijkheden hierin is noodzakelijk. De training die 

in 2020 gegeven is in samenwerking met de gemeen-

te vraagt om een vervolg, dat wij graag in 2022 op 

willen pakken. Daarnaast is er een begin gemaakt 

met het aanvragen van de erkenning Wij Werken 

Mantelzorgvriendelijk voor Saam Welzijn. Wij hopen 

deze in 2022 te ontvangen.

Trainingen, themabijeenkomsten, 
cursussen
Door de coronapandemie, de richtlijnen hierin en ook 

de toegenomen individuele hulpvragen hebben we in 

2021 geen mogelijkheden gehad tot het organiseren 

van trainingen, themabijeenkomsten en cursussen. 

Mogelijkheden voor 2022 hierin zijn de samenwer-

king met Interact Contour voor een cursus omgaan 

met NAH, een themabijeenkomst over Parkinson, de 

cursus Kracht van Herinneringen, wandelcoaching 

en een training voor mantelzorgers en vrijwilligers 

waarin positieve gezondheid het uitgangspunt is. 

Dag van de mantelzorg, 
mantelzorgwaardering
In 2021 konden mantelzorgers zichzelf of een ander 

aanmelden voor een verrassing. Samen met de 

werkgroepen mantelzorg Dalfsen, Lemelerveld en 

Nieuwleusen hebben we weer ongeveer 450 tasjes 

bezorgd. Mantelzorgwaardering is een activiteit van 

de gemeente. De rol van Saam Welzijn is het nieuws 

verspreiden dat aangevraagd kan worden en helpen 

met de aanvraag waar nodig.

Inzet coronasubsidie
Vanuit de overheid is er extra geld beschikbaar geko-

men voor de inzet van uren voor de mantelzorgonder-

steuning, versterken van de informele zorg. 

Eind november heeft de gemeente akkoord gegeven 

voor de inzet van extra uren vanuit deze subsidie en 

zijn wij begonnen met werving en selectie. 
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Opbouwwerk 
Ook in 2021 domineerde corona ons leven en dus ook ons werk. 

Ondanks deze beperkingen hebben we nog steeds veel dingen wel 

doorgang kunnen laten vinden. 

Infopunten
Naast de ondersteuning van de infopunten in Leme-

lerveld, Dalfsen en Nieuwleusen bemannen we ook 

wekelijks het infopunt in Hoonhorst en Oudleusen.

Werkgroep laaggeletterdheid
Er zijn vier online bijeenkomsten geweest.

Bestuurders Centraal
Werven en het opzetten van een netwerk van experts 

en coaches.

Samenwerking Carinova
Samen met Carinova hebben we een vakantiekaart 

gestuurd aan alle cliënten die huishoudelijke onder-

steuning ontvangen van Carinova. In deze vakantie-

kaart hebben we uitgenodigd tot een huisbezoek met 

een medewerker van Saam Welzijn. Er zijn ruim 225 

kaarten verstuurd en hier zijn nadien tien huisbezoe-

ken afgelegd. Dit waren stuk voor stuk waardevolle, 

verdiepende en positieve gesprekken.

App-spreekuur
Vanaf 1 juni 2021 is er in alle kernen gestart met een 

digitaal vragenuurtje. Dit is een combinatie van het 

digitaal vragenuurtje van de Bibliotheek in combi-

natie met het app-spreekuur. Inwoners zijn welkom 

met hun digitale apparaat voor informatie, advies en 

praktische hulp. In totaal hebben 74 bezoekers het 

spreekuur bezocht.

SKT (Sociaal Kern Team ) 
Opbouwwerk en jongerenwerk is aanwezig bij de 

SKT’s in Lemelerveld en Nieuwleusen. Ouderenwerk 

en jongerenwerk bezoekt het SKT in Dalfsen.

Samenwerking bibliotheek
In de zomer van 2021 is Saam Welzijn zes weken 

lang met de bibliotheek met de voorleestent de 

wijk in gegaan in alle drie de kernen. Medewerkers 

en vrijwilligers van de bibliotheek hebben kinderen 

voorgelezen en medewerkers van Saam Welzijn zijn 

het gesprek aangegaan met ouders, omstanders en 

buurtbewoners. 

Voordeurgesprekken
In 2021 hebben we ruim 150 voordeurgesprekken 

gevoerd. Hier hebben we veel informatie opgehaald, 

veel mensen doorgestuurd naar andere disciplines van 

Saam Welzijn en naar andere partner-organisaties.

Belastingaangifte 2020
In 2021 hebben ruim veertig mensen gebruik  

gemaakt van de hulp bij belastingaangifte, door  

vier vrijwilligers ingevuld.

Wijkprofielen Irenestraat 
Baarsmastraat Dalfsen
In samenwerking met gemeente Dalfsen, maatschap-

pelijk werk de Kern, MEE IJsseloevers en Woonstich-

ting Vechthorst, hebben we huis-aan-huis de leefplek-

meter afgenomen. 

Welzijn op Recept Lemelerveld
In Lemelerveld hebben we met de werkgroep 

Lemelerveld Welzijn op Recept in gang gezet. In 

samenwerking met Huisartsenpraktijk Lemelerveld, 

Fysiotherapiepraktijk Lemelerveld, Carinova en Psy-

chologiepraktijk Salland hebben we dit opgepakt. 

De eerste patiënten van de huisartsenpost zijn eind 

2021 doorverwezen naar Saam Welzijn.

Jaarverslag 2021
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LHBTI werkgroep 
De LHBTI-werkgroep heeft in 2021 drie ‘soosavonden’ 

georganiseerd. Hier kwamen in totaal vier geïnteres-

seerden op af. Voor deze inwoners vaak een mooie er-

varing om met andere LHBTI-ers in contact te komen.

GGZ-project
In Dalfsen is dertig keer het eetcafé georganiseerd. 

De ruim tien vrijwilligers hebben iedere avond veertig 

gasten ontvangen.

In Nieuwleusen is het eetcafé gestart in oktober. Wat 

begon met tien deelnemers de eerste keer, zit nu op 

ongeveer 25 deelnemers per avond. Hier zijn acht 

vrijwilligers bij betrokken.

In Nieuwleusen is een laagdrempelige inloopvoor-

ziening opgezet in de Spil. In totaal zijn er vijftien 

deelnemers die hier gebruik van maken, gemiddeld 

komen er zo’n zes personen per keer. 

Kulturhusontwikkeling
De opbouwwerker ondersteunt de Kulturhusen met 

kennis en ervaring. Vanuit aanwezigheid in de wijk 

ondersteunt de opbouwwerker nieuwe bewonersiniti-

atieven en ideeën voor activiteiten. Waar het Kultur-

hus faciliterend is, kunnen wij helpen bij het werven 

en organiseren van activiteiten. 

In Kulturhus de Mozaïek zijn we begonnen met het 

verzelfstandigen van activiteiten. Hierdoor komen er 

meer en andere vragen bij het Kulturhus te liggen. De 

activiteiten worden dan ook niet meer aangeboden 

vanuit Saam Welzijn, maar vanuit het Kulturhus.

Bewonersinitiatieven
Er zijn diverse bewonersinitiatieven ondersteund, 

zoals het opzetten van ontmoetingen in het zorgcafé 

met (jonge) ouders met zorgkinderen.

Creacafé
Het Creatief Café wordt iedere vrijdagavond georga-

niseerd in Kulturhus Trefkoele+. Via een voordeurge-

sprek kwamen we achter de plannen van initiatief-

neemster Dewi. Met enige ondersteuning heeft zij 

het Creacafé opgezet. Er komen nu wekelijks rond de 

tien à vijftien deelnemers.

Ankum 

Saam Welzijn is door Plaatselijk belang Ankum 

gevraagd mee te denken in een plan voor het behoud 

van het verenigingsgebouw Ankum.

Deelkasten Lemelerveld
Naar aanleiding van een huisbezoek kwamen we in 

contact met initiatiefneemster Anja. Zij liep al enige 

tijd met het idee van deelkasten in haar hoofd. 

We hebben samen een plan van aanpak geschreven. 

Door een zeer voortvarende aanpak verwachten we 

het eerste kwartaal van 2022 ongeveer tien deelkas-

ten te plaatsen in de kern Lemelerveld.

Werkgroep Statushouders
We zijn deelnemer in de werkgroep Statushouders. 

In 2021 zijn we bij drie bijeenkomsten aanwezig 

geweest.

Schoolfruitproject
Sinds half november 2021 krijgen tien scholen in 

Dalfsen en Nieuwleusen drie dagen in de week 

schoolfruit, gesneden door vrijwilligers in de Spil en 

in de Trefkoele+. Ook de bezorging wordt verzorgd 

door vrijwilligers (Dalfsen 23 vrijwilligers, Nieuwleu-

sen 15 vrijwilligers). In totaal twintig weken, doorloop 

tot eind april 2022.

Leefbaarheid
De opbouwwerkers staan naast de inwoner, ook ( of 

juist) als hier sprake is van financiële problemen of 

armoede. In samenspraak kijken we naar mogelijkhe-

den voor doorverwijzing naar hulp. 

De opbouwwerker weet de weg en heeft korte lijnen 

met de verschillende instanties waardoor er snel en 

adequaat ingegrepen kan worden en hopelijk erger 

kan worden voorkomen. De opbouwwerkers denk 

mee in het ontwikkelen en maken van buurt- en 

wijkprofielen. 
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Opbouwwerk 

Ook in 2021 zijn we veel in de wijken en straten van 

de gemeente Dalfsen geweest. We zijn present in alle 

kernen dus naast Dalfsen, Nieuwleusen en Leme-

lerveld ook in de kleine kernen als Oudleusen en 

Hoonhorst. Met onze collega’s van het jongerenwerk 

en ouderenwerk trekken we hierin samen op. Maar 

om goed zichtbaar te zijn voor alle inwoners hebben 

we ook onze samenwerkingspartners nodig.

In 2021 zijn we, middels een pilotproject in Dalfsen, 

gestart met het werken met zogenoemde buurt- en 

wijkprofielen. Dit is een succes gebleken, waardoor 

we dit gaan uitbreiden naar alle kernen. 

Wijkprofiel Irenestraat 
Baarsmastraat Dalfsen
In samenwerking met gemeente Dalfsen, maatschap-

pelijk werk De Kern, MEE IJsseloevers en Woon-

stichting Vechthorst hebben we de leefplekmeter 

afgenomen, huis aan huis bij zeventig adressen.

Leefbaarheid in de breedste zin van het woord staat 

centraal. Soms is een fysieke klacht of buurt ergernis 

de aanleiding, maar de achterliggende doelstelling is 

altijd om leefbaarheid en welzijn te vergroten. 

Uitprobeerdienst 

Doel van de Uitprobeerdienst is de digitale toeganke-

lijkheid te vergroten onder vooral de oudere (kwets-

bare) inwoners van de gemeente Dalfsen. Het project 

SET willen we verder integreren in de Uitprobeer-

dienst. Het gaat over het thema langer veilig thuis 

wonen met hulp van digitale toepassingen. 

Het opbouwwerk gaat presentaties geven aan  

zorgpartners om de bekendheid onder inwoners  

te vergroten. Met inzet van vrijwilligers worden  

inwoners gestimuleerd en begeleid om digitale snuf-

jes ‘gewoon’ uit te proberen. 

In totaal hebben we in 2021 zestig acties uitgezet 

binnen de uitprobeerdienst, van thuisscan, en advies 

tot het uitproberen van producten.

Jaarverslag 2021
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Vrijwilligerspunt

BestuurdersCentraal 
- Er zijn vier coaches en vier experts geworven. 

-  In plaats van een fysieke kick-off is er een gezamen-

lijke online bijeenkomst georganiseerd (met de an-

dere gemeenten waar BestuurdersCentraal actief is). 

