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Voorwoord 
 

Voor u ligt het laatste inhoudelijke jaarverslag van Welzijn 2000. Vanaf 2015 gaat Welzijn 2000 

verder onder de naam Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ontstaan uit een fusie tussen Welzijn 

2000 en het Maatschappelijk Werk Coevorden. 

In dit jaarverslag over 2014, kunt u lezen welke werkzaamheden er zijn verricht samen met en voor 

de inwoners van de gemeente  Coevorden en de resultaten van die werkzaamheden. 

Onze professionele inzet is altijd in samenwerking, samenhang en afstemming met inwoners, de 

gemeente, (vrijwillige) organisaties en instellingen. 

De wereld in het sociale domein is veranderd.  De maatschappelijke ondersteuning  moet  snel en  

dichtbij de burger geboden worden. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op de eigen kracht van de 

burger en zijn sociale omgeving. De medewerkers van Welzijn 2000 werken dichtbij die burger,  in de 

buurt op straat, in de dorpshuizen. De medewerkers signaleren en komen bij mensen thuis. Ze 

verbinden plannen en  initiatieven, stimuleren en faciliteren waar mogelijk, geven informatie en 

advies. Niet vrijblijvend is het motto, maar resultaatgericht. 

Samen met bewoners , vrijwilligers en ketenpartners ontstaan er mooie initiatieven. Wij helpen 

ideeën om te zetten in een levensvatbaar plan. Bewoners kunnen hierdoor in hun eigen buurt een 

actieve rol nemen  en in gezamenlijkheid tot mooie resultaten komen.  

 Het mobiliseren van krachten en mensen, dat is de rol van medewerkers van Welzijn 2000. 

Hoe dat is gelukt leest u in dit jaarverslag. 

 

Annelies Möhlmann 

Interim directeur Welzijn 2000 
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Het bestuur 
 

In 2014 bestond het bestuur van Welzijn 2000  uit vier leden: 

 Fokko Molema, voorzitter 

 Frits Gielen, penningmeester 

 Gudule Visser, lid 

 Arjen Faber, lid.  

Hoofdlijnen 

Het bestuur van Welzijn 2000 kwam in 2014, 5 keer in vergadering bij elkaar. Diverse  thema’s en 

onderwerpen werden daar besproken.  De focus van het bestuur was vooral gericht op: 

 Het voorbereiden en realiseren van de fusie met Maatschappelijk Werk Coevorden 

 Reorganiseren van het personeelsbestand 

 Reorganiseren van  huisvestingsbestand 

 Heroriëntatie  van het welzijnswerk in relatie tot de  gemeentelijke transities 

 Een gezonde bedrijfsvoering 

Strategie 

Veel vergadertijd is gaan zitten in het voorbereiden van de fusie met Maatschappelijk Werk 

Coevorden. Daarnaast was de opgelegde bezuinigingstaakstelling regelmatig onderwerp van 

gesprek. Maar ook het strategisch beleid van Welzijn 2000, met name de visie  van het 

opbouwwerk binnen de transities, het in gang brengen van veranderingsprocessen op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau. De collectieve en preventieve aanpak van het 

opbouwwerk verder ontwikkelen en  het ombuigen van een statische naar een flexibele 

inzet van opbouwwerken. Dit alles onder het motto vakkundig en financieel gezond 

Algemeen 

Verder  stond op de agenda voor het bestuur de reguliere onderwerpen zoals exploitatie overzichten, 

jaarverslag, jaarrekening, ontwikkelingen binnen de samenwerkingsverbanden, ontwikkelingen in de 

samenleving  en gemeentelijk beleid. 
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Prestatieveld 1. Bevorderen van de sociale samenhang en 

leefbaarheid van dorpen, buurten en wijken 
Welzijn 2000 werkt samen met burgers aan het verbeteren van het wonen en leven in hun dorp of 
wijk, zodanig dat zij regie hebben en houden over hun eigen leven en woonomgeving. Wij helpen 
burgers bij het realiseren van concrete plannen en initiatieven. Wij zetten burgers in hun kracht, 
stimuleren hen tot participatie en staan hen waar nodig bij met advies en begeleiding. 
 

