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Verbinding met de uitvoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De visie op de decentralisatie in het sociaal domein in 
de gemeente Westerwolde, is bepalend voor uitvoering 
van het welzijnswerk. Belangrijke uitgangspunten hierbij 
zijn:

• het werken met een integraal ondersteuningsplan
• de cliënt centraal stellen
• de ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij organiseren
• het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociaal  

netwerk

Dit betekent dat de verbinding tussen de gemeente en 
het lokaal welzijnswerk op het vlak van WMO van groot 
belang is.

Stichting Welzijn Bellingwedde verleent haar diensten 
aan burgers zonder indicatie. Zij richt zich op signalering 
en preventie en stemt haar activiteiten en inzet daarop 
af. Dit komt tot uiting door in de buurt, laagdrempelig 
en met behulp van vrijwilligers, ondersteuning te 
verlenen daar waar het nodig is. De professionele 
ondersteuning wordt op maat gegeven en afgestemd 
met inwoners, organisaties en instellingen.

Welzijn 
Bellingwedde 
in 2018

Stichting Welzijn Bellingwedde werkt vanuit 
het principe ‘Welzijn Nieuwe Stijl’. Hierbij zijn 
eigen kracht, zelfredzaamheid, vraaggericht en 
integraal werken de uitgangspunten. Binnen het 
team van Welzijn Bellingwedde werken we 
 samen   met de verschillende disciplines binnen 
welzijn. Daar waar nodig wordt de samen
werking gezocht met collega’s in de eerste lijn. 
Hierbij is het streven dat er vanuit Welzijn 
 Bellingwedde één casemanager is die de zorg/
hulpverlening coördineert.



Onderdeel van de Tintengroep
Stichting Welzijn Bellingwedde valt onder de 
 Tintengroep en zet zich in om de eigen kracht en 
talenten van de bewoners in haar werkgebieden te 
versterken en te ondersteunen. Dit doen ze door 
inwoners van wijken en buurten te activeren, te 
 verbinden en verschillende organisaties bij elkaar te 

‘Buurtnetwerken 
spelen een zeer 

waardevolle rol in 
het welzijnswerk’.

Uitgangspunten
• informele netwerken organiseren en inzetten;
• preventie waar mogelijk;
• vroegtijdige signalering en actie waar nodig;
• burgerbetrokkenheid en participatie bevorderen.

‘De verbinding 
tussen de gemeente 
en Stichting Welzijn 
Bellingwedde is van 

groot belang.’

brengen. Binnen de Tintengroep neemt Stichting 
Welzijn Bellingwedde deel aan de belangrijke ontwikke-
lingen binnen de Tinten welzijnsgroep, als het gaat om 
de ontwikkelingen in het sociaal werk maar heeft haar 
eigen lokale kleur. Belangrijke thema’s waar binnen de 
Tintengroep aan gewerkt worden zijn: samenlevings
opbouw, afstemming formele en informele zorg, 
complexe jeugd casuïstiek en armoede.

TERUGBLIK 2018

Jeugd
Buurtnetwerk 0 - 12
Stichting Welzijn Bellingwedde coördineert 
3 net werken in het kader van de jeugdhulpverlening 
van 0 tot 12 jaar. In deze buurtnetwerken wordt 
samengewerkt met: peuterspeelzalen, alle basisscholen, 
GGD, de huisarts (alleen in Wedde), (school) maatschap-
pelijk werk en de afdeling WMO van de gemeente. 
Het netwerk signaleert vroegtijdig en waar nodig 
wordt onder steuning laagdrempelig ingezet. 
De GGD richt op de sociaal medische en 
 gezondheidsproblematiek rondom kinderen. Het 
 schoolmaatschappelijk werk richt zich op de sociale en 
maatschappelijke problematiek. Zo worden er minder 
kinderen doorverwezen naar de duurdere geïndiceerde 
zorg, waardoor de uiteindelijke kosten omlaag gebracht 
worden. Hierbij heeft vooral de inzet van opvoedings
ondersteuning, inzet van jeugdmaatschappelijk werk of 
een gezinscoach, inzet gezinsondersteuning door 
(opgeleide) vrijwilligers een belangrijke rol gespeeld.