Zestien organisaties uit de gemeente Dalfsen hebben 

hieraan deelgenomen, vier organisaties hebben zich 

aangemeld voor een Expeditie Nieuwe Gezichten.

-  BestuurdersCentraal is opgenomen in het lokale 

sportakkoord. 

-  Intensieve samenwerking tussen de deelnemende 

gemeenten.

-  Een collega van Saam welzijn biedt ondersteuning 

bij BestuurdersCentraal.

Expeditie Nieuwe Gezichten 
Er is één Expeditie Nieuwe Gezichten gestart met drie 

deelnemende organisaties. De expeditie richtte zich 

op het vinden van nieuwe bestuurders/vrijwilligers.

Inclusief Dalfsen 
Dit is niet verder ontwikkeld. Er is echter wel een 

samenwerking ontstaan tussen Rosengaerde en het 

Vrijwilligerspunt. Dit heeft geresulteerd in deelname 

van Rosengaerde aan de Expeditie Nieuwe Gezichten. 

Platform
Het Vrijwilligerspunt heeft een nieuw online platform 

ingericht waar vraag en aanbod bij elkaar komen. 

Ook scholing, kennis, ondersteuning van organisaties 

en activiteiten voor vrijwilligers en –organisaties 

vinden er een plek, zoals de vrijwilligerswaardering 

en de Overijsselse vrijwilligersprijs.

 

Bemiddelen
Er wordt actief bemiddeld door medewerkers en een 

vrijwilliger van het Vrijwilligerspunt. 

Waardering 
Overijsselse Vrijwilligersprijs

Het Vrijwilligerspunt Dalfsen heeft een verkiezing 

uitgeschreven waarmee Dalfsenaren (groepen) vrij-

willigers konden aanmelden voor de Overijsselse Vrij-

willigersprijs. Hierop kwamen vijftien aanmeldingen 

binnen. Er zijn drie winnaars gekozen, die uit handen 

van een statenlid en de vrijwilligersmakelaar hun prijs 

kregen uitgereikt. De overige genomineerden hebben 

een attentie gehad en zijn met de WAT JIJ DOET! 

pijlenset in het zonnetje gezet. 

WAT JIJ DOET! 

Nieuwe vrijwilligerswaarderingscampagne waarmee 

organisaties zelf hun vrijwilligers in het zonnetje 

kunnen zetten. Met een veelkleurige pijlenset met 

teksten, die bij het Vrijwilligerspunt geleend kan 

worden, kan een organisatie een foto maken van een 

vrijwilliger om te laten zien wat hij of zij doet. De foto 

kan via social media gedeeld worden, wat ook een 

wervende functie heeft. De genomineerden van de 

Overijsselse Vrijwilligersprijs waren de eerste vrijwilli-

gers die op deze manier gewaardeerd werden. Foto’s 

van enkele genomineerden zijn op affiches gedrukt 

en verspreid opgehangen in de gemeente.

Bloemenactie

Vanwege coronamaatregelen konden geplande waar-

deringsactiviteiten in theater De Stoomfabriek niet 

doorgaan. Om toch zoveel mogelijk vrijwilligers te 

waarderen voor hun inzet, is er een bloemetjes actie 

georganiseerd. Bewoners konden een vrijwilliger aan-

melden die zij met een bloemetje wilden verrassen. 

De bloemetjes konden op vijf verschillende plaatsen 

in de gemeente afgehaald worden. Er zijn in totaal 

600 bloemetjes uitgedeeld. 

Het Vrijwilligerspunt heeft een actieve rol in provinci-

ale overleggen met andere vrijwilligers(steun)punten.

Jaarverslag 2021
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Ouderenwerk

Uitbreiding Welzijn op Recept 

Op verzoek van huisartsen zijn 45 inwoners/senioren 

meerdere keren bezocht, om te onderzoeken of wel-

zijnsactiviteiten of een vrijwilliger bij kunnen dragen 

aan het welbevinden of herstel van patiënten die met 

psychosociale klachten veelvuldig de huisarts of 

POH bezoeken. 

Dagbesteding zonder indicatie
Deze voorliggende voorziening sluit aan bij visie van 

de gemeente om waar mogelijk indicaties te beper-

ken. Dagbesteding zonder indicatie is, in samen-

werking met gemeente en Carinova, gerealiseerd in 

de Olmen en in Hoonhorst. Verzoek om een tweede 

dag te openen in de Olmen is in voorbereiding. Acht 

ouderen met beginnende geheugenproblemen of 

een overbelaste thuissituatie wordt onder leiding van 

een beroepskracht een ontspannen dag bezorgd. Per 

dagdeel zijn er twee vrijwilligers aanwezig voor hulp 

en creatieve activiteiten of uitjes.    

Beweegtuin achter De Olmen  
Dankzij een bijdrage van Vechthorst is de beweeg-

tuin geschonken aan de buurt en gebruikers van De 

Olmen. Buurtbewoners hebben meegeholpen, lokale 

organisatie hebben financieel bijgedragen. Er zijn op 

weekbasis gemiddeld 75 gebruikers: drie groepen en 

vele buurtbewoners.    

Drie groepen jongeren van het Agnieten College be-

zoeken De Olmen en de beweegtuin in het kader van 

een maatschappelijke stage. 

Podcast positief ouder worden
Deze serie is gestart met een toelichting van de 

ouderenadviseur van Saam Welzijn. Vervolgens 

zijn er vier senioren geïnterviewd over mantelzorg, , 

lichamelijk actief blijven, mee blijven doen waar het 

betreft sociale media en technologie en het realise-

ren van zingeving als je ouder wordt.    

Bestaande activiteiten
Na de coronaperiodes zijn inmiddels 90% van alle 

deelnemers weer terug bij de bestaande activiteiten. 

Velen gaven aan dat ze snakken naar ontmoeting en 

ontspanning. Dit geldt tevens voor de vrijwilligers die 

de activiteiten begeleiden en koffie schenken op de 

verschillende locaties van Saam Welzijn.

Mannenmiddag i.s.m. biljartclub 
Biljartclub Nieuwleusen heeft een eigen ruimte tot 

haar beschikking. In samenwerking is de vrijdag-

middag tot seniorenmiddag uitgeroepen. We zijn in 

september met acht bezoekers gestart.

Met bus wijk in tijdens corona
Er zijn tasjes uitgedeeld en er is met vele ouderen 

gesproken in meerdere wijken. 

Folder ouderenwerk/mantelzorg 
Hier is voor gekozen omdat er mede door corona de 

nodige mutaties waren. Mede door inzet van vele 

vrijwilligers hebben alle 67-jarigen het geactualiseer-

de aanbod aangereikt gekregen en zijn er meerdere 

nieuwe aanmeldingen binnengekomen.   

Jaarverslag 2021
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Werving nieuwe vrijwilligers
Er zijn vijftien maatjes geworven. Deze nieuwe 

vrijwilligers bezoeken zelfstandig wonende ouderen 

die hebben aangegeven graag bezoek te willen voor 

een uitje, om een spelletje doen of samen een kopje 

koffie te drinken.  

Naailes voor statushouders 
Nederlandse dames geven naailes aan niet-Neder-

landse vrouwen. Bijkomende voordelen zijn de sociale 

contacten, netwerkopbouw en oefening met de taal.  

Activiteiten De Olmen
Wethouder Jan Uitlag is drie keer op bezoek geweest 

in De Olmen en heeft meegegeten met zowel dagbe-

steding als bij de ontmoetingsochtenden.  

Met buurtvereniging Kerkenhoek is samenwerking 

gezocht op het gebied van buurtkracht. 

De Olmen is in 2021 ook op zondag opengesteld.

Rosengaerde
De samenwerking met Rosengaerde heeft verder 

vorm gekregen met onder meer deelname in de werk-

groep Wachtlijst en Aanleunwoningen. Hoe krijgen 

en houden wij de behoeften in beeld van de inwoners 

die op de wachtlijst staan voor Rosengaerde? Is hier 

sprake van overbelaste mantelzorg? En hoe gaat het 

met de mensen in de aanleunwoningen? Deze laatste 

zullen bezocht worden door de vrijwilligers van Lang 

Leve(n) Thuis. 

Afscheid in coronatijd
Dit programma, ontwikkeld samen met de mantelzorg-

ondersteuner, heeft vier deelnemers opgeleverd. 

Infopunten 
De Infopunten zijn doorontwikkeld en nu ook open 

in de kleine kernen Hoonhorst en Oudleusen. IDO 

(Informatiepunt Digitale Overheid) in de drie grote 

kernen. Vanuit Projectgroep Toegang en Infopunten 

is overleg gevoerd met de Bibliotheek, Gemeente 

Dalfsen en partners voorliggend veld over de plaats 

van het Infopunt in de centrale toegang.

Beweegkaart
Vanuit een aantal huisbezoeken van Lang Leve(n) 

Thuis bleek er behoefte aan een laagdrempelige 

vorm van bewegen. Hiertoe in samenwerking met 

de buurtsportcoach ouderen een beweegkaart 

ontwikkeld. 
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Activiteiten Lemelerveld
-  Koffieochtend en -middag opgezet voor (alleenstaan-

de) mensen die ontmoeting hard nodig hadden in 

coronatijd. Vanwege succes is dit na de lockdown 

doorgezet, met op dinsdag en donderdag laag-

drempelig en vrijblijvend samen koffie drinken. Op 

dinsdagochtend is, naast de koffietafelgroep in de 

bieb, ook een herengroep ontstaan in ’t Febriek.

-  De samenwerking tussen Brugstede en Rosen-

gaerde (Anker) is weer flink aangehaald. Een groep 

Lemelerveldse vrijwilligers is bijeengebracht om 

samen met ons te onderzoeken hoe het blijven ont-

moeten en blijven meedoen voor ouderen haalbaar 

blijft of wordt. Waar liggen behoeften, hoe kan dit 

gerealiseerd worden en wie kunnen en willen dit 

doen en wat hebben zij hiervoor nodig?

-  Begin van samenwerking met het Anker om daar 

onder andere de inwoners en de vrijwilligers te 

activeren en te helpen om van de Kajuit weer een 

bruisende activiteitenruimte te maken, waar activi-

teiten georganiseerd worden door en voor bewoners 

van ’t Anker en de wijk eromheen. 

-  In nauwe samenwerking met het Kulturhus en 

in goed overleg met de contactpersonen van de 

activiteiten is een goede start gemaakt met het 

verzelfstandigen van de activiteiten. Doel is om dit 

in goede harmonie en met weinig hinder voor de 

activiteiten te doen. 

-  Huisbezoeken aan zo’n vijftien ouderen die een 

vraag of behoefte hadden op het gebied van ont-

moeting, vrijetijdsbesteding, eenzaamheid, vragen 

over ouder worden of zingeving. Aanmeldingen 

hiervoor kwamen zowel van mensen zelf, uit hun 

netwerk, via wijkschouw, gemeente, POH’ers en 

huisartsen en zorgprofessionals zoals Carinova.

-  Er zijn meerdere matches gemaakt tussen mensen 

die iets voor elkaar kunnen betekenen.  

Zo is een fors beperkte man gematched aan een 

vrijwilliger die nu regelmatig met hem fietst op de 

duofiets, verschillende vrijwilligers zijn wandelma-

tje van iemand geworden of komen op de koffie bij 

ouderen die om gezelschap verlegen zitten. Ook 

zijn mensen geholpen om te gaan winkelen in een 

nabijgelegen dorp. 

-  Voorleestent in de bibliotheek. Een plek om voor te 

lezen, spelletjes te doen en te knutselen met kinde-

ren en in met elkaar in gesprek te gaan.

-  Ouderenwerk is sinds december 2020 aanwezig 

bij de Code Oranje-overleggen, waardoor naast zorg-

vragen ook meer aandacht is voor welzijnsvragen.