Opbouwwerk 
Het opbouwwerk ondersteunt burgers en bewonersgroepen die zich willen inzetten voor hun dorp  

of wijk. Het opbouwwerk activeert en stimuleert mensen om samen te werken aan de leefbaarheid 

in hun omgeving. Daarbij richt het zich op alle inwoners: jong en oud, mensen met en zonder 

beperkingen, mensen zonder en met betaald werk. Ook is het opbouwwerk een verbindende schakel 

tussen initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Dankzij de goede  

contacten met onder meer de politie, de middenstand, het onderwijs en zorginstellingen slaagt het 

opbouwwerk erin signalen en knelpunten snel op de agenda krijgen bij de aangewezen organisaties 

en netwerken. In 2014 was het opbouwwerk met name van betekenis in Geesbrug, Dalerpeel/De 

Krim, Poppenhare, Lootuinen en Binnenvree, zoals hieronder wordt toegelicht.  

 
Participatieproject Geesbrug 

Plaatselijk Belang Geesbrug, supermarkt Attent, de gemeente en Welzijn 

2000 hebben gezamenlijk het proefproject ‘Veur Mekaor’ opgezet. ‘Veur 

Mekaor’ brengt nieuwe contact tot stand in het dorp, tussen  inwoners die 

zich vrijwillig willen inzetten voor een ander en inwoners of organisaties die 

een helpende hand kunnen gebruiken. Dergelijke contacten zijn steeds 

meer noodzakelijk om het dorp voor iedereen leefbaar te houden.  

Hulpmiddel is de ‘Veur Mekaor’ boom in het dorpshuis, waarin iedereen uit het dorp zijn vraag 

(wensen voor zichzelf, voor anderen of voor het dorp) en zijn aanbod (wat hij/zij kan doen) kenbaar 

kan maken. Welzijn 2000 coördineert dat vraag en aanbod bij elkaar komen. De eerste resultaten 

daarvan zijn weergegeven in de figuur op pagina 6.  

  

logo Veur Mekaor 
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‘Veur Mekaor’ gaat door in 2015. Dan wordt onderzocht hoe mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt ook kunnen meedoen.    

Dorpsteam Dalerpeel en Nieuwe Krim 

Plaatselijk Belang Dalerpeel, Plaatselijk Belang Nieuwe Krim, het dorpshuis, Domesta, CBS Willem 

Alexander, Maatschappelijk Werk Coevorden en Welzijn 2000 vormen samen het dorpsteam 

Dalerpeel en Nieuwe Krim. Het dorpsteam zet zich in om het wonen en leven in Dalerpeel en Nieuwe 

Krim (nog) beter te maken, samen met de bewoners.  

Welzijn 2000 zorgde ervoor dat het dorpsteam regelmatig bijeenkwam. Welzijn 2000 adviseerde over 

de versterking van het lokale voetbal- en verenigingsleven, ondersteunde het dorpshuis bij de 

voorbereiding van de dorpswinkel en droeg bij aan de uitvoering van verschillende initiatieven van 

het dorpsteam. In de figuur op pagina 7 zijn die initiatieven op een rij gezet. 

  

Burgerkracht houdt Geesbrug leefbaar! 

 

 Een rolstoelafhankelijke oudere uit Geesbrug ‘wandelt’ wekelijks met een vrijwilliger. 

Deze oudere wil graag naar buiten, maar heeft geen familie of vrienden die haar 

daarbij kunnen ondersteunen.  

 

 Het onderhoud van de begraafplaats, de aanlegsteiger, de monumenten, de vijver en 

de kleine speeltuin is momenteel helemaal in handen van vrijwilligers. 

 

 Het onderhoud van een tuin van een inwoner uit Geesbrug die dit zelf niet meer kan, 

wordt nu door een vrijwilliger gedaan. 

 

 Een inwoner biedt zich vrijwillig aan om kleine (elektrische) storingen bij dorpsgenoten 

op te lossen. 

 

 Een inwoner uit Geesbrug heeft bij een andere inwoner vrijwillig een tuinpad 

aangelegd. 

 

 De boekenkast voor gratis uitleen van boeken en dvd’s voor alle leeftijden wordt door 

een vrijwilliger onderhouden. 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 zet het dorpsteam zijn werk voort. De 

dorpswinkel gaat van start als het Oranje Fonds 

de subsidieaanvraag honoreert. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bewonersparticipatie Poppenhare 

Poppenhare kende in 2014 diverse initiatieven waarbij bewoners zich inzetten voor hun wijk: de 

wijktuin, ruilwinkel de Cirkel, de Wijkkrant en Facebooksite, de Burendag, de WK-actie en de 

Haakactie voor de voedselbank. In de figuur op pagina 8 worden deze activiteiten kort toegelicht.  

  

Kerstmarkt 2014 door en door 

Dalerpeel georganiseerd 

Bewoners van Dalerpeel/Nieuwe Krim nemen verantwoordelijkheid 

voor een sociaal en vitaal dorp! 

 

 Organisatie Opruimdag.  

