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1 Inleiding  
 

Voor u ligt het Jaarplan Welzijn 2019 van Stichting Welzijn Bellingwedde. Het jaarplan 2019 is gebaseerd 
op eerdere afspraken met de voormalige gemeente Bellingwedde en waar nodig geactualiseerd op basis 
van ontwikkelingen, trends en signalen voortkomend uit de kwartaal- en jaarrapportage. Er is regelmatig 
overleg met beleidsambtenaren over de inzet en verwachtingen ten aanzien van welzijn. 
De gemeente Westerwolde heeft de wens uitgesproken om te komen tot één welzijnsorganisatie binnen 
de gemeente. Hiervoor is een aantal besprekingen gevoerd en afhankelijk van de definitieve uitkomst 
kan er gericht toe gewerkt worden naar de vorming van één welzijnsorganisatie. Voor 2019 geldt dat 
beide stichtingen samenwerken waar het gewenst is en waar het kan.  
 

Kader jaarplan 2019  
De decentralisaties die in het Sociaal Domein hebben plaatsgevonden, zijn ten dele uitgewerkt en 
doorgevoerd, maar vragen nog de nodige aandacht voor de verfijning en uitwerking in de gemeente 
Westerwolde.  In dit jaarplan richten we ons op zaken als: het werken met een integraal 
ondersteuningsplan,  de cliënt centraal stellen, de ondersteuning zoveel mogelijk lokaal organiseren en 
het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk. Dit betekent dat een verbinding met het 
lokaal welzijnswerk van groot belang is. 

Stichting Welzijn Bellingwedde verleent haar diensten aan inwoners, zonder indicatie. Er is 
samenwerking met organisaties en instellingen in de eerste en tweedelijns zorg en waar mogelijk wordt 
de intensieve zorg afgeschaald naar het voorliggend veld (welzijn). Welzijn Bellingwedde werkt verder 
nauw samen met De Blanckenborg, De Meet, Stichting Wedde dat t lukt, Humanitas, Leger des Heils, de 
thuiszorgorganisaties en de huisartsen.  
 
De taken van de Stichting Welzijn Bellingwedde zijn aanvullend op de taken die voortkomen uit de 
decentralisaties,  zoals afstemming en doorverwijzing door dorpsondersteuners in de drie clusters, de 
cliëntadviseurs, het gebiedsteam van de welzijnsorganisatie en de Stichting Wedde dat t lukt. Centrale 
thema’s daarbij zijn de werving, begeleiding en inzet van vrijwilligers in de dorpen en effectieve 
samenwerking met de diverse partners. Waar mogelijk worden de eigen netwerken van de inwoners 
versterkt, worden vrijwilligers ingezet en waar nodig wordt professionele ondersteuning geboden. 
 
De activiteiten van Stichting Welzijn Bellingwedde die binnen de subsidieafspraken vallen, kunnen waar 
nodig en in overleg met de gemeente uitgebreid worden. Wanneer dit gepaard gaat met een 
toenemende vraag naar ondersteuning en nieuwe activiteiten in het voorliggende veld, kan dat leiden 
tot een aanvraag voor een financiële bijdrage of wijziging van de huidige werkzaamheden.  
 
Resultaten 
In dit document is inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden de Stichting Welzijn Bellingwedde verricht 
en welke beoogde resultaten de stichting nastreeft. Het aanbod maakt onderdeel uit van de ingediende 
begroting zodat de gemeente Westerwolde inzicht heeft in de werkzaamheden en de daarbij behorende 
inzet aan fte en de gemaakte kosten. 
 
Zelfredzaamheidsmatrix 
Sinds 2017 werkt de stichting met de Zelfredzaamheidsmatrix. Dit is een registratie op basis van indeling 
in de zelfredzaamheid van de klant met betrekking tot de diverse leefgebieden. Het doel is om bij de intake 
en beëindiging van een ondersteuningstraject de matrix in te vullen. De matrix maakt inzichtelijke welke 
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stappen de klant heeft bereikt en welk resultaat de ondersteuning heeft gehad. Een soortelijke registratie 
van resultaatmeting wordt ontwikkeld bij de inzet van de basisvoorzieningen in het welzijnswerk. Hiermee 
wordt inzichtelijk gemaakt welke resultaten behaald worden met (preventieve) activiteiten. 
 
Leeswijzer 
Dit jaarplan is voor Stichting Welzijn Bellingwedde een integraal plan. Naast de formulering van de 
belangrijkste prestatie indicatoren op het stuk Klant en dienstverlening en Omgeving hebben we voor 
onszelf indicatoren opgesteld wat betreft de medewerkers en organisatie van Welzijn Bellingwedde. We 
rapporteren op de onderdelen Klant en Dienstverlening en Omgeving. Op de overige onderdelen 
Missie/Visie, Medewerkers en Organisatie wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd, zodat u een inkijkje in 
onze werkwijze kunt krijgen. 
 
We wensen u veel leesplezier! 
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2 De gemeente Westerwolde 
 
De gemeente Westerwolde werkt aan een visie op en beleid voor het Sociaal Domein. De 
uitgangspunten van ons welzijnsaanbod zijn gebaseerd op het gemeentelijk beleid van voormalig 
gemeente Bellingwedde. In nader overleg met de gemeente kunnen de uitgangspunten worden 
geherformuleerd en waar van toepassing aangescherpt. Dit zal onderdeel worden van de aanstaande 
fusie van de Welzijnsorganisaties. 
Voor het overbruggingsjaar 2019 maken we deels gebruik van de beleidsuitgangspunten zoals 
geformuleerd in 2018, deels zijn de uitgangspunten gebaseerd op ontwikkelingen binnen de 
gemeente. 
 
Uitgangspunten gemeentelijk beleid 2018: 
 aansluiten op en versterken van de kracht van informele netwerken in de gemeenschappen; 
 inzetten op kwetsbare groepen; 
 preventie waar mogelijk, vroegtijdige signalering en actie waar nodig; 
 betrokkenheid bij keuzen, oplossingen, strategieën (inwoner niet als consument maar als 

medeproducent). 
 
Samenhangende hoofdlijnen in het beleid: 
 het verminderen van het beroep van inwoners op ondersteuning en zorg door gemeente en het 

bevorderen van de zelfredzaamheid; 
 een beroep te doen op het zelf oplossend vermogen en de kracht van inwoners; 
 vooral in te zetten op preventie en signalering van kwetsbare groepen. 
 
In 2018 signaleren we veelvoorkomende problematiek op gebied van armoede, schulden, eenzaamheid,  
overbelasting van mantelzorgers, toename van complexe scheidingssituaties, complexe problematiek  
door een combinatie van bijvoorbeeld schulden, huisvestingsproblemen en geen werk. Om adequate 
ondersteuning te bieden is het nodig om gedurende een langere periode contacten te onderhouden met 
de hulpvrager om te voorkomen dat er sprake is van terugval. In 2019 willen we op deze gesignaleerde 
problemen blijven inzetten. Tevens zal er tijd en aandacht gaan naar nauwere samenwerking met het 
CJG , Rzijn en Werk en Inkomen.  
 
 

  



  
 

6 
 
 

3. Missie en Visie Stichting Welzijn Bellingwedde  - de bedoeling 
 
Stichting Welzijn Bellingwedde is de welzijnsorganisatie voor Westerwolde Noord (voormalig 
Bellingwedde). De stichting is lokaal verankerd en functioneert als een zelfstandige werkstichting binnen 
de Tinten Welzijnsgroep. Stichting Welzijn Bellingwedde werkt vanuit het principe Welzijn Nieuwe Stijl 
waarbij eigen kracht, zelfredzaamheid, vraaggericht en integraal werken de uitgangspunten zijn. 
 

3.1 Organisatiewaarden  
In het gebiedsteam Bellingwedde werken de verschillende disciplines van welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening samen en wordt waar nodig samengewerkt met collega’s in de 
eerste lijn. Hierbij is het streven dat er één casemanager is die de ondersteuning coördineert. In 
2019 zal de inzet van vrijwilligers een grote rol spelen in de verbinding van formele en informele 
zorg. De dorpsondersteuning in alle dorpen en de verbinding met de huisartsen krijgt steeds meer 
vorm. Onze (Tinten brede) organisatiewaarden zijn ondernemend, professioneel en verbindend. 
 
Ondernemend  
We staan voor innovatie en ontwikkeling. Dat betekent dat we zoeken naar nieuwe werkvormen waarbij 
we meer mensen kunnen bereiken, met een beter resultaat en bewuste kosteninzet. We zijn proactief, 
bevlogen, kostenbewust en resultaatgericht.  
 
Professioneel  
Wij zijn betrouwbaar, integer en leveren kwaliteit. ‘Niet modderen in de marge’ en ‘Pas loslaten als je 
zeker weet dat iemand het vastpakt’ zijn hierbij leidende motto’s. Professionals van Welzijn 
Bellingwedde zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en dragen bij aan de ontwikkeling van 
hun team en de organisatie.  
 