-  Eerste voorbereiding Huiskamer van Saam Welzijn 

(dagbesteding zonder indicatie) in samenwerking 

met mantelzorgteam.

-  Wijkschouw samen met opbouwwerk en mantel-

zorgteam. 

-  Samenwerking verstevigd tussen Kulturhusgebrui-

kers Mozaïek (bibliotheek, beheer, Kern, consultatie-

bureau, kinderopvang en Saam Welzijn). Doel: korte 

lijntjes en samenwerken. Mensen die het Kulturhus 

binnen stappen kunnen bij alle medewerkers terecht 

met vragen, omdat iedereen weet wie wat doet. Zo 

zijn er al leuke gezamenlijke acties geweest, zoals 

kinderen van de kinderopvang die samen boekjes 

lezen met de ouderen aan de koffietafel. 

-  Verder opbouwen van naamsbekendheid en ons 

netwerk. 
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Raad van Toezicht

Goed communiceren over onderlinge verwachtingen 

en afspraken is een vast onderdeel van de overleg-

structuur. Zo blijft de samenwerking harmonieus, 

constructief en prettig. De directeur-bestuurder werkt 

op zijn beurt samen met het team en maatschappe-

lijke partners aan het door ontwikkelen van de brede 

welzijnsinstelling die Saam Welzijn is en wil blijven. 

De RvT vergaderde in 2021 zes keer. Ook dit jaar 

heeft de RvT de impact van Covid-19 op de organi-

satie en de samenleving gevolgd. Hierbij is duidelijk 

merkbaar dat de ervaringen die zijn opgedaan in 

2020 hun vruchten afwierpen in het handelen van de 

directeur-bestuurder tijdens de tweede en derde golf 

in 2021. De wendbaarheid van alle medewerkers van 

Saam Welzijn gedurende de coronacrisis is kenmer-

kend, en zeker prijzenswaardig.

Tijdens de vergaderingen van de RvT zijn de jaarstuk-

ken en begrotingen/subsidieaanvragen vastgesteld. 

Daarbij is het strategisch beleidsplan, de planning 

versus de werkelijk behaalde doelen en de actuali-

sering van de doelstellingen en de beoogde maat-

schappelijke effecten nauwlettend gevolgd en naar 

tevredenheid uitgevoerd. Ook met de personeelsver-

tegenwoordiging (PvT) werd overleg gevoerd. Het 

functioneren van de directeur-bestuurder is volgens 

de regels geëvalueerd. De conclusie daarbij was dat 

de verstandhouding en werkrelatie tussen de Raad 

van Toezicht en de directeur-bestuurder goed is 

en dat de positief-kritische benadering van de RvT 

positief bijdraagt aan de gewenste scherpte in het 

werk van de directeur-bestuurder. Er ontstaat door de 

opbouw van vertrouwen in de werkrelatie een groei-

ende behoefte om de aanwezige inhoudelijke kennis 

van de leden van de RvT te benutten voor complexe 

vraagstukken. De RvT constateerde dat de direc-

teur-bestuurder zich nog steeds sterk profileert in het 

werk en wederom groeide in zijn rol en in de relatie 

met alle partijen binnen de gemeenten Dalfsen en 

Staphorst en daarbuiten. Ook zijn aanpak en stevige 

rol in het kader van Coronacrisis werd geprezen.

 

Kwaliteitscommissie
In 2021 heeft de RvT een kwaliteitscommissie in het 

leven geroepen. De commissie bestaat uit 2 leden van 

de RvT. De kwaliteitscommissie gaat periodiek in ge-

sprek met de directeur-bestuurder waarbij gezamenlijk 

wordt gekeken naar evaluatieverslaglegging van de 

uitvoering van een project. De kwaliteitscommissie 

brengt van die bespreking verslag uit naar de andere 

leden van de RvT. Op deze wijze kan het gehele proces 

van uitvoering van een project én de kwaliteit ervan 

worden geëvalueerd. Zo houdt de RvT niet alleen toe-

zicht op de uitvoering van de kwaliteitszorgstructuur 

van de organisatie, maar draagt ze als gesprekspart-

ner ook bij aan de kwaliteitszorg van de organisatie en 

aan de kwaliteit van toekomstige projecten. 

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal toezicht op de dooront-

wikkeling en de algehele gang van zaken in de stichting. Onderdeel 

van die doorontwikkeling is ook dat ieders rollen en verantwoorde-

lijkheden steeds duidelijker worden. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
en rooster van aftreden

Naam Benoemingsperiode

De heer R.A. Timmer 1-1-2018 tot 31-12-2025

Mevrouw Y. van der Heijden 1-1-2018 tot 31-12-2024

De heer A. van Dijk 1-1-2018 tot 31-12-2024

De heer S.K. Wever 1-1-2018 tot 31-12-2025
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Heeft je broertje of zusje autisme of ADHD en moet je thuis  

soms extra helpen of er wel eens rekening mee houden? Jonge  

mantelzorgers kunnen in de Brussengroep hun hart luchten, samen 

met leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. Naast de lastige  

onderwerpen is er ook ruimte voor leuke spelletjes en creativiteit.

Brussengroep brengt jonge 
mantelzorgers bij elkaar
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Sanne’s zusje heeft autisme. Vanaf haar vierde kreeg 

ze echt door dat haar zusje soms anders is dan 

andere kinderen: “Af en toe vind ik het lastig dat mijn 

zusje niet altijd alles begrijpt wat ik zeg. Of soms 

schaam ik me als ze aan het tiktokken is.” Het is een 

voorbeeld van een situatie die besproken wordt in 

de Brussengroep. De groep die zijn naam te dan-

ken heeft aan de samenstelling tussen de woorden 

broers en zussen, is er voor jonge kinderen die leven 

met een zus(je) of broer(tje) met een beperking. In de 

groep delen zij hun ervaringen en vinden ze herken-

ning bij elkaar. 

Jongerenwerker Sofieke Luiken (Saam Welzijn) pro-

beert zoveel mogelijk kinderen te bereiken door infor-

matie rond te sturen naar de scholen in de gemeente 

Dalfsen: “Via via is de Brussengroep zo ook bij Sanne 

terechtgekomen.”

Elkaar snappen
“Ik vind het leuk om andere kinderen te leren kennen 

en om over elkaars leven te praten,” zegt Sanne. Wat 

ze vooral fijn vindt is dat er kinderen zijn die hetzelfde 

meemaken als zij: “We snappen elkaar heel goed en 

daar kunnen we dan goed over praten. Ook praten we 

bijvoorbeeld over dingen die we bekijken, zo hebben 

we ook gepraat over de film die over autisme ging. 

Dan weten we daarna beter hoe iemand met autisme 

de wereld ervaart.” 

Naast het onderling praten, worden er in de Brussen-

groep ook andere dingen gedaan. Sanne is vooral 

het emotiespel bijgebleven: “Tijdens dit spel lagen er 

poppetjes op de vloer die allemaal een andere emotie 

lieten zien. Wij mochten dan een emotie kiezen en 

iets vertellen over een situatie met onze broer of zus. 

Dan praat je over hoe je jezelf voelt bij een situatie. 

Voel je jezelf bang, boos verdrietig of juist blij?”

Brussenkrant
Een ander spel waar ze in de Brussengroep druk mee 

zijn geweest is het goudentippenspel. Een spel waar-

in de jonge mantelzorgers elkaar tips geven over hoe 

ze kunnen omgaan met een lastige situatie. Begelei-

der Sofieke verzamelt na afloop de tips en verwerkt 

ze in de Brussenkrant: “Dit is een soort boekje waarin 

de thema’s aan bod komen die we bespreken. Ver-

schillende stoornissen staan bijvoorbeeld uitgelegd. 

Maar er staan ook leuke kunstwerken in van de 

kinderen. Sanne heeft voor de krant een mooi familie-

portret en een lekker taartrecept gemaakt.”

Lasergamen
Naast de Brussengroep blijft Saam zich inzetten voor 

jonge mantelzorgers. Sofieke organiseert soms leuke 

activiteiten met de kinderen: “We zijn met zo’n 25 

kinderen wezen lasergamen tijdens de week van de 

jonge mantelzorger, in de eerste week van juni. Ook 

is er vanuit de mantelzorgwaardering een leuke dag 

georganiseerd. We zijn toen met de kinderen hoog 

door het klimbos gegaan en we hebben afgesloten 

met lekker snoepen tussen de Alpaca’s. Ook zijn we 

met een grote groep naar de Efteling geweest.” 

Die activiteiten zijn volgens Sofieke belangrijk: “Het 

is gezond om af en toe een leuke afleiding te hebben 

als je thuis soms ook extra energie kwijt bent aan de 

mantelzorg voor je broer of zus.”

Nieuwe kinderen
Sanne hoopt dat de groep ook in de toekomst blijft 

bestaan. Ook al had ze nu al een aantal klasgenoot-

jes in de groep: “Ik zou het leuk vinden om weer nieu-

we kinderen te ontmoeten die hetzelfde meemaken. 

Dat ik weer naar nieuwe verhalen kan luisteren en dat 

we elkaar goed kunnen helpen.”

“ Af en toe vind ik het lastig  
dat mijn zusje niet altijd alles 
begrijpt wat ik zeg”

“ Het is gezond om af en toe een 
leuke�afleiding�te�hebben�als�je�
thuis extra energie kwijt bent 
aan mantelzorg”
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Jongerenwerk:  
talentontwikkeling

Happen in de soos
Elke eerste vrijdag van de maand bieden de jonge-

renwerkers in Nieuwleusen Happen in de Soos aan. 

Hierbij begeleiden de jongerenwerkers het proces 

en bieden zij de ruimte aan tien tot twaalf jongeren 

(12-18 jaar) om samen te koken en bezig te zijn met 

koken. Tijdens deze activiteit staat talentontwikke-

ling en sociale participatie centraal. Jongerenwerkers 

begeleiden en ondersteunen dit groeps-dynamische 

proces.

After’scool
After’scool in Nieuwleusen is een naschools talent-

ontwikkelingsprogramma opgezet door de jonge-

renwerkers van Saam Welzijn in samenwerking met 

Kulturhus de Spil en ConfettiCo. 

Jongeren van de basisschool kunnen hierbij deel-

nemen aan allerlei creatieve en leuke activiteiten. 

Hierbij gaat het niet om de prestaties, we begeleiden  

het proces van het ontdekken en ontwikkelen van 

talenten. 

Medialab 
Het medialab is tijdens de coronapandemie in 

samenwerking tussen het Agnieten College, de 

Bibliotheek en Kulturhus de Spil en Saam Welzijn 

opgezet en vormgegeven. Tijdens openingsuren van 

het Jongerencentrum kunnen jongeren bezig met 

verschillende vormen van media. Zij worden door de 

jongerenwerkers laagdrempelig begeleid. Zo kunnen 

jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen in 

verschillende vormen van media. 

KeuzeWerkTijd op het  
Agnieten College
Tijdens de lesuren KeuzeWerkTijd (KWT) op het Ag-

nieten College staat het aanleren van vaardigheden 

en talentontwikkeling centraal. Twee lesprogramma’s 

tijdens deze KWT-uren worden aangeboden door de 

jongerenwerkers van Saam Welzijn. Jongeren krijgen 

handvatten aangereikt om te ontdekken waar hun 

talenten liggen en zij worden ondersteund zodat zij 

leren door succeservaringen. Daarnaast helpen jon-

geren elkaar en ontstaat er participatie en onderlinge 

betrokkenheid. 

Week van de Amateurkunsten-middag  

Tijdens de Week van de Amateurkunsten-middag 

bieden wij in samenwerking met de cultuurmakelaar 

van de gemeente Dalfsen een activiteit of workshop 

aan. Deze workshops worden door jongeren met 

culturele talenten aangeboden aan jongere kinderen 

van het basisonderwijs. Zo participeren de oudere 

jongeren en leren zij tevens nieuwe begeleidende 

vaardigheden aan. 