 

 Uitgave Nieuwsbrief met nieuws uit het dorp en informatie over de werkzaamheden van 

het dorpsteam.  

 

 Voorbereiding dorpswinkel ‘voor en door bewoners’: een plek waar inwoners terecht 

kunnen voor de ‘vergeten boodschap’, ontmoeting en informatie over wonen, welzijn en 

zorg. Een plek waar mensen met een uitkering en schoolkinderen nieuwe vaardigheden 

kunnen opdoen. 

 

 Werving van 36 vrijwilligers voor de dorpswinkel; verwerving van subsidies bij de 

gemeente en Domesta.  

 

 Vrijwilligers van de Cirkel hebben Paaszakjes gehaakt voor kinderen die afhankelijk zijn 

van de voedselbank. De middenstand heeft de zakjes gevuld.   
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Welzijn 2000 vervulde een activerende rol 

richting inwoners en was de verbindende 

schakel met en tussen de betrokken 

organisaties: Promens Care, Maatschappelijk 

Werk Coevorden, Domesta, Treant Zorggroep, 

Buurt- en Speeltuinvereniging Poppenhare, 

Brede school Som, politie en anderen.  

Resultaat van de samenwerking in Poppenhare 

is dat signalen uit de wijk sneller opgepakt 

worden en                                                          

organisaties elkaar beter weten te vinden. 

 

 

 

Poppenhare participeert 

 

 De wijktuin bij woonwijkcentrum De Schutse is uitgegroeid tot een tuin voor en door de 

wijk. Het is een plek waar mensen hun handen uit de mouwen steken, en een 

ontmoetingsplek voor ouderen, schoolkinderen, mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en andere wijkbewoners.  

 

 Op initiatief van buurtbewoners zijn een buurtbarbecue en een burendag (met 

activiteiten voor alle generaties) georganiseerd en is een wijkmonument tot stand 

gebracht.  

 

 Ruilwinkel De Cirkel is een vrijwilligersinitiatief, ontstaan vanuit de moedergroep van 

Welzijn 2000. De Cirkel is een begrip in Coevorden; in 2014 maakten meer dan 80 

minimagezinnen er gebruik van.  

 

 Wijkbewoners vullen de wijkkrant met verhalen en informatie over alles wat er door en 

met wijkbewoners wordt gedaan. De digitale info over de wijk is gebundeld op de site 

van de Brede school.  

 

 Rond de WK hebben wijkbewoners een wedstrijd ‘de mooist versierde straat’ 

georganiseerd. 

 

 Vrijwilligers van de Cirkel hebben Paaszakjes gehaakt voor kinderen die afhankelijk zijn 

van de voedselbank. De middenstand heeft de zakjes gevuld.   

 

 

Kinderen verdienen een zakcentje in de wijktuin 
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Wijkontwikkelingsplan Lootuinen 

In Lootuinen hebben signalen dat de leefbaarheid achteruit zou gaan geleid tot een 

wijkontwikkelingsplan. Bewoners, de buurt- en speeltuinvereniging en andere organisaties hebben 

dit plan opgesteld, op basis van een analyse van de wijk. Eén van de punten die worden opgepakt  is 

de integratie van Somaliërs in de wijk. In 2015 wordt de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan 

vervolgd.  

Het opbouwwerk heeft bijgedragen aan de totstandkoming het wijkontwikkelingsplan. In de 

uitvoeringsfase is het opbouwwerk een Somalische moedergroep begonnen. In deze groep wordt 

gesproken over Nederlandse en Somalische gewoonten, normen en waarden.  

Uit de praktijk 

Een alleenstaande moeder ging  bevallen van haar tweede 

kindje. Het oudste kindje, met maar 1 broek, 2 t-shirts en 1 

paar schoenen, werd door vrijwilligers van de Ruilwinkel 

helemaal in het nieuw gestoken en mocht speelgoed  

uitzoeken.  De moeder werd verrast met een volledig 

kraampakket voor haar baby.  

Kledingbank De Cirkel in Coevorden 
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Wijkvernieuwing Binnenvree 

De wijkvernieuwing in Binnenvree, die een aantal jaren geleden is ingezet, is in augustus 2014 

officieel afgesloten. De fysieke en sociale doelen zijn behaald: er is zijn nieuwe woningen gebouwd, 

het openbaar groen is verbeterd, er is een wijkconciërge aangesteld en de bewoners denken in het 

overlegorgaan mee over de (verdere) verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Het opbouwwerk 

leverde hiervoor een projectleider.   