Verbindend  

Wij verbinden mensen aan andere mensen, wij werken waar mogelijk samen met andere partijen en 

delen kennis met hen.  

3.2  Missie en visie 
De Tintengroep heeft een algemene missie en visie geformuleerd waar zij voor staat en wat zij wil 
uitdragen. Elke werkstichting binnen Tinten maakt hiervan een lokale vertaling die past bij de lokale 
situatie. Welzijn Bellingwedde heeft de volgende visie, die medewerkers uitdragen in de uitvoering van 
hun werk. 
 

 
‘Stichting Welzijn Bellingwedde zet zich in op het versterken van krachten en talenten van inwoners. 

Dit doen ze door inwoners van wijken en buurten te activeren, te verbinden en te ondersteunen. 
Daarvoor brengen ze mensen en organisaties bij elkaar.’ 
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3.3   Doelen voor 2019  
Om er voor te zorgen dat er aandacht blijft voor de missie en visie, heeft het team zich een aantal doelen 
gesteld: 
 Medewerkers zijn zich bewust van de missie en visie van Tinten en hebben de eigen missie en visie 

gebaseerd op wat het team Bellingwedde wil uitdragen;  
 Medewerkers dragen de missie en visie uit in de dagelijkse praktijk;  
 Medewerkers zijn trots op hun inspanningen voor de inwoners en het werk dat zij verrichten. 
 
Hiertoe ondernemen we de volgende acties:  
 Missie en visie komen regelmatig terug in het team en in de individuele gesprekken; 
 Een teamlid is verantwoordelijk voor het laten terugkomen van de missie en visie;  
 Teamleider inspireert medewerkers tot uitdragen en handelen naar de missie en missie;  
 Resultaten worden door het team besproken en successen worden gevierd. 
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4. Klant en dienstverlening - de leefwereld 
 

4.1. Algemene beschrijving  
De opdracht van de gemeente aan Stichting Welzijn Bellingwedde voor 2019 kan samengevat worden in 
2 hoofdthema’s, namelijk jeugd en welzijn- en maatschappelijke dienstverlening. Het thema jeugd wordt 
vanwege andersoortige kenmerken, structuur en aanpak, opgesplitst in 12- en 12+. Deze hoofdthema’s 
hebben we vastgesteld omdat er op beide thema’s grote veranderingen hebben plaatsgevonden. 
 
De wijzigingen van de Jeugdwet hebben grote gevolgen gehad voor de gemeenten. Zij hebben nu de 
verantwoordelijkheid om jeugdhulp in te zetten. Hierbij is het belangrijk om de kosten in de gaten te 
houden en af te stemmen met o.a. de welzijnsorganisatie, die als voorliggende voorziening preventief en 
daarmee kostenbesparend kan werken. Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een belangrijke functie in 
signaleringsnetwerken, laagdrempelige bereikbaarheid in buurten en dorpen, opvoedondersteuning, 
contacten met jeugdigen en hun ouders.  
 
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening is het tweede thema. Onze dienstverlening sluit aan bij de 
wijzigingen in de uitvoering van de WMO, langer zelfstandig wonen, aandacht voor mantelzorg en 
eenzaamheid. Verder zijn de aandachtspunten gericht op schuldenproblematiek, gezondheid en 
beweging en echtscheidingsproblematiek in combinatie met financiën, huisvesting, werk en scholing.  
 
Door de samenstelling van het team kunnen signalen van jong en oud integraal worden opgepakt. Het 
voorliggende veld (gebiedsteam Bellingwedde) kan op maat worden ingezet, zodat verwijzing naar 
intensievere en duurdere zorg niet nodig is. 
 
De Jeugdwet, de uitvoering van de WMO, het  gemeentelijk beleid en de signalen die het team opvangt 
en de vragen die bij het team binnen komen,  vormen de kaders voor de uitvoering en het werken aan 
(nieuwe) beleidsdoelen.  

 

4.2. Analyse huidige stand van zaken  
Vanuit het gebiedsteam Stichting Welzijn Bellingwedde zien we een aantal ontwikkelingen waar we in 
2019 extra aandacht aan willen geven. 
 
Jeugd 12- (0-12 jaar):  
 Schoolmaatschappelijk werk: vaste spreekuren houden op de scholen. Hierdoor is er een kortere lijn 

voor ouders en leerkrachten om met hun vragen te komen;  
 Intensivering  van de samenwerking met het CJG om de mogelijkheden van afschalen naar het 

voorliggend veld beter onder de aandacht te brengen;  
 Aandacht voor jonge moeders door ze met elkaar in contact te brengen en van hieruit te werken aan 

thematische aanpak van o.a. opvoeding, financiën, werk en inkomen. 
Jeugd 12+ (vanaf 12 jaar): 
 Opsporen van jonge mantelzorgers ter voorkoming van schooluitval en achterstand in de eigen 

ontwikkeling;  
 Opstarten van de Kinderactiviteiten in de Meet om de contacten met jeugdigen en hun ouders weer 

aan te halen en te werken aan een vertrouwensband;  
 Omgaan met geld ter voorkoning van schulden. 
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Welzijn en maatschappelijke dienstverlening: 
 Armoede en schuldenproblematiek, in relatie tot  psychische en sociale problemen, toewerken naar 

betere afstemming om tot een effectieve aanpak te komen;   
 Laaggeletterdheid, in ‘alle’ ondersteuning dit thema meenemen en mensen stimuleren gebruik te 

maken van het Taalhuis;  
 Eenzaamheid onder ouderen, afstemmen van de diverse methodieken en ontwikkelen van de 

aanpak op basis van de onderzoeksresultaten in Westerwolde;  
 Participatie en integratie nieuwkomers, intensievere afstemming met Werk en Inkomen, 

mogelijkheden onder de aandacht brengen;  
 Preventie op diverse thema’s (gezondheid en beweging, schulden), themagerichte keuzes maken en 

planmatig uitvoeren;  
 Inzet van een Ervaringsdeskundige met betrekking tot complexe problematiek.  
 

4.3. Doelen klant en dienstverlening voor 2019  
In dit hoofdstuk behandelen we aan de hand van de hoofdthema’s de doelen danwel maatschappelijke 
effecten, de werkwijze en de beoogde resultaten. 
 
Jeugd  
Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een belangrijke functie als het gaat om signaleren van 
problemen rondom opvoeding van jonge kinderen en laagdrempelige ondersteuning aan ouders in 
hun taak als opvoeder. Er is een schoolmaatschappelijk werker actief op de scholen. Er is inzet van 
laagdrempelige opvoedondersteuning door (geschoolde) vrijwilligers, er is een gezinscoach en er zijn 
jongerenwerkers actief. Er is kindhulpverlening voor kinderen die getuige geweest zijn van huiselijk 
geweld.  
 
Bij jeugd streven we naar het volgende maatschappelijke effect:  

 
‘Kinderen en jongeren in onze gemeente groeien gezond en veilig op en kunnen zich optimaal 

ontwikkelen en ontplooien’. 
 

 
Jeugd 12- 
Dit willen we voor kinderen van 0-12 jaar bereiken door:  
 Alle kinderen in beeld te hebben en uitvalrisico’s in gezin, school en sociale structuren tijdig te 

signaleren;   
 Met schoolmaatschappelijk werk vaste spreekuren te houden op de scholen, waardoor er kortere 

lijnen voor ouders en leerkrachten zijn om met hun vragen te komen;  
 Ouders adequaat en effectief te ondersteunen in hun opvoedingstaken;  
 De ondersteuning aan jeugdigen met problemen zo dichtbij, zo licht mogelijk en zo kort mogelijk aan 

te bieden (voorzieningen bij jongeren krijgen en niet andersom) en waar mogelijk met inschakeling 
van het eigen informele netwerk;  

 Een sluitende aanpak te realiseren en geen dubbelingen in de bemoeizorg te hebben;  
 Bij gesignaleerde risicosituaties snel en effectief te reageren;   
 De samenwerking met het CJG te intensiveren om de mogelijkheden van afschalen naar het 

voorliggend veld beter onder de aandacht te brengen;  
 Aandacht voor jonge moeders te hebben door ze met elkaar in contact te brengen en van hieruit te 
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werken aan thematische aanpak van o.a. opvoeding, financiën, werk en inkomen;  
 Kindhulpverlening te bieden aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. 
 
Werkwijze jeugd 0-12 jaar 
Om bovengenoemde doelen te bereiken en voor een zo goed en passend mogelijke dienstverlening en 
ondersteuning zetten we onderstaande middelen of werkwijze in. 
 