In 2021 hebben we hiermee twintig kinderen bereikt 

van 8 tot 12 jaar en vier jongeren van 15 tot 16 jaar. 

Sportgames
In het afgelopen jaar zijn er verschillende beweeg- en 

sportieve spellen georganiseerd. Enerzijds om om 

kennis te maken met de oudste bassischooljeugd, 

maar ook om tieners en pubers in beweging te krij-

gen in het meedoen én het mee organiseren.  

De Sportgames zijn veelal in lockdownperiodes ge-

organiseerd, wanneer buiten sporten en spelen was 

toegestaan. Het programma rondom de sportgames 

werd in samenwerking met de Spil georganiseerd. 

In totaal kwamen bijna 300 deelnemers af op de 

activiteiten van Sportgames.

Jaarverslag 2021
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Jongerenwerk: participatie

LHBTiQ+ Regenboogsoos
Met een werkgroep hebben we twee regenboog-

soosavonden georganiseerd in Dalfsen. We hebben 

besproken met elkaar wat het meest helpend zou 

kunnen zijn binnen de gemeente Dalfsen. 

Gemiddeld waren er vijf bezoekers in de leeftijd van 

16 tot 55 jaar. De groep bezoekers is groeiende; een 

langere aanloop is wenselijk. Dit geldt ook voor de 

werkgroep. 

Jongerencentrum
Het jongerencentrum word ingezet door de jongeren-

werker om bezig te zijn met grote groepen jongeren. 

Vroeger ging dit om risicogroepen, maar het jonge-

renwerk is voor iedereen en zo ook het jongerencen-

trum. De belangrijkste doelstelling van onze jonge-

rencentra zijn preventie (het voorkomen van risicovol 

gedrag en het voorkomen van overlast), waarbij 

de centra een uitvalsbasis zijn voor ontmoeting 

en inloop. De jongerenwerker begeleidt hierbij alle 

groepsdynamische processen. Door de jongerenwer-

ker wordt een veilige pedagogische setting gecreëerd 

zodat iedereen zich welkom voelt. 

Op het moment hebben wij een vaste groep bezoe-

kers van ongeveer dertig jongeren. Op een avond 

lopen jongeren in en uit. Regelmatig hebben we vijftig 

tot zestig unieke bezoekers op een avond. Deze 

groep bestaat uit verschillende groepen jongeren. 

Door het gebruik van het jongerencentrum zijn er 

meerdere groepen in beeld. 

Jong en oud verbinden:  
Agnieten College en De Olmen
Tijdens de Week van Eenzaamheid is er aandacht 

voor verbinding tussen jong en oud. Hierbij werken 

we samen met het Agnieten College. Jongeren van 

het Agnieten College gaan naar de Olmen om daar 

in contact te komen met ouderen. Dit hele proces 

wordt ondersteund door een jongerenwerker en een 

ouderenwerker van Saam Welzijn en docenten van 

het Agnieten College. Tijdens deze ochtend staat 

ontmoeting en contact maken met ouderen centraal. 

Dit doen de jongeren op een gezellige en ontspannen 

manier door spelletjes en bewegingsactiviteiten te 

doen. 

Aangepast sporten Nieuwleusen
Aangepast sporten wordt door de jongerenwerkers in 

Nieuwleusen uitgerold en in samenwerking met een 

trainer aangeboden. 

Aangepast sporten Nieuwleusen is er voor mensen 

van 18 jaar en ouder met een geestelijke of licha-

melijke beperking of aandoening.Tijdens aangepast 

sporten worden de sporten of activiteiten in spel-

vorm, gestructureerd, prikkelarm, trapsgewijs en 

aangepast aangeboden. Er is specifieke aandacht 

voor de behoefte, hulpvraag en leerdoelen van de 

individuele deelnemer. 

De trainer kijkt met de deelnemer naar de mogelijkhe-

den, waardoor vrijwel iedereen aan kan sluiten. Er is 

een veilige omgeving gecreëerd waar de deelnemer 

zijn sociale vaardigheden en sociale netwerk kan 

vergroten. Tijdens activiteiten staat plezier en samen 

bezig zijn voorop.

Spooktocht Nieuwleusen
De spooktocht wordt georganiseerd samen met een 

werkgroep van vier vrijwilligers in Nieuwleusen. Deze 

vrijwilligers ondersteunen wij door ruimtes te facilite-

ren of bijvoorbeeld financieel wat bij te springen. De 

werkgroep zorgt in samenwerking met Saam Welzijn 

voor 25 vrijwilligers die op de avond van de spook-

tocht een rol krijgen. Deze vrijwilligers zijn jongeren 

en volwassenen uit Nieuwleusen en omgeving. 98 

jongeren deden in 2021 mee aan de spooktocht.

Jaarverslag 2021
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Jongerenwerk: preventie

Voorlichting Agnieten College

Preventielessen: Keep it clean day
Tijdens Keep it Clean Day ruimt Nederland al het 

zwerfafval op. In samenwerking met het Agnieten 

College in Nieuwleusen en de gemeente Dalfsen 

organiseert de jongerenwerker deze dag. Alle eerste-

jaars leerlingen gaan de wijk in met vuilniszakken, 

hesjes, grijpers en handschoenen om zwerfafval op 

te ruimen. 

In ruil voor deze inzet krijgen zij maatschappelijke 

stagepunten. Dit project maakt jongeren preventief 

bewust van het afval dat door ons toedoen in de 

natuur komt. 39 leerlingen namen in 2021 deel aan 

de Keep it clean day.

Stoptober/drugsgebruik
Tijdens deze preventielessen is er een samenwerking 

tussen het Agnieten College, waar de lessen worden 

aangeboden, en Saam Welzijn en Tactus, die samen 

de lessen verzorgen. 

De lessen hebben een preventieve insteek en het doel 

is om jongeren bewust te maken van de risico’s die 

roken en drugsgebruik met zich mee brengen. Met 

een interactieve en praktische aanpak doen we een 

appèl op hun inlevingsvermogen. In 2021 hebben we 

honderd jongeren bereikt.

Vuurwerk en gedrag richting  
hulpverleners 
Tijdens jeugdoverleggen kwamen zorgen naar voren 

dat er rond oud en nieuw steeds meer provocerend 

gedrag is van jeugd richting hulpverleners. Halt, 

Politie en BOA’s hebben hierop een preventieles ont-

wikkeld. Tijdens deze les gaan jongeren in gesprek 

met hulpverleners over dit onderwerp en krijgen zij 

voorlichting over eventuele aanleiding, maar ook het 

gevolg van hun gedrag. Ongeveer honderd leerlingen 

van 12 en 13 jaar hebben de les gevolgd.

Voorlichting Sexting aan klas 1, 2 en 3 
Naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen rond-

om sexting is voorlichting ontwikkeld. Samen met de 

jeugdagent en bureau Halt zijn we alle eerste, tweede 

en derde klassen van het Agnieten College langsge-

gaan; in totaal zijn dat ongeveer 150 leerlingen.  

Straathoekwerk
Met het straathoekwerk sluit de jongerenwerker aan 

bij de natuurlijke en vanzelfsprekende leefroutes 

van jongeren. De jongerenwerker zoekt ze daarom 

op waar ze te vinden zijn: op straat, in de keet, op 

school, in het jongerencentrum of bij verenigingen. 

Goede verbindingen met de buurt, school, (wijk- en 

jeugd)agent en ouders versterken het signalerend 

vermogen van de jongerenwerker, hetgeen de kansen 

op maatschappelijk succes van jongeren vergroot. 

Het straathoekwerk zet ook in op bemiddeling bij 

(jeugd)overlast om daarmee het veiligheidsgevoel 

van burgers te vergroten. Hierbij draagt het straat-

hoekwerk in grote mate bij aan preventie, omdat 

nauw wordt samengewerkt met stakeholders als 

de politie, ouders, eventuele buurtbewoners en de 

Gemeente. De jongerenwerkers zetten waar nodig de 

Eigen Kracht methodiek in om overlast bespreekbaar 

te maken en te verminderen. 

Door deze aanpak krijgen jongerenwerkers voldoende 

jongeren en vriendengroepen in beeld en kunnen zij 

inzetten om ontwikkelkansen en risicovol gedrag te 

inventariseren en waar nodig trajecten uit te zetten. 

Momenteel zijn ruim 150 jongeren in beeld en de 

jongerenwerkers zijn bekend bij meerdere vrienden-

groepen. 

Jaarverslag 2021
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Overloperproject
Het Overloperproject is gericht op de overstap van 

leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar het 

voortgezet onderwijs. Naast de ontwikkeling van 

de eigen identiteit die de leerlingen op deze leef-

tijd doormaken, krijgen zij ook te maken met een 

nieuwe omgeving, andere structuren en normen 

en waarden. Het Overloperproject biedt leerlingen 

handvatten om deze nieuwe ervaringen en situaties 

het hoofd te bieden, waardoor mogelijk risicogedrag 

wordt beperkt of voorkomen. 

Het Overloperproject bestaat uit voorlichtingslessen 

over relevante onderwerpen zoals alcohol en roken, 

andere culturen, groepsdruk, sociale media, criminali-

teit of bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining. 

Het lesaanbod wordt uitgevoerd met verschillende 

partners waaronder Tactus, Bureau Halt, Vluchtelin-

genwerk, Impluz en bureau Pieter (voorheen Stichting 

samenleving en delinquentie). 

De docent kiest de lesonderdelen die het beste aan-

sluiten bij zijn/haar groep leerlingen. Bijkomend voor-

deel voor de deelnemende scholen is een integraal 

preventieaanbod, gecoördineerd onder één paraplu. 

In schooljaar 2021-2022 deden vijf basisscholen mee 

aan het project.

Meidenwerk
Binnen de meidengroepen van Young Woman wordt 

er gewerkt aan het weerbaarder en sterker maken 

van meiden tussen de 12 en 17 jaar oud. De meiden 

kunnen nu vanuit het Agnieten College onder KWT 

(KeuzeWerkTijd) kiezen voor het meidenwerk. 

In tien interactieve groepsprogramma’s wordt er ge-

werkt aan de sociale competenties, talenten en weer-

baarheid van de meiden. De methode is preventief en 

werkt bewust integraal vanuit de thema’s zelfbeeld, 

lichamelijkheid & seksualiteit, talenten & maatschap-

pij en sociale ontwikkeling. 

Daarnaast wordt ruimte geboden om eigen vragen 

en onderwerpen aan te snijden. De jongerenwerker 

gebruikt de methodiek Young Woman om meiden 

bewust te maken van onder andere grensoverschrij-

dend gedrag op het gebied van liefde en relaties. Alle 

jongerenwerkers zijn getraind en gecertificeerd door 

de Rutgers Nisso groep, om de methodiek Girls Talk 

te geven of door You!nG om de methodiek Young 

Woman te geven.

Individuele coaching en begeleiding
Door de natuurlijke rol van de jongerenwerkers in de 

belevingswereld van jongeren zijn zij vaak het eerste 

aanspreekpunt voor jongeren die met hulpvragen 

zitten of problemen hebben. Daarnaast worden, door 

de outreachende werkwijze van ons jongerenwerk, 

(zorg)signalen vaak in een vroeg stadium gesigna-

leerd. In 2021 resulteerde vroegsignalering in 16 

individuele trajecten. 
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Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Samenstelling
In 2021 zitten vier van de vijf leden drie jaar in de 

PVT. Het is niet wenselijk dat deze perso-nen tege-

lijk aftreden. Besloten wordt het aftreden gefaseerd 

te doen waarbij elk jaar een lid aftreedt en niet her-

kiesbaar is. De rest stelt zich wel herkiesbaar.