Buurtnetwerk 12+
In het buurtnetwerk 12+ wordt samengewerkt met: 
het jongerenwerk, het maatschappelijk werk, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid (CJGV), de 
leerplicht ambtenaar, de jeugdagent, het Dollard College, 
GGD en de gemeente. De korte lijnen zorgen er voor 
dat er stappen ondernomen worden op het gebied van 
o.a. school en/of thuissituatie, om uitval op welk gebied 
dan ook te voorkomen.

Buurtnetwerken: de cijfers
• Het netwerk van 0  12 jaar is een vindplaats gericht 

netwerk en gaat om signalen die gezinnen met één of 
meerdere kinderen betreffen.

• Het buurtnetwerk 12+ is meer hulpverleningsgericht. 
Hier staat de jongere meer centraal en in mindere 
mate het gezin. 

• De verschillende buurtnetwerken komen elk gemid-
deld 6 á 7 keer per jaar bijeen. 

• De meeste signalen gaan over problematiek bij 
gescheiden ouders, ouderbezoekregelingen, 
 vechtscheidingen. Andere signalen zijn: gedragsen 
ontwikkelingsproblematiek en acceptatie daarvan bij 
de ouders, ouders die geen regie over de opvoeding 
kunnen houden, verwaarlozing e.d.

Jonge Mantelzorger
Ook in 2018 hebben we aandacht voor de jonge 
mantelzorger en het onderkennen en voorkomen van 
uitvalrisico’s. Door het gebruik van social media bereikt 
Stichting Welzijn Bellingwedde een brede groep. Er 
wordt samengewerkt met de collega instelling ‘Stichting 
Rzijn’ en cliënt en mantelzorgondersteuning (CMO) om 
jonge mantelzorgers nog beter te bereiken.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het gebiedsteam heeft wanneer dat nodig is contact met 
het CJG. Bijvoorbeeld bij opschaling van hulp of wanneer 
er behoefte is aan advies. Het gebeurt ook dat het CJG 
verwijst naar het gebiedsteam om ondersteuning vanuit 
het voorliggend veld in te zetten.

Huiselijk Geweld
Aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk 
geweld wordt ondersteuning geboden door medewer-
kers die hiervoor geschoold zijn door het Steunpunt 
Huiselijk Geweld. In provinciaal verband werkt Stichting 
Welzijn Bellingwedde mee aan een regionaal groeps-
aanbod, gericht op verschillende leeftijdsgroepen. 

Jeugdsozen
In 2018 hebben de jeugdsozen vele activiteiten georga-
niseerd. Bij de uitvoering van deze activiteiten door het 
jongerenwerk is er aandacht voor advies, ondersteuning 
en verwijzing aan jongeren en hun ouders. Er is een 
vertrouwensrelatie van waaruit jongeren en/of ouders/
verzorgers benaderd worden. Voor de interventie wordt 
gebruik gemaakt van de bestaande signaleringsstructuur 
van buurtnetwerken, het steunpunt (jongeren)mantel-
zorg en Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). 

Blijham
In de Soos in Blijham komen jongeren in de leeftijd van 
14 tot 23 jaar. De soos biedt jongeren de mogelijkheid 
om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar te 
kletsen. Dit tijdens het tv kijken, poolen, tafelvoetballen, 
etc. In overleg of op initiatief van de jongeren zijn er 
activiteiten zoals bijvoorbeeld samen koken en eten of 
een filmavond. De Soos is samen met de jongeren aan 
de buitenkant opgeknapt. 