Buurtnetwerken  
Stichting Welzijn Bellingwedde coördineert drie buurtnetwerken in het kader van de jeugdhulpverlening 
aan kinderen tot 12 jaar. Naast de coördinatie worden hulpvragen uitgezet en teruggekoppeld. Er zijn 
waar nodig gesprekken met ouders en instellingen. Deelnemers aan het buurtnetwerk zijn alle 
peuterspeelzalen, alle basisscholen, de jeugdverpleegkundige (GGD), de huisarts (van Wedde), 
(school)maatschappelijk werk en de WMO. Het netwerk heeft naast een signalerend karakter een 
uitvoerende taak. Vragen en problemen worden in het netwerk besproken en de ondersteuning bij het 
oplossen wordt vanuit het netwerk opgepakt. Ouders kunnen zelf met vragen komen maar ook 
medewerkers van de betrokken vindplaatsen (PSZ, basisschool). 
Het streven is om samen met de GGD elk jaar een themamiddag te organiseren voor de deelnemers van 
de Buurtnetwerken, zoals complexe scheidingen of pesten. Om de zichtbaarheid te vergroten en 
daarmee de drempel te verlagen voor leerkrachten en ouders om met vragen te komen, wordt vanuit 
het schoolmaatschappelijk werk een vast spreekuur gehouden op de scholen.  
 
Deelname aanmeldingsoverleg CJG 
Er vindt overleg plaats met het CJG. Onderzocht wordt of dit structureel kan plaats vinden waarbij een 
medewerker van Welzijn Bellingwedde (en Rzijn) aanwezig is bij het aanmeldingsoverleg met als 
resultaat: korte lijnen, bespreken en afstemmen wat door het voorliggend veld opgepakt kan worden en 
achterhalen of cliënten al bekend zijn bij de welzijnsorganisaties. Hierdoor kan eerder/sneller de juiste 
ondersteuning ingeschakeld worden. 
 
Kindhulpverlening 
Stichting Welzijn Bellingwedde voert kindhulpverlening uit aan kinderen, die getuige zijn van huiselijk 
geweld. De medewerkers hebben aanvullende scholing gevolgd in samenspraak met Veilig Thuis. 
Deze taak wordt uitgevoerd op basis van de door Veilig Thuis ontwikkelde methodieken. Dit houdt in 
dat een maatschappelijk werker ondersteuning biedt aan het volwassen slachtoffer en een 
kindhulpverlener aan de kinderen. Dit kan door individuele gesprekken met kinderen te voeren en/of 
door deelname van het kind aan een kindgroep, waar meerdere kinderen, onder begeleiding, met 
elkaar een programma doorlopen.  
 
Beoogd resultaat Jeugd 12- 
Beoogd resultaat dat terugkomt in de kwartaalrapportage, wordt ten aanzien van jeugd van 0-12 jaar 
uitgewerkt volgens twee lijnen. De ene is de kwantitatieve lijn waar aantallen worden weergegeven. De 
tweede lijn is kwalitatief, waar de resultaten worden beschreven.  

 
Kwantitatief worden de volgende zaken per kwartaal cijfermatig gerapporteerd: 
 Aantallen buurtnetwerken, overleggen, spreekuren  
 Hoeveel kinderen zijn in beeld? 
 Welke/hoe vaak risico’s zijn gesignaleerd? 
 Hoeveel ouders/leerkrachten ondersteuning hebben gevraagd en gekregen? 
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 Hoe vaak snel en effectief is gehandeld?  
 Hoe vaak kindhulpverlening is geboden? 
 
Kwalitatief doen we op de volgende wijze verslag van de voortgang: 
 De waarde van de buurtnetwerken ten aanzien van inzicht in de uitvalrisico’s in gezin, school, en 

sociale structuren. Dit is aangetoond door het geven van voorbeelden en inzicht in welke 
ondersteuning is ingezet en met welk resultaat. 

 Het effect van de spreekuren op school door het schoolmaatschappelijk werk, waaronder inzicht in 
voor welke problematiek een beroep gedaan is, welke ondersteuning is ingezet met welk resultaat 
en wat de meerwaarde is van de kortere lijn.  

 Er is beschreven in welke opvoedingstaken ouders ondersteuning hebben gevraagd en gekregen en 
hoe de ondersteuning  dichtbij, zo licht mogelijk en zo kort mogelijk is verleend en hoe het eigen 
informele netwerk is ingezet.  

 Er zijn voorbeelden van een sluitende aanpak, het voorkomen van dubbeling in de bemoeizorg.  
 Er is inzichtelijk gemaakt hoe in gesignaleerde risicosituaties snel en effectief is gehandeld. 
 Er zijn voorbeelden van (de werkwijze ten aanzien van het) afschalen naar het voorliggend veld 

vanuit de samenwerking met het CJG.  
 Er is een jonge moedergroep gestart en er is beschreven wat het doel en beoogde resultaat is van 

deze vorm van ondersteuning.  
 Er is inzicht in de  thema’s en de thematische aanpak bij de jonge moedergroep en er is beschreven 

welk resultaat deze aanpak heeft. 
 Er is een beschreven met welk resultaat er kindhulpverlening is ingezet. 
 
Jeugd 12+ 
Voor jongeren vanaf 12 jaar willen we de eerder genoemde doelen bereiken door:  
 Alle jongeren (vanaf 12 jaar) in beeld te hebben en uitvalrisico’s in gezin, school, werk en sociale 

structuren tijdig te signaleren;  
 Jongeren te laten weten waar ze informatie, advies, ondersteuning en hulp kunnen krijgen bij vragen 

op het gebied van scholing en werk;  
 Mogelijkheden tot ontmoeten en ontspannen te bieden, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, om 

te spelen, te sporten, te socialiseren en te leren;  
 Ondersteuning voorhanden te hebben als je als jongere het (even) zelf niet meer weet of niet zelf 

kunt;  
 Jongeren zich bewust te laten zijn van de gevaren van risicovol gedrag en ongezonde leefgewoonten als 

overmatig eten, roken, drugs, alcohol en onveilige seks;  
 Instellingen te ondersteunen met vragen/problemen;  
 Jonge mantelzorgers te bereiken ter voorkoming van schooluitval en achterstand in de eigen 

ontwikkeling;  
 De kinderactiviteiten in de Meet opnieuw op te starten om de contacten met jeugdigen en hun 

ouders weer aan te halen en te werken aan een vertrouwensband;  
 Jongeren voorlichting verstrekken over hoe om te gaan met geld ter voorkoning van schulden. 
 
Werkwijze jeugd 12+ 
Om bovengenoemde doelen te bereiken en voor een zo goed en passend mogelijke dienstverlening en 
ondersteuning zetten we onderstaande middelen of werkwijze in. 
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Buurtnetwerken  
Het buurtnetwerk 12 +, waaraan het jongerenwerk, maatschappelijk werk, het CJG, de 
leerplichtambtenaar, de jeugd-/buurtagent, het Dollard College en de gemeente deelnemen, is een 
overlegvorm die van belang is om de zorg uit te kunnen spreken over een jongere. De korte lijnen zorgen 
er voor dat er op korte termijn stappen ondernomen kunnen worden op het gebied van o.a. school, 
werk en/of thuissituatie. De jeugdconsulenten van het CJG zijn betrokken bij de bespreking van complexe 
problematiek die vanuit de GGD, cliëntadviseurs, schoolmaatschappelijk werk worden aangedragen. 
 
Accommodatiegebonden activiteiten 
Stichting Welzijn Bellingwedde beschikt over een aantal 
accommodaties van waaruit activiteiten ontwikkeld en 
aangeboden worden aan jongeren. Hieronder vallen onder 
meer kinderactiviteiten en huiskameropvang. Waar mogelijk 
worden jongeren betrokken bij de organisatie en uitvoering 
van activiteiten. Er zijn initiatieven om oud en jong dichter bij 
elkaar te brengen door activiteiten in gezamenlijkheid op te 
pakken. 
Onderwerpen als overmatig eten, roken, drugs, alcohol en 
onveilige seks komen regelmatig aan de orde tijdens de 
contacten in de soos en het huiskamerproject. Wanneer blijkt 
dat er voorlichting op een bepaald gebied nodig is, wordt daar 
aandacht aan gegeven. Er is een korte lijn met het Huis voor de 
Sport om in gezamenlijkheid activiteiten uit te voeren die op 
jeugd gericht zijn.  
 
Interventie op groepsgebonden problematiek  
In hun dagelijkse contacten signaleren de jeugd- en jongerenwerkers individuele of groepsgebonden 
problematiek. Voor de interventie hierop wordt gebruik gemaakt van de bestaande signalerings-
netwerken, het steunpunt (jongeren)mantelzorg en OGGZ. Bij ernstiger problematiek wordt rechtstreeks 
een beroep gedaan op een (jeugd)maatschappelijk werker. Pas wanneer er specialistische hulp 
noodzakelijk blijkt, wordt verwezen naar de tweedelijns zorg. 
 