Hendrik-Jan treedt dit jaar af. Janny meldt zich aan 

als nieuw PVT-lid. In oktober geeft Rik aan dat hij 

(gezien de hoeveelheid uren dat hij nog bij Saam 

werkt) wil stoppen. Kiona meldt zich aan als nieuw 

PVT lid. Hiermee is de PVT weer compleet.

De PVT bestaat in december uit de volgende personen:

Alie Buit Voorzitter

Pien van Oldenbarneveld Secretaris

Ivonne Saueressig Lid

Janny Velthuis Lid

Kiona Koers Lid

De PVT overlegt maandelijks en tweemaandelijks 

met de directeur-bestuurder.

Werkzaamheden
Het jaar begint met een evaluatie. We willen graag 

weten hoe de verandering van drie naar één coördi-

nator en de inzet van de coördinator is ervaren bij 

de medewerkers. De PVT wil het liefst met iedereen 

persoonlijk in gesprek zoals we dat de afgelopen 

twee jaar ook hebben gedaan, maar door de corona 

maatregelen kan dat niet. De directeur-bestuurder en 

de PVT hebben er voor gekozen om via de mail een 

evaluatieformulier naar de medewerkers te sturen.

De antwoorden gegeven in de evaluatie zijn door de 

PVT uitgewerkt en naar de directeur gestuurd met 

het verzoek hier conclusies uit te trekken. De PVT 

heeft ook conclusies getrok-ken uit de antwoorden. 

In een gezamenlijk overleg wordt hier verder over 

gesproken en de volgende punten zijn geselecteerd 

waar het MT mee aan de slag gaat:

1.  Medewerkers betrekken bij de visie en het beleid

2.  Zorgen voor eenduidige communicatie naar de 

medewerkers

3.  Bespreekbaar maken van het gevoel van onvei-

ligheid onder medewerkers

Integraal overleg
Samen met de directeur-bestuurder is bepaald wat 

de inhoud van de integrale overleggen is. Door de 

coronamaatregelen zijn de geplande overleggen 

verplaatst naar een later moment. In april is het 

eerste integrale overleg. Het is een informeel overleg 

waar de nadruk ligt op elkaar weerzien en bijpraten. 

De uitkomsten/conclusies van de evaluatie zijn hier 

gepresenteerd.

In 2021 hebben we nog steeds te maken met corona. Het wijzigen 

van de maatregelen (wat mag wel, wat mag niet) vergt voor iedereen 

veel aanpassingsvermogen. Voor de PVT van Saam Welzijn is het  

een jaar met ledenwisselingen. Er moet gezocht worden naar twee 

nieuwe leden. Een rode draad in 2021 is de evaluatie die gehouden  

is onder de medewerkers. De uitkomsten zijn besproken met de  

directeur-bestuurder en van daaruit zijn acties ondernomen.
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Het werkgerelateerde overleg is op 1 juli met het 

thema ‘hoe komen we uit de coronaperiode’ en 

welke stappen worden er gezet naar aanleiding van 

de uitkomsten van de evaluatie. De sfeer was goed, 

medewerkers deden actief mee en veel informatie 

is verkregen om te komen tot de stip op de horizon. 

Een goed signaal dat zes medewerkers zich hebben 

opgegeven om mee te denken over missie en visie.

Rol van de PVT
Naar aanleiding van punt 2 en 3 van de uitkomsten 

van de evaluatie is er een afspraak gepland met PVT, 

directeur-bestuurder en de coördinator.

Na heroverweging vindt de PVT dat het niet de rol 

van de PVT is om met de directeur-bestuurder én de 

coördinator in gesprek te gaan. De PVT overlegt met 

de directeur-bestuurder, niet met de coördinator.

Brief Ouderenwerk
De PVT heeft een brief ontvangen van het team 

ouderenwerk D/N waarin zij aangeven grote zorgen 

te hebben over de nieuwe vorm en inhoud van het 

ouderenwerk. De PVT is hierover in gesprek gegaan 

met de directeur-bestuurder. De reden van veran-

dering van ouderenactiviteiten is dat er tijdwinst 

ontstaat. Hierdoor is er meer tijd om de wijk in te 

gaan. Het kost tijd om de activiteiten over te dragen 

of te verzelfstandigen. Dit kan waarschijnlijk ook niet 

bij alle activiteiten uitgevoerd worden. De PVT heeft 

vervolgens terugkoppeling gegeven naar het team 

ouderenwerk D/N.

Diversen
De PVT stemt in met de volgende beleidsstukken:

- Scholingsbeleid

- Vrijwilligersbeleid

- Generatieregeling

-  Onderdeel Mantelzorg van het personeelsbeleid

De PVT heeft inzage gekregen in de ‘Analyse tijd-

schrijven’.

De PVT wil tijdig inzicht in de jaarcijfers en de begro-

ting van Saam Welzijn. De PVT heeft de begroting 

van 2022 niet tijdig ontvangen. De begroting is al 

goedgekeurd door de RvT. Volgens de CAO Sociaal 

Werk stelt de werkgever de PVT in de gelegenheid 

advies uit te brengen over de concept begroting. Het 

advies heeft nu niet plaats kunnen vinden.

De PVT is op 26 augustus bij het overleg van de 

Raad van Toezicht geweest. Het is een positief en 

open gesprek geweest.
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Als vereniging is de zoektocht naar vrijwilligers vaak lastig. Maar de 

methode Expeditie Nieuwe Gezichten heeft voor museum Palthehof 

al succes. Voorzitter Hilly Douma is blij met de nieuwe manier van 

werken: “Wij leren nu echt weer hoe we actief vrijwilligers kunnen 

werven en hoe wij ons als organisatie op een positieve manier  

kunnen laten zien.”

Expeditie Nieuwe Gezichten 
belangrijke impuls voor 
museum Palthehof

De vacaturelijst was groot binnen het museum. Een 

gastvrouw, een gastheer en een medebeheer. Het is 

een kleine greep uit de functies waar het museum 

naar op zoek was na de coronatijd. Hilly geeft aan 

dat het werk in het museum bestaat uit meer dan 

alleen het museum zelf: “Natuurlijk zijn de gastvrouw 

en de gastheer het gezicht van onze locatie, maar die 

locatie wordt gevuld door voorwerpen uit ons depot. 

Door de nieuwe vrijwilligers met behulp van Expeditie 

Nieuwe Gezichten, hebben wij nu weer tijd en ruimte 

om echt een selectie te maken in onze collectie.”

Jam Cultures Spel
Dat die vacaturelijst nu een stuk minder lang is, dankt 

Hilly aan de samenwerking met vrijwilligersmakelaar 

Ivonne Saueressig: “Zij heeft contact gelegd met ons 

als bestuur. Met behulp van het Jam Cultures Spel 

heeft zij ons geleerd hoe wij als organisatie ons nog 

meer kunnen open stellen voor nieuwe gezichten. Je 

leert sterke en zwakke kanten van je collega’s ken-

nen. Wie heeft er eigenlijk de kwaliteiten om mensen 

actief te benaderen om vrijwilliger te worden?” Voor 

het bestuur van het museum een welkome nieuwe 

impuls, want het geeft nieuwe energie: “Als bestuur-

ders zien wij nu ook nieuwe dingen van elkaar, dat 

versterkt het groepsgevoel.”

Door het spelen van het spel ziet Ivonne dat het 

bestuur in de organisatie zichzelf beter leert kennen: 

“Het Jam Cultures Spel is speciaal ontwikkeld voor 

Ivonne Saueressig, Hilly Douma en Henk Grefelman (v.l.n.r.)
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de expedities. De focus ligt op diversiteit en inclu-

siviteit. Het geeft organisaties inzicht in hun eigen 

structuur en cultuur. Veel organisaties willen een 

diverser vrijwilligersbestand. Maar staan ze wel zo 

open voor nieuwe mensen als ze zelf denken? Met 

behulp van het spel krijgt het bestuur meer inzicht in 

de eigen organisatie.”

Vacaturebank van Saam Welzijn
Door de vacaturebank van het Vrijwilligerspunt kon 

museum Palthehof al een beroep doen op mensen 

die beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk. Voor Hilly 

iets wat niet direct voor de hand lag: “Ivonne heeft 

daar een bevlogen rol in gespeeld. Wij weten nu als 

organisatie dat we meer mogelijkheden hebben dan 

alleen onze eigen. Met nieuwe inzichten en begelei-

ding van Ivonne zijn wij echt actief gaan benaderen. 

Met nieuwe vrijwilligers kunnen wij nu het museum 

goed onderhouden en zijn we na de coronatijd weer 

echt open.”

Naast het eigen museum, is Hilly als voormalig 

ondernemer er van overtuigd dat andere organisaties 

ook baat hebben bij de Expeditie Nieuwe Gezichten: 

“Ik weet dat ze bij de Voedselbank en de Kleding-

bank altijd extra handen kunnen gebruiken. Als het 

voor ons veel kan opleveren, dan vast ook voor zulke 

organisaties.”

BestuurdersCentraal
Een ander project waar museum Palthehof in de 

coronatijd een beroep op kon doen was het project 

van BestuurdersCentraal, ook daar is voorzitter Hilly 

erg blij mee: “Als wij met het museum een bepaald 

vraagstuk hebben, dan is dit het platform waarin 

expertise zit. Hoe pak je een bepaalde situatie aan? 

Je krijgt dan hulp van iemand die gespecialiseerd 

is en dit doen zij allemaal kosteloos.” Ivonne vult 

aan: “BestuurdersCentraal is een nieuwe manier van 

organisatieondersteuning. Met deze ondersteuning 

bouwen we aan een lokaal en regionaal netwerk van 

ervaren bestuurders en experts uit het bedrijfsleven 

en het onderwijs, die vrijwillige besturen ondersteu-

nen bij het uitvoeren van hun taak. Er wordt namelijk 

steeds meer van vrijwillige besturen gevraagd. Zij 

kunnen dan een beroep doen op een bestuurscoach. 

Met ieder hun eigen specialisme, kunnen zij specifie-

ke vragen van besturen beantwoorden. Ook geven ze 

bijvoorbeeld workshops om zo hun kennis beschik-

baar te stellen.”

Verbinding door vrijwilligerspunt
Het Vrijwilligerspunt werft de experts en coaches 

en verbindt ze aan organisaties die ondersteuning 

vragen. Ivonne hoopt dat de uitbreiding van Bestuur-

dersCentraal in de regio blijft bestaan: “Bestuurders-

Centraal is ook in zes andere gemeenten in Overijssel 

gestart. Zo ontstaat er een regionaal netwerk waar 

kennis en kunde gedeeld kan worden. Met behulp 

van een besloten platform worden vraag en aanbod 

met elkaar gedeeld. Organisaties zijn van harte 

welkom en kunnen zich ook in de toekomst hiervoor 

aanmelden.”

“ Wij weten nu als organisatie dat 
we meer mogelijkheden hebben 
dan onze eigen”
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Jongerenwerk Lemelerveld
Preventie / samenwerking scholen 
In Lemelerveld zijn we begin schooljaar 2021-2022 

gestart met presentie op één basisschool. Vanuit het 

contact met zowel de docenten als leerlingen zijn er 

verschillende signalen opgevangen waar we zowel 

individueel als in groepsverband op hebben ingezet 

en in 2022 op voortborduren. 

Participatie en talentontwikkeling  
Door middel van straathoekwerk zijn we in contact 

gekomen met diverse jongeren groepen. Een aantal 

jongeren wilde graag meer betekenen voor hun dorp 

en de inwoners. Het jongerenwerk heeft de jongeren 

gemotiveerd en begeleid om te participeren binnen 

de bestaande activiteiten en ze ook gestimuleerd om 

zelf activiteiten op te zetten. 