Advisering overige wijken  

In de overige wijken in Coevorden heeft Welzijn 2000 diverse kortdurende contacten gehad met 

bewoners en buurt- en speeltuinverenigingen. Er is advies gegeven over onder meer 

fondsenwerving. Bewoners van de wijk Tuindorp hebben advies gekregen over hun initiatief om een 

ontmoetingsplek met een picknickbankje te realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opening brede school Som 
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Meer Bewegen voor Ouderen 

Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) helpt senioren om niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk 

en sociaal fit te blijven. Deelnemers houden hun conditie op peil èn het contact met dorpsgenoten. 

MBvO draagt bij aan de sociale samenhang in de dorpen; meedoen aan MBvO is voor veel ouderen 

een eerste stap naar (weer) maatschappelijk participeren. Behalve in juli en augustus deden in 2014 

deden wekelijks 302 senioren mee aan MBvO-activiteiten, dichtbij huis, in een groep met 8 tot 24 

dorpsgenoten. Welzijn 2000 organiseerde de activiteiten; de uitvoering was in handen van een 

gecertificeerde MBvO-docent. 

Onderstaande tabel geeft per dorp/stad weer hoeveel mensen deelnamen aan MBvO, welke 

activiteiten werden aangeboden en aan hoeveel groepen.  

  deelnemers     aantal groepen per activiteit 

 per week        gymnastiek koersbal volksdans TaiChi 

Coevorden   54         1 1 2  

Dalen   68         1 1 1 1 

Dalerpeel   18         1 1   

Wachtum     8         1    

Oosterhesselen   35         1  1  

Gees   10         1    

Geesbrug   18  1   

Schoonoord   38         1 1 1  

Sleen   20         1  1  

Zweeloo   25         1 1   

t Haantje     8  1   

TOTAAL 302       9 7 6 1 

 

Nieuwe ontwikkelingen  

Sociale Teams 

Vanaf 1 januari 2015 werken sociale professionals van verschillende organisaties uit de gemeente 

Coevorden gebiedsgericht samen in sociale teams. Deze sociale teams moeten het nieuwe beleid op 

het gebied van jeugd, maatschappelijke ondersteuning en participatie gaan uitvoeren. Ze gaan  

ondersteuning en hulpverlening op maat bieden, volgens het principe 1 huishouden, 1 plan, 1 

regisseur.  

Medewerkers van Welzijn 2000 zijn in 2014 toegedeeld aan de verschillende sociale teams. Eind 

december 2014 heeft de gemeente Coevorden de teams uitgenodigd voor een eerste kennismaking.  

In 2015 krijgen de sociale teams verder vorm.  
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Buurtbemiddeling  

Buurtbemiddeling heeft ten doel te voorkomen dat meningsverschillen en ruzies tussen buren 

escaleren. Vrijwillige bemiddelaars helpen buren die er onderling niet uitkomen het contact te 

herstellen en afspraken te maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Hiermee levert 

buurtbemiddeling op een relatief goedkope manier een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in 

de buurt.  

Welzijn 2000 heeft in 2014 onderzocht hoe buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden 

gerealiseerd kan worden. Er is onder meer gesproken met de gemeente, de wijkagenten, Domesta en 

het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid. Begin 2015 wordt een projectplan buurtbemiddeling 

opgesteld.  
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Prestatieveld  2. Op preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen 

met opgroeiproblemen en ouders met opvoedingsproblemen. 
Welzijn 2000 is er voor iedereen tussen de 10 en 23 jaar in de gemeente Coevorden. Jongeren 
kunnen terecht voor informatie en advies over uiteenlopende onderwerpen zoals: werk, alcohol, 
drugs, school, seks, vrienden. Onze jongerenwerkers zijn op straat te vinden. Zij signaleren en 
ondernemen actie zodra jongeren in problemen (dreigen te) komen. 
 
Wij ondersteunen ouders bij de opvoeding van hun kind om een optimale ontwikkeling te 
bevorderen. Dit doen wij onder andere door ouders met elkaar in contact te brengen, te 
informeren, te adviseren en hen sociale en praktische ondersteuning bij het opvoeden te bieden. 
Ouders en jongeren worden gestimuleerd hun eigen competenties te versterken en (sociale) 
netwerken te vergroten. 
 

Outreachend jongerenwerk 

Het jongerenwerk is zichtbaar, laagdrempelig en gaat ‘er op af’. De jongerenwerker legt en 

onderhoudt contacten met jongeren en bouwt een vertrouwensband op. Deze insteek voorkomt 

overlastgevend gedrag en stimuleert jongeren om positief te participeren en kansen te benutten.  