Laagdrempelig advies en ondersteuning  
Stichting Welzijn Bellingwedde stelt door middel van haar website, foldermateriaal en berichtgeving in de 
lokale media, inwoners op de hoogte van de mogelijkheden tot ondersteuning en of hulp. Door het 
gebruik van social media wordt een brede groep bereikt. Bij de geboden ondersteuning wordt gewerkt 
volgens het principe Welzijn Nieuwe Stijl, waarbij eigen kracht en zelfredzaamheid voorop staan. Bij de 
uitvoering van de activiteiten door het jongerenwerk is aandacht voor advies, ondersteuning en verwijzing 
aan jongeren en hun ouders. Er is een vertrouwensrelatie van waaruit jongeren en/of ouders/verzorgers 
benaderd kunnen worden.  
 
Steunpunt Mantelzorg 
Het Steunpunt Mantelzorg heeft  aandacht voor de jonge mantelzorger en levert een bijdrage aan het 
onderkennen en voorkomen van uitvalrisico’s. Aandacht voor de jonge mantelzorgers is geïntegreerd in 
het gebiedsteam. Het Steunpunt Mantelzorg heeft hierin de coördinerende rol en volgt de 
ontwikkelingen op gebied van jonge mantelzorgers  
 

R

e

s

u

l

t

a

a

t



  
 

13 
 
 

Schoolverzuim tegengaan en schooluitval voorkomen  
Jongeren worden tijdens de contacten vanuit de soos, huiskamerproject en ambulant jongerenwerk 
gestimuleerd om naar school te gaan en hun school af te maken. Wanneer in het buurtnetwerk gesproken 
wordt over een jongere die niet naar school gaat, wordt hier extra aandacht aan besteed en indien 
mogelijk wordt contact gelegd met deze jongere.  
  
Ambulant jongerenwerk 
Naast accommodatie gebonden werken is het ambulante jongerenwerk een belangrijke taak. Er wordt 
actief contact gelegd met als doel om te inventariseren wat hen bezighoudt en of het jongerenwerk iets 
voor hen kan betekenen. Door “hangplekken” te bezoeken en jongeren te wijzen op hun gedrag, wordt 
ingezet op het verminderen van overlast. Hierin wordt nauw samengewerkt met de politie o.a. door het 
uitwisselen van signalen.  
De veelvuldige contacten met zowel groepen jongeren op straat als met jongeren die deelnemen aan 
activiteiten, werken mee aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie waardoor jongeren vroegtijdig 
problemen en/of vragen bespreekbaar maken en er vaak laagdrempelig ingegaan kan worden op 
vragen. 
 
Beoogd resultaat Jeugd 12+ 
Beoogd resultaat dat terugkomt in de kwartaalrapportage ten aanzien van jeugd 12+:  
 
Kwantitatief worden de volgende zaken per kwartaal cijfermatig gerapporteerd: 
 de aantallen waar het gaat om netwerkbijeenkomsten, activiteiten (met jeugd, voor jeugd en door 

jeugd), ondersteuningsvragen, preventieve activiteiten 

Kwalitatief doen we op de volgende wijze verslag van de voortgang: 
 De waarde van de buurtnetwerken ten aanzien van inzicht in de uitvalrisico’s in gezin, school, en 

sociale structuren. Dit is aangetoond door het geven van voorbeelden en inzicht in welke 
ondersteuning is ingezet en met welk resultaat;  

 Er is een PR plan waarin opgenomen is hoe jongeren geïnformeerd worden, waar ze informatie, 
advies, ondersteuning en hulp kunnen krijgen bij vragen op het gebied van scholing en werk;  

 Er is een beschrijving van voorbeelden op welke gebieden ondersteuning is verleend en met welk 
resultaat;  

 Er is een activiteitenplan waar de volgende thema’s in zijn verwerkt: ontmoeten en ontspannen, 
persoonlijke ontwikkeling, spelen,  sporten, socialiseren en  leren;  

 Er is een plan opgesteld hoe gewerkt wordt aan de bewustwording van jongeren als het gaat om de 
gevaren van risicovol gedrag, ongezonde leefgewoonten zoals overmatig eten, roken, drugs, alcohol en 
onveilige seks;  

 Er is verslag gedaan van de ondersteuning van instellingen met vragen/problemen;  
 Er is een plan opgesteld hoe jonge mantelzorgers te bereiken ter voorkoming van schooluitval en 

achterstand in de eigen ontwikkeling;  
 Er is een plan opgesteld hoe we aan jongeren voorlichting verstrekken over hoe om te gaan met geld 

ter voorkoming van schulden. 
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Welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
Bij welzijn streven we naar het volgende maatschappelijke effect:  
 

 
‘Inwoners in onze gemeente zijn in staat om zelfstandig vorm aan hun leven te geven, kunnen daarbij 

een beroep doen op maatschappelijke steunsystemen, zetten zich in voor elkaar en ervaren hun 
woon- en leefomgeving als prettig, veilig en leefbaar’. 

 

 
Dit willen we bereiken door:  

 De signaleringsnetwerken van maatschappelijke organisaties sluitend in te richten;  

 De ondersteuning op maat, dichtbij te organiseren en maatschappelijke steunsystemen hierbij in te 
schakelen;    

 De dorpsondersteuning door te ontwikkelen;  
 Voldoende ondersteuning en respijtzorg aan te bieden om overbelasting bij mantelzorgers te 

voorkomen;  
 Eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan door diverse methodieken af te stemmen en plan van 

aanpak te ontwikkelen op basis van de onderzoeksresultaten in Westerwolde;  
 Aandacht en ondersteuning voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening te hebben, in relatie 

tot  psychische en sociale problemen, en toe te werken naar betere afstemming om tot een 
effectieve aanpak te komen;   

 Nieuwkomers in de gemeente te ondersteunen bij de huisvesting, maatschappelijke begeleiding en 
participatie  en intensievere afstemming met Werk en Inkomen;  

 De ondersteuning te richten op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid.;  
 Laaggeletterdheid, in ‘alle’ ondersteuning mee te nemen en mensen te stimuleren gebruik te maken 

van het Taalhuis;  
 Een evenwicht tussen collectieve en individuele voorzieningen te bewerkstelligen;  
 Risico’s van sociaal isolement te bestrijden;  
 Voldoende mogelijkheden voor actief burgerschap en vrijwillige inzet te bieden;   
 Inzet van het sociaal kapitaal in wijken, buurten en dorpen te activeren;  
 Inwoners zich bewust te laten zijn van risicovol gedrag en ongezonde leefstijl door themagerichte 

keuzes te maken en planmatig uit te voeren op diverse thema’s (gezondheid en beweging, 
schulden) 

 
Werkwijze welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
Om bovengenoemde doelen te bereiken en voor een zo goed en passend mogelijke dienstverlening en 
ondersteuning zetten we onderstaande middelen of werkwijze in. 
 
Signaleringsnetwerken  
Stichting Welzijn Bellingwedde levert een actieve bijdrage aan signaleringsnetwerken.  Er is 
samenwerking en overleg met diverse ketenpartners o.a. de cliëntadviseurs, huisartsen, wijkverpleging, 
thuiszorgorganisaties. Er is een structuur met een sluitende aanpak als resultaat.  
Het gebiedsteam Bellingwedde is onderdeel van OGGZ, Meldpunt Zorg en Overlast, dorpsoverleggen en 
buurtnetwerken. Waar nodig worden signalen door het team opgepakt.  
Het gebiedsteam werkt samen met de woningbouwvereniging en de sociale dienst, als het gaat om 
huisuitzettingen en het voorkomen ervan. Schulden en/of andere problematiek wordt opgepakt en 
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wanneer er kinderen bij betrokken zijn is er extra aandacht om zo snel mogelijk een stabiele situatie te 
bereiken.  
Meldingen van Huiselijk Geweld worden direct opgepakt. Waar nodig wordt multidisciplinaire aanpak  
ingezet. Er is directe (bemoei)zorg als er een risico is met betrekking tot de gezondheid of veiligheid, 
zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. 
Meldingen van behoefte aan Mantelzorgondersteuning en/of respijtzorg komen binnen via de huisartsen, 
de thuiszorgorganisaties, de cliëntadviseurs, de mantelzorgbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten, 
kerken, bezoekgroepen en Steunstees. 
 