Via de participerende jeugd komt het jongerenwerk 

weer in contact met een bredere doelgroep. Een aan-

tal van deze jongeren heeft in het verleden deelgeno-

men aan Kids aan Zet, een participatieproject voor de 

basisschoolleeftijd in samenwerking met Plaatselijk 

Belang Lemelerveld. Het eerdere positieve contact 

met de jongerenwerker op de basisschool heeft 

ervoor gezorgd dat deze jongeren laagdrempelig 

contact zochten met de jongerenwerker, om opnieuw 

te participeren binnen hun dorp. 

Na het coronajaar konden we weer starten met de 

kinderactiviteiten. Alle activiteiten waren binnen mum 

van tijd volgeboekt. In totaal hebben we ongeveer 

honderd unieke deelnemers gehad. 

Kinderdisco en Timmerweek
De kinderdisco’s konden in het najaar van 2021 

weer worden hervat en waren weer een ouderwets 

succes. Ook de Timmerweek heeft in 2021 weer (in 

aangepaste) vorm plaatsgevonden.  

88 unieke deelnemers hebben meegedaan aan het 

maken van vogelhuisjes.

Met de Saam-bus de wijk in
In het jaar 2021 zijn we veel present de wijk ingegaan 

en hebben we onze activiteiten aangepast op wat 

kon en mocht. Zo zijn we met de Saam-bus op pad 

geweest tijdens een online bingo, om chocolademelk 

langs te brengen bij de deelnemers. 

Ook konden jongeren een berichtje sturen via sociale 

media om te laten weten waar ze waren, wij kwamen 

dan langs met ijsjes. Zo waren er meerdere activitei-

ten waarbij het jongerenwerk de jeugd opzocht. 

Het Pubercafé heeft niet live kunnen plaatsvinden, 

maar achter de schermen zijn we doorgegaan met 

overleggen en vervolgplannen maken. 

We hebben een terugloop gezien in het aantal jon-

geren van twaalf jaar en ouder die deelnemen aan 

activiteiten. Ook op straat zien we hierin een terug-

loop. Met uitzondering van de jongeren die met mooi 

weer elkaar ontmoeten bij de Driepuntsbrug was het 

in Lemelerveld overwegend rustig op straat. 

Samenwerking met partners  
In het afgelopen jaar was er een zichtbare toename 

van doorverwijzingen vanuit de POH en huisarts. Het 

contact met verschillende partners vindt structureel 

plaats tijdens het SKT-overleg, wat maakt dat we met 

elkaar in contact blijven en elkaar weten te vinden 

wanneer nodig. 

Vanuit Lemelerveld hebben we goed contact met 

de jeugdconsulenten. We spreken elkaar niet alleen 

voor een doorverwijzing maar maken ook gebruik van 

elkaars expertise als sparringpartners. 

De samenwerking tussen het jongerenwerk en de 

bibliotheek is verder uitgerold door middel van geza-

menlijke activiteiten, gemeentebreed. Er wordt veel 

samengewerkt met gemeente en politie rondom de 

overlast bij de Driepuntsbrug in Lemelerveld. 

Jaarverslag 2021
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Overloperproject
In verband met de coronamaatregelen hebben er 

geen Overloperlessen kunnen plaatsvinden. Wel heb-

ben we voor de zomervakantie een kennismakingsles 

kunnen geven samen met de jeugdagent. 

Weerbaarheidstraining
Veel jongeren ervaarden een drempel bij groeps-

gerichte weerbaarheidstraining. We hebben ervoor 

gekozen de weerbaarheidstraining individueel in te 

zetten, aangezien dit beter past bij de hulpvragen. 

Individuele ondersteuning (casuïstiek)
In 2021 zagen we een toename in de individuele 

begeleiding van meiden van 12 tot en met 16 jaar. 

Na anderhalf jaar corona zien we een stagnatie in 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze mei-

den. Ze kampen met onzekerheden, groepsdruk en 

schoolverzuim. 

We zetten hierop in door middel van weerbaarheid 

en meidenwerk op individueel niveau. 

KIES-training 
We hebben vooral een toename gezien in kinderen 

voor KIES Voor Mij. Ook boven de 12 jaar zagen we 

hierbij een toename. Daarnaast kregen we steeds 

meer aanmeldingen via JbOV. 

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 - 79 30 13 

E-mail: info@saamwelzijn.nl

Website: www.saamwelzijn.nl
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Basisscholen spelen een belangrijke rol bij de beweging van 

jonge kinderen. Buurtsport- en Beweegcoach Saake Malestein 

begeleidt Staphorster scholen om beweging onder jongeren  

te stimuleren: “Op basisscholen kan het fundament gelegd 

worden voor gezond  opgroeien.”

Bewegen op Staphorster  
scholen fundament voor  
gezond opgroeien

De gemeenschap in Staphorst kent tien verschillende 

basisscholen, een ervan is CNS Staphorst. Directeur 

van die school, Dirk Dreschler, hecht veel waarde aan 

beweging op zijn school: “Maar dit is voor een school 

niet altijd makkelijk. Wij hebben onze handen vol aan 

de onderwijstaken, daarbij is er soms geen tijd en 

aandacht voor beweging. Gelukkig hebben we vanaf 

augustus 2021 een vakleerkracht bewegen.” Daar-

naast zet Dreschler in op een goede samenwerking 

met Saam Welzijn: “Voor ons is het belangrijk dat 

ze ons helpen bij het hele proces rondom bewegen. 

Coördineren is daarbij de sleutel. Van idee tot en met 

de uitvoering. Saam Welzijn helpt ons op die manier 

en mede daardoor ontstaat er bij ons op school meer 

ruimte voor bewegen.”

Naschools bewegen
Bij CNS is het mogelijk om na schooltijd op het 

schoolplein te blijven. Om buiten te spelen, maar 

sinds kort ook om soms clinics te volgen. Wat scho-

len daarin precies willen is per school verschillend, 

Saake wil dan ook altijd nauw contact met de tien 

Dirk Dreschler
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scholen in Staphorst: “We moeten aansluiten op de 

behoefte per school. Dat vind ik belangrijk. Zo kan 

er op de best mogelijke manier gewerkt worden aan 

goed bewegen voor kinderen.” Dreschler van CNS 

beaamt dat: “Het is belangrijk om te communiceren 

wat we op school doen. Op die manier weet Saam 

Welzijn waar we hulp bij nodig hebben en wat ze voor 

ons kunnen betekenen.” 

 

Dreschler hoopt dat het naschools bewegen blijft 

bestaan: “We zien gelukkig veel kinderen die na 

schooltijd blijven, want het is belangrijk dat ze tijd 

blijven investeren in constructieve dingen.” CNS is 

een van de twee basisscholen waar de pilot van 

naschools bewegen is ingevoerd. Saake biedt samen 

met stagiair Hidde die verschillende beweegmomen-

ten bij CNS Staphorst aan: “We zullen de toekomst 

moeten afwachten in hoeverre dit een succes wordt. 

De eerste keer was drukbezocht, de tweede keer 

kwamen er helaas geen kinderen op af.”

Bewegend leren
Niet alleen na schooltijd is beweging belangrijk, er 

is bij CNS ook onder schooltijd genoeg ruimte voor 

beweging. Het bewegend leren is er een van de uit-

gangspunten. Met tussenkomst van Saam Welzijn is 

CNS gekoppeld aan Sportservice Zwolle. Dreschler is 

daarbij afhankelijk van subsidie: “Met hulp van Saam 

Welzijn kunnen we als school zien wat de wettelijke 

eisen zijn, waar we aan moeten voldoen en op welke 

manier we gebruik kunnen maken van subsidie. 

Door die subsidieaanvraag kan Saam Welzijn ons 

koppelen aan Sportservice Zwolle. Zo worden wij 

als school weer extra ondersteund bij het bewegend 

leren.” 

Het houdt in dat er bij CNS ruimte is om te leren op 

een vrijere manier. Dreschler geeft een voorbeeld: 

“We doen een dictee niet altijd alleen achter de tafel-

tjes in het klaslokaal, maar we doen dat bijvoorbeeld 

met letters en woorden op het schoolplein. We willen 

dat onze kinderen ook genoeg in de praktijk bezig 

zijn.”

Verbinding tussen sportverenigingen 
en scholen
Naast zijn eigen school, focust Dreschler zich ook 

nog op lokale verbinding. Directeur Dreschler kijkt 

vanuit zijn sportwerkgroep in samenwerking met 

Saake naar de mogelijkheden om in de toekomst 

de verbinding aan te gaan met lokale clubs: “In 

Staphorst bestaan verschillende werkgroepen om 

de koppeling te maken tussen scholen en lokale 

verenigingen. Saam Welzijn is daarbij de verbindende 

schakel. Dit moeten we gezamenlijk blijven initiëren, 

niet alleen omdat het sporten van grote waarde is 

voor kinderen, maar ook om voor de lokale verbon-

denheid te zorgen.”

Dreschler hoopt dat de samenwerking met Saam 

Welzijn in de toekomst blijft bestaan: “Wij weten als 

school ook dat we niet alles zelf kunnen. Zonder 

samenwerking komt het niet zomaar van de grond. 

Saam Welzijn blijft ons daar hopelijk nog lang in 

ondersteunen.” 

“ Wij weten als school ook dat we 
niet alles zelf kunnen. Zonder 
samenwerking komt het niet 
van de grond”

Saake Malestein
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Annelies Troost-Compagner

Regiegroep wil lokale  
inwoners stimuleren voor  
bewegings ideeën

Staphorst in beweging, de regiegroep zet zich in voor meer 

beweging op een veilige manier. Streven naar een samenleving 

waarin er ruimte is voor een beter, actiever en gezonder leven. 

En dat in samenwerking met de lokale inwoners.
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De regiegroep focust zich op verschillende pijlers uit 

het beweeg- en sportakkoord van Staphorst. Zo moet 

iedere inwoner van de gemeente Staphorst een leven 

lang plezier beleven aan bewegen en sporten. In een 

functionele en veilige infrastructuur met de hulp van 

vitale aanbieders. Van jongs af aan en in een positie-

ve cultuur moet iedere inwoner van Staphorst kunnen 

bewegen. Annelies Troost-Compagner is lid van de 

regiegroep en zet zich, samen met Saake Malestein 

(Saam Welzijn) en Wolter Bos (gemeente Staphorst) 

enthousiast in voor bovenstaande pijlers: “Voor ons 

als regiegroep is het een grote uitdaging om inwo-

ners te stimuleren om zelf ideeën aan te dragen hoe 

het beter kan in Staphorst. We willen mensen prikke-

len om met originele actieplannen te komen.”

Coördinerende taak
In 2021 heeft de werkgroep namelijk gemerkt dat 

er sprake was van een te veel uitvoerende rol. De 

werkgroep legt de aandacht nu dan ook bij de lokale 

inwoners. Annelies zou graag zien dat de werkwijze 

van de regiegroep de nadruk legt op de coördine-

rende taak: “Inwoners weten zelf het beste hoe hun 

omgeving er uit ziet. Wat kan er anders? Zij zien in de 

praktijk waar de verandering nodig is. Zijn er bepaal-

de plekken onveilig of niet geschikt voor beweging? 

Lokale mensen hebben hier het beste antwoord 

op. Met onze regiegroep kunnen wij dan ook blijven 

focussen op de pijlers die zijn opgesteld.”

Stimuleringsbudget
Initiatieven van burgers kunnen in aanmerking komen 

voor een stimuleringsbudget. Dit budget ondersteunt 

initiatieven die passen binnen de doelstellingen van 

het akkoord van de gemeente Staphorst. Saake be-

oordeelt samen met de regiegroep deze aanvragen. 

Op die manier maakt Saake samen met zijn collega’s 

een inschatting in hoeverre de aanvraag voldoet aan 

de pijlers: “Al loopt het qua aanvragen nog niet direct 

storm. Ik probeer nu lokale verenigingen en organisa-

ties op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. 