Bellingwolde
In de Meet zijn in 2018 de activiteiten voor kinderen 
van de basisschool weer opgestart.
Tijdens het brengen en halen van de kinderen wordt 
contact gelegd met de ouders. Op die manier wordt een 
band opgebouwd met zowel de jongeren als de ouders, 
waardoor het bespreken van eventuele problematiek 
laagdrempelig blijft. 

Op vrijdagmiddag is de Meet geopend voor de jongeren 
van het Dollard College. Ook zij kunnen hier terecht om 
elkaar te ontmoeten, te poolen, tv te kijken en er is 
ruimte voor eigen initiatief. Er is contact met de school 
wanneer er zich bijzonderheden voordoen.

Door bekende ‘hangplekken’ te bezoeken en jongeren 
te wijzen op hun gedrag, wordt overlast die andere 
inwoners ervaren, verminderd. Bij vragen en/of signalen 
vanuit de dorpen of de gemeente voor ondersteuning 
bij het oplossen van problemen kan een beroep worden 
gedaan op het gebiedsteam. Er is nauwe samenwerking 
met de gemeente en de politie. 

‘Er is een plek 
waar ik naar 

toe kan en me 
prettig voel.’



WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING

Eigen kracht en informele netwerken
Stichting Welzijn Bellingwedde werkt volgens het princi-
pe Welzijn Nieuwe Stijl. Daarbij is het uitgangspunt dat 
in overleg met de hulpvrager gekeken wordt wat men 
zelf kan doen en zelf kan regelen. Is dat niet mogelijk 
dan kan een vrijwilliger worden ingezet. Als duidelijk is 
dat er professionele ondersteuning nodig is, wordt deze 
ondersteuning aangeboden. Ook dan is de ondersteu-
ning gericht op de eigen kracht van de hulpvrager. 

Steunstee
De Steunstee is (nog steeds) een belangrijke pijler als 
het gaat om een maatschappelijk steunsysteem. Een 
Steunstee is dicht in de buurt, bekend bij de bevolking 
waar mensen laagdrempelig terecht kunnen met vragen 
en problemen. De Steunstees worden gebruikt voor 
koffieochtenden, themagerichte bijeenkomsten, samen 
koken en eten, lezingen, activiteiten zoals handwerken, 
kaarten maken en bingo. Bij al deze activiteiten staat de 
ontmoeting centraal en zijn vrijwilligers actief. Tijdens 
deze activiteiten ontstane contacten is er aandacht voor 
het signaleren en het bieden van adequate, laagdrempe-
lige hulpverlening en ondersteuning. De activiteiten 
leveren een bijdrage in het signaleren van problemen en 
het voorkomen van eenzaamheid.

Statushouders (asielzoekers die als vluchteling worden 
erkend en hebben een verblijfsvergunning) die gehuis-
vest zijn in de gemeente worden, nadat de basisvoorzie-

ningen zijn geregeld, voor hun vragen naar de Steun-
stees verwezen. Het gaat dan om zaken als de post nog 
niet kunnen lezen, hulp bij contacten met instanties en/
of instellingen. De steunsteemedewerker kan deze 
mensen op weg helpen om tot een oplossing of hulp-
vraag te komen. 

Participatie
De Steunstee is ook een belangrijk middel om inwoners 
te laten participeren. Naast de door Stichting Welzijn 
Bellingwedde georganiseerde activiteiten is er ruimte 
voor eigen initiatief en activiteiten. Ontmoetingen 
leiden tot activiteiten waardoor mensen ondersteund 
worden, zichzelf ontplooien, zich kunnen ontspannen 
en daarmee leefbaarheid voor zichzelf en anderen een 
gezicht geven. Inwoners kunnen terecht voor vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg en het langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Hierbij worden 
zoveel mogelijk vrijwilligers ingezet bij de uitvoering. 
Nieuwkomers die zich gevestigd hebben in de 
gemeente, behoeven specifieke aandacht bij het vinden 
van werk en/of vrijwilligerswerk. Om de participatie van 
deze groep te bevorderen wordt een specifieke 
werkwijze ontwikkeld, waarbij de inzet van vrijwilligers 
een grote rol gaat spelen. 