Dorpsondersteuning Bellingwolde en Blijham 
Dorpsondersteuning in Bellingwolde en Blijham wordt uitgevoerd door twee medewerkers die deel uit 
maken van het gebiedsteam. De dorpsondersteuning is bedoeld voor alle inwoners die een vraag hebben 
op gebied van wonen, welzijn en zorg.  Voor het gebiedsteam betekent dit dat de dorpsondersteuner 
fungeert als ogen en oren van wijk en buurt en is aanvullend op reeds bestaande netwerken. 
De dorpsondersteuner zorgt voor de verbinding tussen formele en informele zorg, door de inzet van 
vrijwilligers bij vragen die vanuit de netwerkpartners komen zoals de huisarts, de thuiszorgorganisaties, 
de cliëntadviseurs (wmo). Door de verbondenheid met het gebiedsteam zijn er korte lijnen met de 
mogelijke inzet vrijwilligers waar het kan en met professionele ondersteuning waar het moet. 
De samenwerking met POH en/of assistenten van de huisartsenpraktijk heeft meer vorm gekregen door 
voorlichting, goede informatievoorziening en het uitnodigen en/of bezoeken van werkoverleggen. Dit 
draagt bij aan de zichtbaarheid van de dorpsondersteuner.  
 
Maatschappelijke steunsystemen 
De Steunstee is een belangrijke pijler als het gaat om een 
maatschappelijk steunsysteem. Een Steunstee is dicht in de buurt, 
bekend bij de inwoner en mensen kunnen er laagdrempelig 
terecht met vragen en problemen. De Steunstee is een algemene 
voorziening die zorgt voor de verbetering van de leefbaarheid in 
een dorp. Het is een belangrijk middel om inwoners te laten 
participeren door deelname aan verschillende activiteiten en 
gebruik te maken van diverse diensten en als vrijwilligers actief te 
zijn.  De Steunstee vervult een grote rol in de preventieve sfeer. Er 
is regelmatig contact met inwoners, deelnemers aan activiteiten 
houden elkaar in het oog (bij ziekte en/of afwezigheid), 
problematiek kan in een vroeg stadium onderkend worden en 
inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen. 
Vrijwilligers worden ingezet voor wandelen, boodschappen doen, 
begeleiding naar een specialist in het ziekenhuis, ruilen van 
bibliotheekboeken, verschillende klusjes in en om het huis en 
invullen van belastingformulieren. Voor grotere klussen wordt 
samengewerkt met de klussendienst van de gemeente. 
Tussen cliëntadviseurs en het gebiedsteam wordt er over en 
weer verwezen en waar nodig informatie uitgewisseld om de 
ondersteuning voor de cliënt zo goed mogelijk vorm te geven. 
Zowel in Blijham als Bellingwolde zijn dorpsondersteuners actief als verbinding tussen de formele en 
informele zorg. De dorpsondersteuners zijn onderdeel van het gebiedsteam en hebben tevens de functie 
om het ‘gezicht’ van het dorp te zijn, waardoor inwoners een korte lijn hebben waar het gaat om vragen. 
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Mantelzorgondersteuning en respijtzorg 
Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een 
Steunpunt Mantelzorg, neemt deel aan 
overleggroepen en organiseert 
lotgenotencontacten en het Alzheimer Café. 
Mantelzorgers kunnen gebruik maken van de 
beeldzorgtelefoon. Bij het Steunpunt Mantelzorg 
zijn op dit moment 400 mantelzorgers 
geregistreerd. Zij ontvangen een aantal keren per 
jaar een nieuwsbrief met relevante informatie. De 
ondersteuning is zoveel mogelijk op maat, waar 
nodig worden mensen individueel bezocht en 
geholpen. Er worden vrijwilligers ingezet bij 
dementerende ouderen soms in de vorm van 
oppassen om de partner/verzorger te ontlasten 
maar ook om ontspanning bieden.  
Er is een trefpunt Mantelzorg waar mantelzorgers 
elkaar maandelijks kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en belangrijke thema’s te 
bespreken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, ontspanning en voorlichting. In samenwerking 
met het Huis voor de Sport zijn er specifieke activiteiten zoals ‘wandelen werkt’ waar mantelzorgers en 
andere belangstellenden samen wandelen en onderweg tijd hebben om met elkaar te praten. 
Vrijwilligers zijn geschoold en worden ingezet bij het signaleren en ondersteuning van Mantelzorgers. 
Ingewikkelde zaken worden opgepakt door de ouderenadviseur, de dorpsondersteuners en/of 
Steunpunt  Mantelzorg. 
 
Schuldhulpverlening 
Stichting Welzijn Bellingwedde biedt als onderdeel van het algemeen maatschappelijk werk sociaal 
juridische dienstverlening. Veel schuldenproblematiek heeft een sociale en/of juridische achtergrond. 
Het gaat  om inwoners in een kwetsbare positie die niet over voldoende middelen beschikken om ‘dure’ 
ondersteuning te bekostigen. Waar nodig worden mensen verwezen naar Bureau Rechtshulp.  
Om preventie te bevorderen is er een voorportaal schuldhulpverlening ingericht. Er is meer aandacht 
voor preventie en integrale hulpverlening, als onderdeel van schuldhulpverlening. Uitgangspunt hierbij 
is dat door vroege interventie en preventie de financiële problemen van inwoners worden verminderd 
en mensen minder vaak doorverwezen hoeven te worden naar de VKB. Hierdoor zullen uiteindelijk de 
kosten schuldhulpverlening voor de gemeente worden verminderd.  
Preventieve inzet richt zich op advies en ondersteuning in het gebruik maken van bestaande 
voorzieningen als kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, administratie bijhouden. Verder richt preventie 
zich op het eerder herfinancieren van schulden om zo de noodzaak van schuldsanering te voorkomen. Er 
is advies en begeleiding bij het (leren) omgaan met geld, door het aanbod van een traject van 
budgetadviesgesprekken, er is een laagdrempelige training ‘grip op je budget’ waarin samen met een 
groepje cliënten de financiën op een rijtje gezet worden. Er wordt gekeken naar inkomsten, uitgaven en 
waar eventueel op bezuinigd kan worden en hoe mensen dit zelf kunnen bijhouden. 
Door het voorkomen van schuldsaneringen, wordt de persoonlijke schade beperkt, evenals de 
bijkomende maatschappelijke schade voor nutsvoorzieningen, verhuurders en leveranciers. Ten slotte 
kunnen daarmee de kosten voor de uitvoering van de professionele schuldhulpverlening door de VKB, 
worden beperkt. 
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Statushouders, huisvesting, maatschappelijke begeleiding en participatie 
Statushouders worden geplaatst in een aantal dorpen in de gemeente Westerwolde. In het werkgebied 
van Welzijn Bellingwedde zijn dit de dorpen Bellingwolde, Blijham en Wedde. Het is belangrijk om de 
huisvestiging te spreiden over verschillende buurten en wijken om te voorkomen dat er een 
opeenstapeling van problematiek en doelgroepen ontstaat. Het is voor woningbouwcoöperaties steeds 
lastiger om een evenwichtige samenstelling te behouden. De maximale huurgrens van rond de 33.000 
euro zorgt ervoor dat er minder financieel draagkrachtigen geplaatst worden (en overblijven) die kunnen 
investeren in hun directe leefomgeving. 
In de tijdgeest van dit moment, waarin er meer onzekerheid en onrust in de samenleving heerst over het 
vluchtelingenvraagstuk, is het nodig om extra aandacht te besteden aan draagvlak en het aanboren van 
vrijwilligers die deze groep juist een warm hart toedragen. 
De uitvoering van de huisvesting wordt in de gemeente Westerwolde gedaan met de inzet van 
medewerkers van Stichting Welzijn Bellingwedde en Rzijn. Voor de uitvoering van de taken wordt 
samengewerkt met de afdeling Werk en Inkomen en de woningbouwcoöperaties. De samenwerking is 
op elkaar afgestemd en verloopt over het algemeen goed. Er is ruimte voor aanpassing van procedures 
wanneer dat nodig is. Op deze manier is het maximaal haalbare resultaat bereikt. Door de verhoogde 
taakstelling van voorgaande jaren, zijn er inmiddels veel mensen in de dorpen gehuisvest. Na de 
plaatsing en het regelen van de zaken rondom de huisvesting is het nodig om de mensen een tijdlang te 
blijven volgen en begeleiden. In eerste instantie om preventief te checken of alles rondom uitkeringen, 
toeslagen en voorzieningen goed verloopt, maar vooral of dit goed blijft verlopen. Men beheerst de 
Nederlandse taal nog niet en is onvoldoende bekend met de Nederlandse samenleving en wat daarin 
van de statushouder verwacht wordt.  
Zaken die na de huisvesting aan de orde komen betreffen vragen op alle levensgebieden, zoals sociaal, 
financieel en juridisch, vragen op gebied van gezinshereniging, scholing en participatie. Nieuwkomers 
worden dan gedurende een periode 1½ à 2 jaar gevolgd. In de beginfase is er sprake is van een zekere 
mate van afhankelijkheid maar gaandeweg wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid middels gerichte 
ondersteuning, coaching en het opbouwen van een sociaal netwerk. In deze tweede fase wordt een 
vrijwilliger ingezet, die een jaar door gaat met de maatschappelijke ondersteuning. De beroepskracht 
heeft als taak om vrijwilligers te werven, te trainen en te ondersteunen.  
 
Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid 
Stichting Welzijn Bellingwedde werkt volgens het principe Welzijn Nieuwe Stijl. Daarbij is het uitgangspunt 
dat in overleg met de hulpvrager gekeken wordt wat men zelf kan doen of kan regelen en wat het 
netwerk of vrijwillige inzet kan bieden. Pas daarna wordt ondersteuning aangeboden, maar ook dan is 
de ondersteuning gericht op de eigen kracht van de hulpvrager. 
 
Collectieve voorzieningen 
Daar waar mogelijk wordt collectief inzet gepleegd, zoals de activiteiten, de koffieochtenden, de ge- 
zamenlijke maaltijden in de Steunstees. Waar het noodzakelijk is kan de inzet individueel gericht zijn. 
Inwoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan collectieve voorzieningen. De activiteiten zijn 
daarop ingericht. Bijvoorbeeld Meer bewegen voor Ouderen, valpreventie, voorlichting over bepaalde 
onderwerpen aan groepen en het ontwikkelen van groepsgerichte ondersteuning. Door de inzet van 
preventieve en collectieve activiteiten neemt de aanspraak op individuele voorzieningen af. 
 

Bestrijden sociaal isolement 
Binnen de ondersteuning die het gebiedsteam biedt, wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen 
van sociaal isolement. Stimuleren tot het verrichten van vrijwilligerswerk, werken aan het  wegnemen 
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van belemmeringen zoals armoede- en schuldenproblematiek. Er is aandacht voor werk, scholing of 
andere vormen van participatie. Er kan een beroep gedaan worden op Sociaal Juridische 
Dienstverlening.  
Er is contact met de medewerker van MEE en met de Sociale dienst, wanneer er vragen zijn op gebied 
van vrijwilligerswerk en/of inzet via de Steunstee bij bijvoorbeeld tuinonderhoud en/of vrijwillige  
thuishulp. Vrijwilligerswerk voorziet in de behoefte om nuttig te zijn voor de samenleving, een doel te 
hebben in het dagelijks leven en het kan een opstap zijn naar betaald werk. 
 
Actief burgerschap en vrijwillige inzet 
Het steunpunt vrijwilligerswerk bemiddelt tussen vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers kunnen bij het steunpunt terecht voor advies en ondersteuning bij het vinden van passend 
vrijwilligerswerk, vragen over uitkering en vrijwilligerswerk, stage en vrijwilligerswerk, ondersteuning 
bij het vinden en behouden van vrijwilligerswerk, beheersing van de Nederlandse taal en 
vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen en scholing. 
Er is een Trefpunt Vrijwilligers waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, 
ervaringen uit kunnen wisselen en waar aandacht is voor scholing en thematische voorlichting. 
Vrijwilligersorganisaties kunnen bij het steunpunt terecht voor het plaatsen van een vacature op de 
website, informatie over een vrijwilligersverzekering, het vinden en binden van vrijwilligers, het opstellen 
van vrijwilligersbeleid, onkostenvergoedingen en scholing vrijwilligers.  
 
Benutten sociaal kapitaal 
Stichting Welzijn Bellingwedde stimuleert inwoners om deel te nemen aan activiteiten en biedt 
ondersteuning aan inwoners bij het uitvoeren van eigen initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid. 
Vanuit het gebiedsteam wordt ingegaan op vragen vanuit dorpen en wijken om mee te denken over 
nieuwe invulling van bijvoorbeeld een dorppshuis, een speelplek, een steunstee. Inwoners leren elkaar 
kennen en maken gebruik van de kennis en competenties die aanwezig zijn. Inwoners verbreden hun kijk 
op de eigen omgeving en krijgen oog voor de specifieke problemen van hun buurtgenoten. Dit leidt tot 
meer begrip, acceptatie en de wil om anderen te betrekken in de plannen. De eigen kracht van inwoners 
staat hierbij voorop. De professional biedt vanuit de expertise ondersteuning maar voert niet zelf uit. 
 
Bewustwording risicovol gedrag en ongezonde leefstijl 
Stichting Welzijn Bellingwedde ondersteunt meerdere initiatieven op het gebied van bewegen voor 
ouderen zoals Meer Bewegen voor Ouderen en seniorengym. Er wordt samengewerkt met het Huis 
voor de Sport om gezamenlijk vorm te geven aan wensen en initiatieven van de inwoners. Deze 
activiteiten bevorderen dat inwoners aan beweging doen, de landelijke norm is hierbij een leidraad. 
Er is preventief aandacht voor risicovol gedrag en ongezonde leefgewoonten als overmatig en ongezond 
eten, drugs- en alcoholgebruik. Op de Steunstees gebeurt dat in de vorm van gezonde voeding en 
beweging en in de jeugdsozen in de vorm van op preventie gerichte gesprekken, voorlichting over drugs, 
alcohol, veilige seks en gezonde voeding. 
 
Ervaringsdeskundige inzet 
Om de ondersteuning aan inwoners met complexe problematiek te verbeteren wordt een 
ervaringsdeskundige ingezet met als doel de leefwereld van de klant beter te leren kennen zodat de 
ondersteuning optimaal ingezet kan worden. Noorderpoort en de Tintengroep zijn een samenwerking 
aangegaan om de opleiding ervaringsdeskundigen te faciliteren en Stichting Welzijn Bellingwedde heeft 
middels een sollicitatieprocedure een deelnemer voor deze opleiding aangeleverd.  
Cursisten leren de eigen ervaringen (op het gebied van bijvoorbeeld multiproblematiek, mantelzorg, 
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huiselijk geweld, armoede) in te zetten om samen met collega’s hulp en dienstverlening te bieden aan de 
cliënt. De kracht van ervaringsdeskundigen is dat ze makkelijk in gesprek komen met de cliënt en uit 
ervaring begrijpen waar de ander tegenaan loopt. Stichting Welzijn Bellingwedde heeft hiervoor één 
stageplaats beschikbaar gesteld. 

Beoogd resultaat welzijn en maatschappelijke dienstverlening  
Beoogd resultaat dat terugkomt in de kwartaalrapportage ten aanzien van welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening:  
 
Kwantitatief worden de volgende zaken per kwartaal cijfermatig gerapporteerd: 
 Aantallen keren ondersteuning, problematieken, leeftijdsgroepen, activiteiten, bezoekersaantallen. 
 
Kwalitatief doen we op de volgende wijze verslag van de voortgang: 
 Er is een beschrijving van voorbeelden over de sluitende aanpak van de netwerken en de resultaten 

hiervan op basis van signalen;  

 Er is een beschrijving van voorbeelden hoe de ondersteuning op maat en dichtbij georganiseerd is en 
welke maatschappelijke steunsystemen hierbij ingeschakeld zijn en met welk resultaat;  

 Er is overleg geweest met de gemeente over de doorontwikkeling van de dorpsondersteuning;   
 Er ligt een plan hoe ondersteuning en respijtzorg aangeboden is en welke acties zijn ingezet om 

overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen;  
 Er is duidelijkheid over de samenwerking en inzet van Welzijn Bellingwedde in de aanpak van 

eenzaamheid onder ouderen, met als basis de onderzoeksresultaten binnen de  gemeente 
Westerwolde. Hierin zijn de risico’s van sociaal isolement meegenomen;  

 Er ligt een plan om te komen tot een passende aanpak en afstemming met ketenpartners over 
schuldenproblematiek in relatie tot psychische en sociale problemen;  

 Er is een afsprakenlijst hoe de samenwerking en afstemming met Werk en Inkomen plaatsvindt;  
 Per kwartaal is een kort verslag beschikbaar van de stand van zaken rondom laaggeletterdheid in de 

ondersteuning en de verwijzingen naar het Taalhuis;  
 Er is inzicht in het evenwicht tussen collectieve en individuele voorzieningen, in welke vorm dit 

gegoten is en hoe preventie toegepast is;  
 Inwoners nemen actief deel op velerlei gebieden in de samenleving in dorpen en wijken;  
 Er zijn themagerichte keuzes (bijvoorbeeld gezondheid en beweging , schulden) gemaakt waar in 

2019 de aandacht op gevestigd is en deze zijn planmatig uitgevoerd;  
 Per kwartaal is er kort verslag gedaan van de inzet Ervaringsdeskundige. 
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5 Medewerkers  - Tussen leefwereld en systeemwereld 
 
5.1. Algemene beschrijving 
Het gebiedsteam Bellingwedde heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de teamontwikkeling en er 
zijn slagen gemaakt in het zelforganiserend vermogen van het team. Deze investering in de organisatie 
en bedrijfsvoering is nodig geweest om te komen tot de gezonde en sterke organisatie die we nu zijn. 
De werkzame factoren van de kanteling van individueel maatwerk naar collectieve aanpakken zijn nodig 
om meer preventief te kunnen werken. Het vraagt om verbindingen leggen in de wijk, om goede 
afstemming met inwoners, om zorgvuldigheid en inzet van opbouwwerk, dorpsondersteuning en 
Steunstee-werk. Het vraagt om integraal te kijken, anders te leren en anders te doen.  