Om ze enthousiast maken om met ideeën te komen 

rond bewegen en sport, daar ligt ook voor mij de 

uitdaging.”

Bewegen is meer dan alleen sporten
Staphorst in beweging zet zich in voor alle doelgroe-

pen, Annelies vindt dit een belangrijk punt: “Onze 

regiegroep zet zich in voor bewegen in de breedste 

zin van het woord. Het gaat dus om beweging voor 

jong en oud, maar ook om beweging voor mensen 

die vanwege hun achtergrond weinig in aanraking 

komen met bewegingsmogelijkheden.” 

Naast die brede inzet, benadrukt Annelies ook  

dat het geen sportakkoord is dat de gemeente  

Staphorst in 2020 heeft vastgesteld: “We moeten  

inzetten op bewegen, dat is breder dan sporten. 

Soms kan een drempel te hoog zijn om te gaan 

sporten of zijn de middelen er niet. Een uur wande-

len in het bos is ook al een hele goede stap als je 

meer wilt gaan bewegen.” Saake voegt toe: “Bewe-

gen betekent lang niet altijd sport, maar sporten 

betekent vaak wel bewegen.”

Gecombineerde leefstijl interventie
Annelies is blij met de actieplannen die al resultaat 

opleverden: “Zo zijn wij in 2021 gestart met de 

gecombineerde leefstijl interventie bij fysiotherapeut 

Ter Harmsel. Het houdt in dat er een combinatie ge-

maakt wordt van adviezen voor gezonde voeding, ge-

zonde beweging en gedragsveranderingen. Maar het 

kan ook kleinschaliger, zoals het bankje dat geplaatst 

is aan de Kleine Conrad. Daar wordt veel gewandeld.” 

Mede door deze voorbeelden kijkt ze met een positief 

gevoel vooruit: “Er is al veel in gang gezet en er komt 

nog steeds meer bij. We proberen in de toekomst 

steeds meer actieplannen uit te zetten die meerdere 

pijlers raken. Daar gaan we voor.”

“ Lokale verenigingen en  
organisaties enthousiast maken 
om met ideeën te komen, daar 
ligt de uitdaging”
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Iedereen doet mee 
in Staphorst
Saam Welzijn zet zich in het Reestdal en Vechtdal in meerdere  

gemeenten in. De gemeente Staphorst is er een van. Wethouder Alwin 

Mussche ziet dat het beleidsplan Iedereen doet mee een belangrijke 

motivator is voor het welzijns- en jongerenwerk in Staphorst:  

“Het enthousiasme van de jongerenwerkers en de welzijnsstichting 

zijn van grote waarde.”

Jongerenwerkers Yteke Rijlaarsdam en Nanda Knol 

van Saam Welzijn zetten zich in Staphorst in voor 

de jongeren in de gemeente. De wethouder bena-

drukt dat Staphorst een gemeente is waar jongeren 

gezond, veilig en kansrijk moeten kunnen opgroeien. 

Het kansrijk opgroeien wordt onderstreept door het 

project Young Leadership. 

Voor Mussche een goed voorbeeld: “In dit project 

is er de ruimte voor jongeren van 13 tot en met 25 

jaar om te ontdekken waar ze goed in zijn. We leren 

ze om hun verantwoordelijkheid te nemen. Om 

bijvoorbeeld te debatteren. Zo staan ze stevig in hun 

schoenen met het oog op hun toekomst.”

Bredere inzet
Het Young Leadership-traject is in groepsvorm opge-

zet. Het is voor de wethouder een verlegging van de 

focus: “We hebben in de gemeente Staphorst een tijd 

lang gestreefd naar de individuele begeleiding, maar 

we proberen jongerenmedewerkers nu ook voor een Wethouder Alwin Mussche
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bredere groep in te zetten.” Dat het effect heeft merkt 

Mussche als hij als wethouder contact zoekt met 

de jongeren: “We horen dat de jongerenwerkers van 

Saam Welzijn beter zichtbaar zijn. Daar zijn wij als ge-

meente erg blij mee en we willen dan ook op dezelfde 

voet door blijven gaan.” 

Die betere zichtbaarheid heeft volgens Mussche 

nog een ander voordeel: “Problemen onder jongeren 

moeten bespreekbaar zijn, met een betere zichtbaar-

heid verlagen wij de drempel om eventuele problemen 

ter sprake te brengen en zo voelen jongeren zich vaak 

veiliger.”

Hulp en expertise Saam Welzijn
Naast het jongerenwerk, is het bredere welzijnswerk 

in de gemeente Staphorst ook waardevol. “We hebben 

in Staphorst onze eigen welzijnsstichting: Stichting 

Welzijn Staphorst (SWS),” zegt Mussche. SWS bestaat 

nog wat minder lang dan Saam Welzijn en dus zoekt 

Mussche de samenwerking op: “We weten natuurlijk 

dat Saam Welzijn al een tijd lang actief is in het wel-

zijnswerk in Dalfsen. Vandaar ook dat wij als gemeen-

te en SWS waarde hechten aan de samenwerking met 

Saam Welzijn. We kunnen van elkaar leren en hun hulp 

en expertise goed gebruiken. We willen die samenwer-

king in de toekomst ook nog verder intensiveren.”

 

‘Voorveld’
Om het welzijn in de gemeente voor iedereen te ver-

groten, wil de wethouder dat in het ‘voorveld’ signa-

leren: “Jongerenwerkers, welzijnswerkers en maat-

schappelijk werkers zijn voor ons de oren en ogen in 

de gemeente. Zij 

zijn het ‘voor-

veld’. Zij kunnen 

signaleren waar 

behoefte aan 

is en wat er 

beter kan in onze 

gemeente op 

het gebied van 

welzijn. Zo valt 

op dat er onder 

ouderen soms 

sprake is van 

eenzaamheid: 

“Wij hebben als 

gemeente het 

traject opgestart 

om 75-plussers 

te bezoeken. 

Vrijwilligers 

komen dan langs 

bij ouderen. Op 

die manier willen 

wij dat stukje 

eenzaamheid 

tegengaan. 

Van zowel de vrijwilligers als de ouderen horen wij 

positieve verhalen. Het tekent Staphorst, waarin de 

sociale cohesie onder de inwoners ook na de corona-

tijd nog steeds groot is.”

Inwoners staan voor elkaar klaar
Terugkijkend op het afgelopen jaar is de wethouder 

tevreden: “Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten en 

was het soms zwaar door corona, maar we mogen als 

Staphorsters blij zijn met hoe we naar elkaar omkij-

ken. Het Noaberschap bestaat gelukkig nog bij veel 

mensen, inwoners willen dat iedereen mee doet en 

dat zij ook in de toekomst mee blijven doen in onze 

gemeente.”

Nanda Knol

Yteke Rijlaarsdam

“ Het Noaberschap bestaat  
gelukkig nog bij veel mensen, 
inwoners willen dat iedereen 
meedoet in onze gemeente”
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Staphorst
Individuele begeleiding
Onze inzet op individuele begeleiding is fors geweest 

afgelopen jaar. Mede vanwege corona kwamen er 

meer aanmeldingen binnen. Een groot deel van de 

aanmeldingen kwam via de jeugdconsulenten en 

daarnaast via andere kanalen als school, weerbaar-

heidstraining en onze eigen contacten. 

Een deel van de begeleiding hebben we kunnen 

opvangen en laten doorstromen naar ons reguliere 

aanbod, zoals Meidenwerk en Young Leaders. 

In totaal zijn er in 2021 twintig jongeren begeleid. 

Elf zijn er doorverwezen vanuit de gemeente en 

negen jongeren zijn begeleid vanuit eigen netwerk. 

In dit laatste geval vroegen de jongeren dan zelf om 

begeleiding of werden we direct gebeld door ouders 

of (hulpverlening)instanties. 

Preventie 

Wat betreft preventie hebben we dit jaar ingestoken 

op een online bijeenkomst omtrent het puberbrein. 

Deze webinar werd verzorgd door Aletta Smits en 

was gericht op ouders van jongeren in de puberleef-

tijd, die worstelen met het gedrag van hun puber. Hier 

hebben zestig personen aan deelgenomen. 

Rondom oud en nieuw hebben we ingestoken op een 

veilige jaarwisseling. In samenwerking met de politie, 

de brandweer en de gemeente is er een filmpje 

gemaakt om jongeren te motiveren zoveel mogelijk 

thuis te blijven. In de week voorafgaand aan oud en 

nieuw zijn we met de bus door alle kernen van de 

gemeente Staphorst geweest en hebben we kopte-

lefoons uitgedeeld en op een leuke manier contact 

gelegd door oliebollen en broodjes worst uit te delen. 

We zijn, in samenwerking met SWS, meerdere keren 

de wijk in geweest om in gesprek te raken met men-

sen om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen. 

In totaal zijn er, in samenwerking, 82 adressen be-

zocht waar contact is geweest met een inwoner. In 

totaal zijn er meer adressen bezocht, maar het aantal 

adressen waar geen gesprek heeft plaatsgevonden is 

niet genoteerd.

Het preventieproject Gaaf gezond heeft niet plaats 

gevonden. Dit project wordt vernieuwd door andere 

partijen en hier is nog geen inzet op geweest, mede 

door corona. 

In samenwerking met stichting de Kern maat-

schappelijk werk zijn er in drie groepen Sova Weer-

baarheidstrainingen gegeven aan kinderen in het 

basisonderwijs. Het gaat dan om groep 5 tot en met 

groep 8 en in totaal waren dit dertig kinderen, van alle 

basisscholen in de gemeente Staphorst.

Straathoekwerk
Via wijkwerk en ook het bezoeken van ‘hangplekken’ 

waren we in contact met jeugd op straat. De wens 

was om meer in contact te zijn met politie en andere 

partijen rondom jeugd. Hieruit is het risicosignale-

ringsoverleg ontstaan, waarin we samenwerken met 

politie, gemeente, boa, jeugdconsulenten, GGD en 

andere partijen die betrokken willen zijn. Het risico-

signaleringsoverleg is elke zes weken. Onze hoop is 

Jaarverslag 2021
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in 2022 meer uren te genereren voor straathoekwerk, 

waardoor we nog meer jongeren in beeld krijgen. 

Participatieprojecten
Soos IJhorst en Staphorst

In zowel Staphorst als IJhorst is er het afgelopen 

jaar een aanbod geweest van activiteiten gericht op 

ontmoeting en participatie. In verband met corona 

waren dit voornamelijk buitenactiviteiten zoals arche-

ry tag en bumpervoetballen. 

Jongeren hebben meegedacht over de aangeboden 

activiteiten en geholpen met de uitvoering. Ook 

waren er inloopmiddagen en -avonden waarbij voor 

jongeren met activiteiten als happy stones, tie-dye, 

knutselen, silent disco en filmvoorstellingen. 

Jeugd aan zet
Bemoedigingskado’s  

In samenwerking met MEE, Stichting Schuilplaats en 

Carinova Jonge Mantelzorgers is er een actie opge-

zet om kinderen en jongeren in Staphorst een hart 

onder de riem te steken. Hierbij zijn in totaal rond 

de 270 pakketjes uitgedeeld, onder meer aan alle 

examen kandidaten van de PieterZandt. De pakketten 

zijn gehaald bij plaatselijke ondernemers. 

Fotocursus / Het Perfecte Plaatje

Vanuit het Jeugd aan Zet-budget is er een gratis 

online fotocursus aangeboden in samenwerking met 

SWS en Jongerenuniek. Deze activiteit bood jongeren 

in coronatijd de mogelijkheid om met iets bezig te 

zijn en verveling en eenzaamheid te voorkomen. Er 

waren zoveel aanmeldingen dat er een tweede cur-

sus is georganiseerd, voor alle leeftijden. Ook zijn er 

praktijkmiddagen geweest. Er waren 22 deelnemers 

in de leeftijd van 13 tot en met 55 jaar. 