Dorpsondersteuning
De dorpsondersteuners in de twee kernen (Bellingwol-
de en Blijham) werken nauw samen binnen het gebieds-
team. Zij zijn via de Steunstees bereikbaar én zichtbaar 
voor inwoners. Professionele inzet en ondersteuning 

‘Inwoners 
kunnen voor al 
hun vragen bij 
de Steunstees 

terecht.’



vindt alleen plaats wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij 
ernstige schuldenproblematiek, echtscheiding en 
huiselijk geweld. Dorpsondersteuning voorziet in de 
verbinding tussen de formele en informele zorg. De 
dorpsondersteuners stimuleren de samenwerking 
tussen inwoners, huisartsenpraktijk, WMO consulent 
van de gemeente en thuiszorgorganisaties en brengen 
groepen met elkaar in contact. 

Er is contact met de dorpsondersteuning in Wedde en 
waar nodig wordt naar het gebiedsteam doorverwezen. 
De huisartsen weten de dorpsondersteuners steeds 
beter te vinden, er wordt vaker doorverwezen.

Kwetsbare groepen
In het gebiedsteam Bellingwedde komen signalen uit de 
verschillende netwerken (OGGZ, Meldpunt Veiligheid 
en Zorg, buurtnetwerken, huisartsen en andere organi-
saties). Waar nodig worden deze door het team opgepakt. 
Verder komen vragen rechtstreeks bij een van de 
medewerkers binnen of direct via Stichting Welzijn 
Bellingwedde (dagelijks bereikbaar). Door de samen
stelling van het team en het integraal werken kunnen 
signalen van jong en oud worden opgepakt.

Voor statushouders die gehuisvest zijn in de gemeente 
is extra aandacht. Daar waar mogelijk worden vrijwilli-
gers ingezet als het gaat om taalondersteuning, maatjes 
contacten, wegwijs maken in de buurt en tolken voor 
een landgenoot. Het Maatjesproject voorziet in de 
behoefte om statushouders te koppelen aan een 
vrijwilliger die specifieke taken heeft als maatje, o.a. 
wegwijs maken in de gemeente, gebruik maken van 
bestaande voorzieningen, deel uit maken van de 
gemeenschap en evt. het aangaan van een lidmaatschap 
bij een vereniging.

Schuldhulpverlening
Het gebiedsteam werkt samen met de woningbouw
vereniging als het gaat om huisuitzettingen. Er is contact 
met de woonconsulent, in overleg wordt besloten of er 
ondersteuning ingezet moet worden om huisuitzetting 
te voorkomen. Vervolgens is er contact met de betref-
fende bewoner(s). Op deze manier kan in een belangrijk 
aantal situaties huisuitzetting worden voorkomen. 
Schulden en/of andere problematiek worden opgepakt. 
Wanneer er kinderen bij betrokken zijn is er extra 
aandacht om zo snel mogelijk een stabiele situatie te 
bereiken. Wat betrokkenen zelf kunnen doen, wordt 
ook door hen zelf opgepakt.



‘Inzicht 
in het eigen 

besteedbaar inkomen 
is niet altijd 
aanwezig’.

Er wordt preventief gewerkt door, waar mogelijk, een 
inkomenscheck te doen. Ook worden inwoners gewe-
zen op mogelijke toeslagen en voorzieningen waarvan 
zij gebruik kunnen maken. Onderdeel van ondersteu-
ning is het maken van een inkomstenuitgavenoverzicht 
om de hulpvrager inzicht te geven in het besteedbare 
inkomen. Er wordt advies gegeven om inkomsten te 
verwerven en uitgaven te verminderen. Sinds 2017 is 
de Voorzieningenwijzer actief in de gemeente. Mensen 
die door een medewerker van de voorzieningenwijzer 
zijn bezocht en nog aanvragen kunnen doen in kader 
van gemeentelijke regelingen, worden overgedragen aan 
het gebiedsteam. 
 