 

5.2. Analyse huidige stand van zaken 
In 2019 gaan we verder aan de slag met het afstemmen binnen het team en de ketenpartners over de 
aanpak van problematiek, het ontwikkelen van preventieve activiteiten, als team werken aan de 
uitvoering van het jaarplan en de resultaten die daarop afgestemd zijn. We gaan bewust bezig met de 
vraag: waarom doen we dit, wat verwachten we hier van en welk resultaat heeft onze inzet? De 
resultaten van de gesprekken met de ketenpartners van Welzijn Bellingwedde, de nauwere 
samenwerking met het CJG, de ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe welzijnsorganisatie in de 
gemeente Westerwolde zullen een impuls geven aan de samenwerking tussen gemeente, Welzijn 
Bellingwedde en haar stakeholders.  

Wat betreft ondersteunende systemen starten we in 2019 met een (nieuw) registratiesysteem Regas. Dit 
systeem sluit beter aan bij het verzamelen van gegevens gekoppeld aan wijk, buurt of dorp. 
Welzijn Bellingwedde maakt verder gebruik  van een HR systeem waar medewerkers hun eigen gegevens 
beheren en hierin verantwoordelijkheid dragen. Er is een persoonlijk leersysteem (Pynter) waar 
medewerkers zich in kunnen schrijven voor (interne) trainingen en cursussen. Deze scholing wordt aan 
het begin van het jaar samengevat in een scholingsplan, zodat er afstemming is binnen het team wie wat 
wanneer gaat doen. Het juiste gebruik van deze systemen vraagt in 2019 blijvende aandacht.  
 
In 2019 is het een aandachtspunt om medewerkers goed te begeleiden in de ontwikkelingen rondom de 
vorming van een nieuwe welzijnsorganisatie. Medewerkers worden gemotiveerd en gestimuleerd om 
mee te denken in de processen. Het doel is om na 2019 een team van goed geschoolde en up to date 
medewerkers te hebben die voor de inwoners van Westerwolde van betekenis zijn.   
 

5.3. Doelen medewerkers voor 2019 
In 2019 zetten we de in gang gezette koers naar het werken met een zelforganiserend team voort en 
leggen we meer verantwoordelijkheid neer bij de medewerkers voor hun taken en hun eigen 
ontwikkeling. Tevens investeren we in de cultuurverandering om nog beter te kunnen voldoen aan de 
kanteling om meer van curatief naar preventief te werken en waar mogelijk en wenselijk van individueel 
maatwerk naar collectieve inzet te komen. Uiteindelijk is de investering in medewerkers een middel om 
onze beoogde doelen op de onderdelen klant en dienstverlening (hoofdstuk 4) en omgeving (hoofdstuk 
7) te behalen. Het is verder vooral bedoeld voor onze interne bedrijfsvoering en cultuur en we zullen 
daarom op dit onderdeel in de verantwoording alleen een beknopte samenvatting geven.  
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In 2019 gaan we de volgende acties ondernemen:  
 Medewerkers ervaren eigenaarschap voor hun rollen en posities en nemen initiatief en 

verantwoordelijkheid in hun eigen ontwikkeling;  
 Medewerkers zijn T-shaped professionals die zowel generalistisch kunnen werken als een specifiek 

specialisme inbrengen;  
 In het team zitten de juiste medewerkers op de juiste plek, waarbij kracht en talent tot bloei komt;  
 Doorontwikkeling en verdere uitvoering van het team-ontwikkeltraject;   
 Doorontwikkeling werkwijze casusregie, waardoor escalatie wordt voorkomen door zorg en 

ondersteuning, effectief en efficiënt in te zetten. De aanpak uit zich in het werken volgens één gezin, 
één plan, één regisseur;  

 Medewerkers ervaren balans in hoeveelheid werk versus teamrollen/verantwoordelijkheid;  
 Versterken van het buurtgericht werken middels training;  
 Blijvende aandacht voor rapportage en registratie;  
 Implementatie van Regas;  
 Doorontwikkeling op het juiste gebruik van de systemen en registratie en dossiervorming conform 

beleid. De resultaten zijn input voor het verbeteren van het handelen en voor reflectie. Mede doordat 
medewerkers op team- en individueel niveau inzage hebben in Qlik sense en daarmee zelf hun inzet 
en resultaten kunnen bekijken en analyseren. 
 

Beoogd resultaat: 

 Medewerkers voelen zich gehoord en gezien, worden gecoacht en gefaciliteerd. Zij werken met 
plezier en leveren daardoor goed werk;  

 De verbinding tussen de medewerkers leidt tot de ontwikkeling van producten en diensten die 
aansluiten bij de vraag van de inwoners;  

 Het outreachend werken door medewerkers is versterkt met als effect een grotere zichtbaar- en 
vindbaarheid in wijken en dorpen;  

 De ondersteunende systemen zijn door medewerkers op de juiste wijze gebruikt. De gemeente heeft 
duidelijk wat ze echt wil weten en op welke indicatoren ze vervolgens willen meten. Door daar 
kritischer met elkaar naar te kijken is de druk die medewerkers ervaren om te monitoren verminderd 
of acceptabel;  

 Medewerkers weten hoe ze in Qlik sense hun eigen registratiegegevens en die van het team kunnen 
bekijken en interpreteren. Dit leidt tot een groter besef bij medewerkers omtrent hun inzet 
waardoor teams gezamenlijk keuzes kunnen maken over de in te zetten dienstverlening.  
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6 Organisatie – Systeemwereld 
 

6.1. Algemene beschrijving  
Welzijn Bellingwedde is een organisatie waar gewerkt wordt in een gebiedsteam aan het ondersteunen 
van inwoners van Westerwolde (gebied voormalig Bellingwedde) van alle leeftijden. In het gebiedsteam 
werken we met medewerkers van Welzijn Bellingwedde , CJG en  WMO cliëntadviseurs aan een integrale 
werkwijze afgestemd op ieders kernwaarden en uitgangspunten. Naast deze vaste partners hebben we 
een groot aantal ketenpartners zoals de politie, de wooncorporatie, de GGD, Lentis, Verslavingszorg, 
Humanitas, Leger des Heils. In het OGGZ overleg, de buurtnetwerken, de dorpsoverleggen, wordt 
ondersteuning en aanpak afgestemd en wordt zoveel als mogelijk gewerkt volgens een gezin-een-plan-
een regisseur. Per casus kunnen ook andere partners worden uitgenodigd.  
Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een team van 11 medewerkers, die borg staan voor de integrale 
uitvoering van jeugd en jongerenwerk, dorpsondersteuning, steunstee-werk, mantelzorgondersteuning, 
vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, jeugdmaatschappelijk werk, 
kindhulpverlening, gezinscoach, schuldhulpverlening, huisvesting statushouders, integratie en 
participatie. In het team zijn verder een aantal taken vastgelegd, waaronder PR, social media, website, 
registratie, scholing, roosters maken, activiteitenagenda.  
 

6.2 Analyse huidige stand van zaken 
Er zijn in 2018 slagen gemaakt in de verbinding tussen de verschillende disciplines en preventieve 
ontwikkelingen. Zo is er samen gewerkt met andere organisaties om eenzaamheid op te sporen (Sociaal 
Vitaal), is het  bij Trefpunt Mantelzorg mogelijk om de partner mee te nemen die opgevangen wordt 
door een thuiszorgmedewerker, is er een training ontwikkeld en gegeven op gebied van financiën, is er 
een jonge moedergroep gestart (samen met de GGD), is er dementie en bewegen op muziek gestart, zijn 
er trainingen voor vrijwilligers gegeven, is er een ervaringsdeskundige (brede ervaring op sociaal, 
juridisch gebied en ondersteuning aan kwetsbare groepen) aangenomen die scholing gaat volgen 
(samenwerking tussen Tinten en Noorderpoort) en is er gerichte aanpak gezond koken met weinig geld. 
In het team is aandacht voor ideeën die uitgewerkt worden tot concrete plannen voor de uitvoering.   
  
Stichting Welzijn Bellingwedde doet met medewerkers en netwerkpartners mee aan de leerkringen 
armoede en schuldpreventie en samenlevingsopbouw. Deze leerkringen worden door Tinten 
gefaciliteerd en ondersteund door Movisie. Het doel is om op beide onderwerpen versterking te krijgen 
van de werkwijze en methodieken. 
 