Young Leaders
Eind oktober 2020 was de eerste Young leaders- 

avond met een groep van twaalf jongeren in de 

leeftijd van 13 tot en met 24 jaar oud. Zij kwamen 

van verschillende scholen: Terra Meppel, hogeschool 

Viaa, Pieter Zandt, Landstede en Windesheim en 

wonen in de gemeente Staphorst. 

De groep heeft in coronatijd twee activiteiten opgezet 

voor jeugd in Staphorst in de leeftijd 8 tot en met 30 

jaar. Zij zijn succesvol opgeleid tot Young Leaders 

en een deel is nog actief betrokken, bijvoorbeeld als 

vrijwilliger. Het gehele project is met hen geëvalu-

eerd en inmiddels zijn we gestart met een tweede 

groep deelnemers, die drie avonden Young Leaders 

hebben gehad. De groep bestaat uit 8 jongeren van 

verschillende scholen (Pieter Zandt, Greijdanus, Terra 

Meppel, Hogeschool Viaa en Stad en Esch Meppel). 
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Inmiddels is er ook een tweede groep Young Leaders 

opgeleid en afgerond. Gezamenlijk hebben zij een 

mooie activiteit georganiseerd voor kinderen uit de 

gemeente Staphorst. Half maart 2022 was de eind-

presentatie, waarbij de groep twee certificaten kreeg 

voor het volgen van de training en het opzetten en 

uitvoeren van een project. 

Deze avond was ook Liesbeth Lubberink van de 

PVDA aanwezig om met de meiden te spreken over 

leiderschap en samen te debatteren. Het project 

loopt tot eind 2022 en tot die tijd is het mogelijk om 

groepen Young leaders op te leiden, onder andere 

in de gemeente Staphorst. De twee groepen hebben 

met elkaar gesproken over andere activiteiten die ze 

willen gaan organiseren voor de gemeente. 

Meidenwerk
In verband met corona hebben in het eerste halfjaar 

maar zes meidenavonden plaatsgevonden. Er waren 

toen twee groepen, met in totaal 24 meiden.

In het tweede halfjaar van 2021 zijn er drie nieu-

we groepen gestart met in totaal 28 meiden: twee 

groepen uit groep 8 en een groep 12 plus. We maken 

hierbij gebruik van de Young Woman methodiek. Een 

keer per twee weken is er een bijeenkomst. 

Film jongerenwerk
Om meer bekendheid te genereren voor het jonge-

renwerk is er in samenwerking met Jan Bert Stevens 

een korte film gemaakt over wat het jongerenwerk te 

bieden heeft binnen de gemeente Staphorst. Deze is 

via onze netwerken en social media verspreid. 

Onderzoek studenten Viaa
Een groep studenten van de Viaa in Zwolle heeft 

onderzoek gedaan naar diversiteit. Het jongerenwerk 

heeft de studenten hierin begeleid. Mede vanuit 

de uitkomst van dit onderzoek zal er in 2022 meer 

aandacht komen voor de LHBTI-doelgroep binnen het 

welzijnswerk. 
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Buurtsport- en  
Beweegcoach
De rol van de Buurt Sport- en Beweegcoach in de gemeente Staphorst 

heeft een nieuwe invulling gekregen. Waar dit voorheen een meer 

uitvoerende functie was, heeft de Buurt Sport- en Beweegcoach nu 

een meer initiërende en coördinerende taak.

“De Buurtsport- en Beweegcoach in de gemeente 

Staphorst ontwikkelt, plant, coördineert, realiseert 

en evalueert activiteiten en projecten en levert een 

bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten 

met als doel om: (1) voor zoveel mogelijk mensen een 

leven lang (inclusief) sporten en bewegen mogelijk te 

maken, (2) lokale verbindingen tot stand te brengen 

en uit te bouwen en (3) sport- en beweeg aanbieders 

duurzaam te versterken en innoveren.” 

(Vereniging Sport en Gemeenten, 2021)

Context vormen rondom werkzaam-
heden Buurt Sport- en Beweegcoach
Buurtsport- en Beweegcoach Saake Malestein: 

“Ik ben bezig geweest met oriënteren wat dit werk 

allemaal inhoudt in de gemeente Staphorst. Daarvoor 

was het belangrijk om goed contact met de ge-

meente te hebben. Ik heb veel gesproken met Wolter 

Bos, beleidsadviseur Gezondheid, Sport en Cultuur. 

Momenteel hebben we een vast moment in de week 

ingepland om even bij te praten over wat we belang-

rijk vinden en waar we mee bezig zijn. 

Daarnaast heb ik regelmatig gesproken met Xanter 

Wilhelm over de invulling van het Buurtsport- en  

Beweegwerk vanuit Saam Welzijn. Eenmalig heb ik 

ook met mijn voorganger, Rik Jansen, gesproken om 

te weten waar hij zich toentertijd mee bezig hield. 

Verder word ik begeleid door Jason Huisman vanuit 

SportService Zwolle. Ook hij helpt mij wekelijks om 

in het Buurtsport- en Beweegwerk te rollen. Hij heeft 

veel ervaring als Buurtsportcoach.” 

Kennismaking basisscholen
Saake: “In mijn eerste week stond er een kennisma-

king gepland bij het gemeentelijk basisschooldirec-

teurenoverleg. Ik heb afspraken ingepland met alle 

basisscholen om iedereen apart te leren kennen. Op 

deze manier hoop ik goed aan te sluiten op wensen 

en behoeften rondom sport en bewegen op de basis-

scholen.”

Regiegroep ‘Staphorst in Beweging’
“Ik heb in mijn eerste weken ook kennis gemaakt met 

de regiegroep ‘Staphorst in Beweging’. Deze groep 

neemt de verantwoordelijkheid op zich om het lokaal 

sportakkoord ‘Staphorst in Beweging’ uit 2020 vorm 

te geven in de gemeente Staphorst. Ik ben ook op 

vaste basis aangesloten bij deze groep.” 

IkPas campagne
“Samen met wethouder Alwin Mussche heb ik in 

december een videoboodschap opgenomen om in-

woners van de gemeente Staphorst op te roepen om 

mee te doen aan IkPas. IkPas is een landelijke cam-

pagne om in januari je alcoholgebruik stop te zetten. 

De video is te zien op de website van de gemeente 

Staphorst.”

Jaarverslag 2021
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Sportbuurtwerk Staphorst
Sova Weerbaarheidstrainingen 
Tussen alle lockdowns en vakanties door is het 

gelukkig gelukt om twee groepen van tien deelne-

mers een Sova Weerbaarheidstraining aan te bieden. 

Hierbij hebben de ouderavonden helaas geen door-

gang kunnen krijgen. In plaats daarvan is er een extra 

telefonische tussenevaluatie met de ouders geweest. 

Bij de afsluiting hebben de oudergesprekken wel 

fysiek kunnen plaatsvinden en hebben we het goed 

kunnen afsluiten. 

De vraag naar weerbaarheidstraining blijft groot in de 

Gemeente Staphorst, daarom is er in september weer 

een groep gestart, vanuit het jongerenwerk van Saam 

Welzijn en Stichting de Kern. 

Omdat we de afgelopen jaren nog werkten met een 

‘verouderd’ werkboek, is besloten om met De Kern 

een nieuw werkboek te maken. Er zijn een aantal 

nieuwe oefeningen in opgenomen en het nieuwe 

ontwerp sluit meer aan bij de belevingswereld van de 

kinderen van nu. 

Speel- en beweegpleinen
De Speel- en beweegpleinen zijn gestart in Staphorst 

zodra het binnen de regels weer mogelijk was. De 

waterpleinen hebben helaas geen doorgang kunnen 

vinden vanwege binnen sporten. En in Rouveen wa-

ren de scholen voorzichtiger en zijn we niet gestart. 

Er zijn negen Speel- en beweegpleinen georganiseerd 

met gemiddeld zestien deelnemers. De pleinen heb-

ben nog steeds als doel om kinderen in aanraking te 

laten komen met verschillende sporten, maar boven-

al ook het buitenspelen en bewegen te stimuleren. 

Buitenspeeldag
De buitenspeeldag op 9 juni was het laatste Speel- en 

beweegplein van het schooljaar 2020-2021. 

Twintig kinderen namen deel, zij hebben op het 

schoolplein van de CNS Archie Attack gedaan. 

Voor 2021-2022 is er een planning gemaakt die half 

september van start gaat en waar we ook weer op 

drie pleinen actief zijn.  

Skatelessen
Voor de derde keer zijn er skatelessen gegeven op 

het skatepark van Staphorst gegeven zijn, dit keer 

met acht deelnemers. Bij de aanleg van het ska-

tepark heeft een jongerenwerkgroep destijds met 

Saam Welzijn en de gemeente heeft meegedacht 

over ontwerp en inrichting. Uitgangspunt hierbij was 

dat het park voor iedereen toegankelijk moet zijn, 

voor zowel beginner als gevorderd sporter. Dit blijkt 

zeker het geval te zijn! 

Jaarverslag 2021
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Uitzetten Wandel en Ontmoet 
Tot maart 2019 hebben we wekelijks gewandeld, 

vooral met statushouders en mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt of mensen die dreigen te 

vereenzamen. Met een groepje van gemiddeld zeven 

deelnemers maakten we een ronde van ongeveer vijf 

kilometer. Na het wandelen was er voldoende tijd om 

een kop koffie of thee te drinken. Dit waren erg waar-

devolle ontmoetingen, veel deelnemers keken ernaar 

uit om wekelijks te wandelen en elkaar te ontmoeten. 

Er is nog een poging gedaan om online, via 

WhatsApp de mensen te laten wandelen, maar dit 

had niet hetzelfde sociale effect als elkaar echt 

ontmoeten. 

Vanuit SWS kwam het idee om de groep weer op te 

starten en daarbij voor de statushouders eerst fiets-

training te geven. Daarna kon er met elkaar gewan-

deld worden. Degenen die konden fietsen, waren vrij 

om eerder te komen om elkaar vooraf al te ontmoe-

ten. De contacten met SWS en vluchtelingenwerk zijn 

gelegd, flyers en persbericht waren gemaakt en de 

inzet was om half september weer te starten.   

Participeren binnen Sportakkoord
Saam Welzijn neemt zitting in de Werkgroep Spor-

takkoord. In het eerste deel van 2021 zijn er drie 

overleggen geweest met de kerngroep en twee met 

de subgroep.

Daarnaast is er vanuit het sportbuurtwerk gekeken 

naar de vragen die er bij verenigingen liggen, aan 

de hand van de opgehaalde informatie voorafgaand 

aan de totstandkoming van het sportakkoord. Deze 

vragen zijn vertaald naar cursussen die aangeboden 

kunnen worden vanuit het Sportakkoordbudget. Alle 

sportverenigingen zijn door het sportbuurtwerk uitge-

nodigd om zich in te schrijven. 

Met de afdeling Communicatie van de gemeente 

wordt een opzet besproken voor het invullen van de 

pagina Staphorst in Beweging. Alle sportverenigin-

gen zijn vanuit het sportbuurtwerk  aangeschreven 

om informatie voor de website in te sturen en evene-

menten door te geven. 

Voorbereidingen nationale sportweek 
op 17 september
Er is een actieplan ingediend bij de Werkgroep 

Sportakkoord voor een budget. Het idee was om 

de sportverenigingen een extra boost te geven na 

de coronatijd. De verenigingen kunnen een budget 

aanvragen om in de Nationale Sportweek iets extra’s 

te organiseren om de vereniging te promoten. Helaas 

is dit niet uitgevoerd vanwege wisseling van de sport-

buurtwerkers. 