Coördinatie Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ) 
Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een coördinerende 
taak binnen de OGGZ. Eenmaal in de twee maanden is 
een ketenpartneroverleg waarbij alle OGGZ casussen 
worden besproken. De coördinator kan ingeroepen 
 worden om nieuwe casussen te bespreken, het betrekken
van ketenpartners, het organiseren van zorgoverleggen 
en doorverwijzen. Door de deelname aan en de coördi-
natie van de OGGZ speelt het gebiedsteam een grote 
rol bij de meldingen van overlast, burenruzie en zorgen 
rondom inwoners. Waar nodig wordt een melding 
besproken, worden acties uitgezet, problemen in kaart 
gebracht en ondersteuning geboden waar nodig. Wat 
mensen zelf kunnen, wordt ook van ze verwacht.

Preventie en vroegtijdige signalering
Stichting Welzijn Bellingwedde stimuleert burgers deel 
te nemen aan collectieve voorzieningen, bijvoorbeeld 
via ‘Meer bewegen voor Ouderen’, valpreventie en 
voorlichting over bepaalde onderwerpen. Binnen de 
ondersteuning die Stichting Welzijn Bellingwedde biedt, 
wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van 
sociaal isolement. Zo stimuleren wij mensen tot het 
verrichten van vrijwilligerswerk, werken we aan het 
wegnemen van belemmeringen zoals armoede en 
schuldenproblematiek. Er is aandacht voor werk, 
scholing of andere vormen van participatie. Er wordt 
samengewerkt met het ‘Huis voor de Sport’ om geza-
menlijk vorm te geven aan wensen en initiatieven van 
de inwoners. Sociaal Vitaal is een samenwerkingsproject 
met Goud Vereg, Het Huis voor de Sport en Gebieds-
team Bellingwedde. Op deze manier sporen we sociaal 
isolement op en bieden we mensen de mogelijkheid om 

zelf actief te worden door beweging en meer sociale 
vaardigheden aan te leren. 

Door het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling 
en uitvoering van activiteiten en initiatieven tot verbe-
tering van de leefbaarheid, werkt Stichting Welzijn 
Bellingwedde mee aan de binding en verbinding tussen 
bewoners. Bewoners leren elkaar kennen en maken 
gebruik van de kennis en competenties die aanwezig 
zijn. Bewoners 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 andere te betrekken in de plannen.

MANTELZORG

Stichting Welzijn Bellingwedde heeft een Steunpunt 
Mantelzorg, neemt deel aan overleggroepen, organiseert 
lotgenotencontacten en het Alzheimer Café. Mantel
zorgers die geregistreerd zijn, 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 mantelzorgers (vrijwillige 
respijtzorg) bijvoorbeeld in de vorm van oppassen op de 
zorgontvanger om de partner/verzorger te ontlasten 
maar ook om ontspanning te bieden. 



‘Praten met 
lotgenoten 

helpt!’

Via ‘Mantelzorger Aan Het Woord’ worden mantelzor-
gers door een opgeleide vrijwilliger bezocht. Tijdens dit 
bezoek komen alle aspecten aan bod en worden moge-
lijkheden besproken. Dit kan eenmalig zijn maar wanneer 
er behoefte is aan een vervolg kan een vrijwilligers 
worden ingezet voor meerdere bezoeken. 

Er is ‘muziek en bewegen’ voor mensen met dementie 
en hun eventuele partners. Een ontspannende activiteit. 
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. Meldingen van behoefte 
aan mantelzorgondersteuning en/of respijtzorg komen 
binnen via de huisartsen, de thuiszorgorganisaties, de 
cliëntadviseurs, de seniorenvoorlichting, kerken, bezoek-
groepen en Steunstees. 