Tot slot is in 2018 geïnventariseerd welke medewerkers gezien hun werkzaamheden SKJ geregistreerd 
moeten worden en aan welke eisen medewerkers moeten voldoen en hoe medewerkers te faciliteren. 

 

6.3. Doelen organisatie voor 2019 
In 2019 willen we de werkwijze van T-shaped professionals binnen het gebiedsteam verder 
doorontwikkelen, optimaliseren en er voor zorgdragen dat deze in de praktijk wordt nageleefd. Voor dit 
onderdeel geldt dat de investering in de organisatie een middel is om onze beoogde doelen op de 
onderdelen klant en dienstverlening (hoofdstuk 4) en omgeving (hoofdstuk 7) te behalen. Het is verder 
vooral bedoeld voor onze interne bedrijfsvoering en cultuur en we zullen daarom op dit onderdeel in de 
verantwoording alleen een beknopte samenvatting geven.  
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Hiertoe ondernemen we de volgende acties:  
 Jaarplan 2019 uitvoeren en daarop rapporteren;  
 Interne organisatiestructuur verder optimaliseren en communiceren;  
 Op thema’s die zich aandienen, binnen het team kleine werkgroep vormen die preventie en aanpak 

voorbereid voor het team.;  
 Doorontwikkeling op registratie via Regas en Qlik Sense, waarbij medewerkers op team- en 

individueel niveau inzage hebben in het systeem en daarmee zelf hun inzet en resultaten kunnen 

bekijken 

 
Beoogd resultaat: 
 De beoogde resultaten uit dit jaarplan zijn gerealiseerd;  
 Het team heeft een of meer SKJ geregistreerde medewerkers die kennis en ervaring hebben op het 

gebied van complexe jeugdproblematiek;  
 Alle buurtteams werken volgens de norm verantwoorde werktoedeling en dat proces is op papier 

vastgelegd;  
 De werkprocessen zijn duidelijk omschreven en worden toegepast;  
 Het gebruik van de ondersteunende (registratie)systemen is geoptimaliseerd. 

  



  
 

24 
 
 

7 Omgeving – De leefwereld van de klant en de organisatie 
 

7.1 Analyse huidige stand van zaken 
Stichting Welzijn Bellingwedde heeft in 2018 op verschillende manieren gebruik gemaakt van publiciteit. 
Er zijn regelmatig berichten verschenen in de dorpskrantjes, er is aandacht gegeven aan de 
bereikbaarheid van de stichting en de activiteiten middels het verspreiden van folders en flyers. Er is een 
facebook pagina waarop verslagen en foto’s van activiteiten worden geplaatst maar ook aankondiging 
wordt gedaan van aankomende initiatieven en activiteiten.   
 

 
 
In het afgelopen jaar hebben we ingezet op samenwerking met diverse initiatieven in ons werkgebied, 
zoals Sociaal Vitaal, Muziek en Dementie, Jonge Mantelzorgers, Veilig gaan en staan.  
Samenwerking waar nodig en waar mogelijk met medewerkers van Rzijn, is in 2018 in gang gezet en zal 
in 2019 verder vorm krijgen. Dit zal onderdeel zijn van de wens van de gemeente Westerwolde om te 
komen tot één welzijnsorganisatie. Hiervoor is het nodig dat de gemeente haar visie op het sociale 
domein kenbaar maakt. 
 
De samenwerking met huisartsen in Bellingwolde als in Bijham kan nog uitgebreider vorm krijgen. 
Het is een langzaam proces dat op basis van vertrouwen en het goed op de hoogte zijn van elkaars 
mogelijkheden verder uitgewerkt kan worden. De assistenten en de POH hebben hierin een belangrijke 
rol. Er komen steeds vaker praktische vragen bij het gebiedsteam binnen waarin de huisarts vraagt wat 
welzijn kan betekenen. 
 
Voor jeugd worden in samenwerking met GGD en scholen acties uitgezet om de bereikbaarheid voor 
ouders met vragen te verbeteren. Er wordt onderzocht welke acties hiervoor nodig zijn. Hierbij denken 
we aan, vaste contactmomenten op scholen, oprichten van een jonge moedergroep, voorlichting op 
scholen over mantelzorg (aan jongeren), preventieve actie op gebied van jongeren en geld. Hierin 
worden individuele vragen gecombineerd met collectieve aanpak. 
 

7.2. Doelen omgeving voor 2019 
In 2019 heeft Stichting Welzijn Bellingwedde zich een aantal doelen gesteld om de bekendheid, 
bereikbaarheid van het welzijnswerk te vergroten. Hierbij zal aandacht gegeven worden aan: 
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 Het gebruik maken van gerichte PR en Communicatie over preventie en activiteiten;   
 Waar mogelijk de samenwerking zoeken met keten- en zorgpartners in de gemeente Westerwolde;   
 Het verder vormgeven van de samenwerking met Rzijn;  
 Het profileren van dorpsondersteuning naar de wijken en dorpen;   
 Het meedenken en meewerken aan de vorming van één Welzijnsorganisatie in de gemeente 

Westerwolde. 
 
Hiertoe ondernemen we de volgende acties:  
 Er is middels taken en rollen aandacht voor PR;  
 Er is een facebook pagina waar aankondigingen worden gedaan, verslagjes en foto’s worden 

geplaatst van activiteiten (afgepast en niet teveel);  
 De website wordt bijgehouden, folder/flyermateriaal ontwikkeld en verspreid;  
 Er wordt deel genomen aan relevante overleggen in de gemeente Westerwolde;  
 Op diverse terreinen wordt samengewerkt of is er overleg om tot samenwerking te komen met Rzijn 

(o.a. schuldhulpverlening, Mantelzorg, Vrijw. Werk, Taalhuizen en OGGZ);  
 Informatie over de dorpsondersteuners wordt gericht verspreid om bekendheid bij de inwoners te 

vergroten;  
 Duidelijkheid te krijgen welke rol Welzijn Bellingwedde heeft in het proces om te komen tot de 

vorming van één welzijnsorganisatie in de gemeente Westerwolde. 
 
Beoogd resultaat: 
 Medewerkers zijn in staat om Stichting welzijn Bellingwedde zichtbaarder te maken in de buurt. Met 

deze zichtbaarheid bereiken we dat meer mensen ons makkelijker vinden, we vindplaatsgerichter 
werken en we onze signalerende functie beter benutten;  

 De website en verdere informatievoorziening is up to date;  
 De communicatie naar inwoners is geoptimaliseerd;  
 Stichting Welzijn Bellingwedde in beeld (als voorliggende voorziening) in het kader van de wmo;  
 Inwoners en ketenpartners weten de dorpsondersteuners te vinden en zijn op de hoogte van de 

mogelijke inzet van dorpsondersteuning;  
 Er zijn samenwerkingsafspraken over de toekomstvisie van beide organisaties. 

 

7.3. Ontwikkelpunten in samenwerking met de gemeente  
Tot slot liggen er nog enkele ontwikkelopgaven die de gemeente Westerwolde en Stichting Welzijn 
Bellingwedde gezamenlijk moeten oppakken. Het gaat om:    
 Aanpak rondom eenzaamheid en armoede;  
 Ontwikkelingen rondom schuldhulpverlening en doorverwijzing al dan niet naar de VKB;  
 Vorming van een (nieuwe) welzijnsorganisatie;  
 Gemeentelijke visie en beleid op het sociaal domein. 
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8 Slotwoord 
 
Stichting Welzijn Bellingwedde voert met veel enthousiasme en inzet haar werkzaamheden uit. De 
vorming van de gemeente Westerwolde heeft een verschuiving met zich mee gebracht van de taken en 
verantwoordelijkheden van ambtenaren. Het was in het begin even zoeken wie waarvoor benaderd kon 
worden. Hierin hebben we alle medewerking ervaren binnen de gemeente en kunnen we nu bij de juiste 
personen terecht. 
 
Er is nog veel beleid dat binnen de nieuwe gemeente vorm moet krijgen. Wij voelen ons als Stichting 
Welzijn Bellingwedde hierbij betrokken en hebben regelmatig overleg over de werkwijze en de 
mogelijkheden binnen de subsidieafspraken. 
 
De samenwerking met Rzijn wordt niet alleen door Stichting Welzijn Bellingwedde voorgestaan, ook Rzijn 
en de gemeente zoeken de meerwaarde daar op waar het kan. Voorbeelden hiervan zijn aanpak rondom 
armoede en schulden, eenzaamheid, statushouders, participatie en mantelzorg. 
Op gebied van jeugd en het CJG, denken we mee over mogelijkheden tot effectieve inzet van het 
voorliggend veld. De ontwikkelingen richting 2019 waarbij beide organisaties zijn betrokken geven 
vertrouwen voor de toekomst!  
 
 
 
 
 

Bellingwedde, september 2018 
 

 