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. Wandelen werkt is een ontspannen manier 
om lotgenoten tijdens een wandeling te ontmoeten, er 
is ruimte voor een gesprek en ontspanning door 
 lichamelijke activiteit. 

ACTIEF BURGERSCHAP: BETROKKENHEID VAN 
INWONERS

Stichting Welzijn Bellingwedde speelt vanuit de inzet 
van het gebiedsteam een rol in het ondersteunen van 
inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
 initiatieven. Bewoners kunnen een beroep doen op het 
gebiedsteam. Dat kan op individueel niveau, maar ook 
op het niveau van een dorpsraad, wijkraad of dorpshuis
bestuur. Door gebruik te maken van de eigen kracht en 
competenties van de inwoners wordt een actieve en 
ondernemende houding gestimuleerd.

Laaggeletterdheid
Het gebiedsteam neemt deel aan het Taalhuis in 
Bellingwolde. Gemeente Biblionet, Noorderpoortcollege, 
Stichting Lezen en Schrijven en Welzijn werken hierin 
samen. De rol van welzijn ligt vooral in het vinden van 
vrijwilligers en het stimuleren van laaggeletterden om 
deel te nemen aan een taalhuis. Hierin wordt ook de 
doelgroep anderstaligen meegenomen.

Statushouders en nieuwkomers 
De gemeente heeft een taakstelling in de huisvesting 
van statushouders. Nieuwe inwoners krijgen ondersteu-
ning bij het regelen van alle zaken die nodig zijn om te 
kunnen wonen en leven in de Nederlandse maatschappij. 
Om dit proces goed te laten verlopen is er overleg met 
een taskforce waarin diverse instanties zijn vertegen-
woordigd o.a. de gemeente, Werk en Inkomen, Woning-
bouwvereniging, COA, AZC, VKB, UWVwerkbedrijf. De 
taskforce overlegt over de voortgang in huisvesting van 
statushouders en de uitvoering van de verschillende 
taken binnen de taskforce. Soms gaat het om kwetsbare 
mensen, hiervoor is extra aandacht nodig.

In samenwerking met het gebiedsteam Bellingwedde 
kunnen specifieke vragen worden opgepakt. Dit zijn 
vragen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
nieuwe wijze van inburgeren, gezinshereniging of 
gezinsvorming, verlening van een verblijfsstatus, 
naturalisatie, het indienen van een bezwaar of beroep. 
Het gebiedsteam deelt haar kennis met o.a. Vluchtelin-
genwerk Nederland, de IND en met de juridische 
hulpverlening die gespecialiseerd is in asielgerelateerde 
problematiek. 

Signalen en trends
Per kwartaal wordt een rapportage gemaakt een 
aangeleverd met vermelding van de bijzonderheden in 
het betreffende kwartaal. Uit de kwartaalrapportages 
2018 kwamen de volgende signalen en trends naar voren:

Langlopende ondersteuning
Er is een grotere behoefte aan langlopende onder
steuning. Dit heeft vooral te maken met het feit dat 
schuldenproblematiek samenhangt met andere proble-
matieken en er langere tijd een contactpersoon nodig is. 

‘Inwoners kunnen 
een beroep doen 

op het gebiedsteam 
bij het ontwikkelen 
van uitvoeren van 

initiatieven.’



Dit geldt ook voor mensen met psychische problemen. 
Ook dan is het nodig dat er af en toe even contact is. 
De inzet wordt zoveel mogelijk beperkt en er is  voldoende 
aandacht voor de zelfredzaamheid van de betrokkenen.

Maatschappelijk werk
In 2018 was er voldoende capaciteit. Hoewel er geen 
wachtlijst is, is er af en toe wel een korte wachttijd. 
Voor de voortgang in de ondersteuning is de huidige 
capaciteit zeer gewenst. 

Schuldhulpverlening
Er wordt gekeken naar de mogelijke inzet van vrijwilligers, 
dit vraagt nog wel de nodige aandacht. De ervaring op 
dit moment leert dat vrijwilligers te snel te veel voor de 
klant doen en te weinig oog hebben voor de zelf
redzaamheid van de klant. Wat verder speelt is de 
kennis die al dan niet aanwezig is bij de vrijwilliger, 
waardoor de inzet niet altijd mogelijk is. Stichting 
Welzijn Bellingwedde zoekt samenwerking met Rzijn 
om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Statushouders
Door de aanpak rondom statushouders ten aanzien van 
werk, is het belangrijk gebleken dat er nauwe contacten 
zijn tussen de ondersteuning vanuit Welzijn en de 
werkcoaches. Er is veelvuldiger overleg nodig om e.e.a. 
in goede banen te leiden. 

ORGANISATIE

Scholing medewerkers
Medewerkers volgen gedurende het jaar diverse 
trainingen om het werk inhoud te kunnen blijven geven 
en te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op het 
sociale vlak. In 2018  is scholing en training gevolgd op 
gebied van huiselijk geweld;  participatie, hulp aan 
kinderen in echtscheidingssituaties, basistraining GGZ 
en Signs of Wellbeing. Het team als geheel heeft de 
trainingen dossiervorming en Privacywetgeving gevolgd. 

Vrijwilligers
Het steunpunt vrijwilligerswerk bemiddelt tussen vraag 
en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk. Ook 

ondersteunt adviseert zij organisaties bij o.a. het plaatsen 
van een vacature op de website, het verstrekken van 
informatie over een vrijwilligersverzekering, het vinden 
van vrijwilligers, het opstellen van vrijwilligersbeleid, 
onkostenvergoedingen en scholing van vrijwilligers.

Vrijwilligers kunnen bij het steunpunt terecht voor 
advies en ondersteuning. Zo helpt het steunpunt bij 
vragen over vrijwilligerswerk en uitkering, het vinden 
van passend vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk en 
stages, het behouden van vrijwilligerswerk, vrijwilligers-
werk en de beheersing van de Nederlandse taal en 
onkostenvergoedingen en scholing.

Er is een Trefpunt Vrijwilligers waar vrijwilligers elkaar 
ontmoeten, vragen stellen, ervaringen uitwisselen en 
waar aandacht is voor scholing en thematische voorlich-
ting. Mantelzorgondersteuning, vrijwillige thuishulp en 
gezinsondersteuning worden uitgevoerd door vrijwilli-
gers en ondersteund door een professional. Vrijwilligers 
worden ingezet voor wandelen, boodschappen doen, 
begeleiding naar een specialist in het ziekenhuis, ruilen 
van bibliotheekboeken, verschillende klusjes in en om 
het huis, invullen van belastingformulieren en de 
telefooncirkel. Voor grotere klussen wordt samenge-
werkt met de klussendienst van de gemeente.

VOORUITBLIK 2019

Nieuwe welzijnsorganisatie in 2020
Met ingang van 1 januari 2020 valt Stichting Welzijn 
Bellingwedde niet meer onder de Tintengroep. De 
voorbereidingen voor een nieuwe welzijnsorganisatie 
zijn inmiddels opgestart. Medewerkers zijn positief waar 
het gaat om de uitvoering. Er wordt immers al op allerlei 
gebied samen gewerkt. 

Wat onrust geeft is de onduidelijkheid over baanbehoud 
en het moeten loslaten van de huidige structuur en 
kwaliteit die vanuit Tinten wordt geboden. Het stemt 
positief dat middels de werkgroepen een duidelijke 
inbreng van de medewerkers wordt verwacht. 

De begroting
De begroting van Stichting Welzijn Bellingwedde voor 
2019 laat een negatief saldo zien bij de huidige forma-
tie. Er is overleg met de beleidsambtenaar hoe dit 
probleem op te lossen. 
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