Het outreachend jongerenwerk houdt zich vooral bezig met overlastgevende jongeren. Naast eigen 

waarnemingen zijn signalen van de politie, gemeente en inwoners aanleiding voor de 

jongerenwerkers om in actie te komen. In veel gevallen wordt afgestemd en samengewerkt met 

professionals van politie, gemeente, onderwijs, hulpverlening, woningbouwvereniging, enz en/of met 

buurt-/vrijwilligersorganisaties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Resultaten  
 

 Jongeren zetten hun talenten in voor de wijk. Voorbeeld: tijdens de burendag in Poppenhare organiseerden 

jongeren activiteiten voor jong en oud.  

 

 Jongeren komen verder dankzij 1 op 1 begeleiding. Voorbeeld: een jongere die vastliep vanwege zijn 

schulden is verwezen naar het maatschappelijk werk en de schuldhulpverlening. Zo kreeg hij weer energie 

om zich in te zetten voor school en werk.  

 

 Jongeren gaan in gesprek met buurtbewoners die overlast ervaren. Voorbeeld: de jongerenwerker heeft een 

groep in gesprek gebracht met een supermarktondernemer. Dit heeft geleid tot een voor beide partijen 

aanvaardbare oplossing. 

 

 Jongeren staan open voor coaching. Voorbeeld: een jongeren die hulp vanuit de 1e lijn ontweek, stond na 

een laagdrempelige interventie van het jongerenwerk open voor de hulp die hij nodig had.  

 

 Jongeren doen kennis op en nemen zelf initiatieven. Voorbeelden: jongeren informeren elkaar (via de 

Jimmy’s methodiek), jongeren hebben in de Brede school een plek voor en door jongeren gerealiseerd.  

 Ouders uit Poppenhare denken mee over het opzetten van een dagelijkse inloop voor een hanggroep die 

regelmatig overlast veroorzaakt aan de Rembrandtlaan. Het (voorlopige) plan is om deze inloop  in de 

avonduren te realiseren bij de brede school Som, met vrijwillige inzet van ouders.   
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In de tabel hieronder  is weergegeven hoeveel individuele contacten het outreachend jongerenwerk 

heeft gehad in verschillende wijken en dorpen.  

Plaats Doelgroep Aantal 
individuele 
contacten 

Aantal keren 
aanwezig in 
de wijk 

    

Coevorden Rembrandlaan jongeren 540 46 

Coevorden Centrum jongeren 18 5 

Coevorden skatebaan de 
Pampert 

jongeren 12 4 

Geesbrug jongeren 22 6 

Oosterhesselen jongeren 6 2 

Schoonoord/De Kiel jongeren 8 2 

TOTAAL  606 65 

 

Breed inzetbare bus 

De jongerenbus bood de mogelijkheid op verschillende plaatsen jongeren te benaderen en in gesprek 

te gaan.  

Maar de bus was duur en soms niet handig in het gebruik. (De topsnelheid was 25 km/uur).  Daarom 

wordt hij vanaf april 2014 niet meer ingezet. Gelukkig zijn er in de gemeente verschillende 

alternatieve ontmoetingsplekken en gespreksruimten, waarvan het jongerenwerk gebruik kan 

maken. De brede school Som is één van de mogelijkheden.  

In onderstaande tabel zijn gegevens over de bus op een rij gezet: 

Plaats  / locatie Doelgroep Aantal uren 
openstelling 

Aantal 
activiteiten 

Aantal 
bezoekers 

    in bus 

Steenwijksmoer 10 t/m 12 jaar 9 uur 6 85 

Dalerpeel 10 t/m 12 jaar 19,5 uur 13 123 

Oosterhesselen 10 t/m 12 jaar 10,5 uur 7 65 

Coevorden stad 10 t/m 16 jaar 6 uur 3 45 

Coevorden Rembrandlaan 10 t/m 20  jaar 14 uur 7 112 

Coevorden Tuindorp 6 t/m 10 aar 3 uur 2 12 

De Kiel 10 t/m 12 jaar 4,5 uur 3 10 

Zweeloo 10 t/m 16 jaar 1,5 uur 1 4 

TOTAAL                                68 uur  42                456 
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Meidenwerk 

Het Meidenwerk organiseerde meidenwerkgroepen voor meiden van 10 jaar tot 13+. Hierin stond  

het vergroten van de weerbaarheid van de deelnemers en het versterken van hun zelfbeeld centraal. 

Er werd gewerkt volgens de methodiek SuperWoman. De jongerenwerkers zijn hiervoor getraind en 

gecertificeerd. (Voorkomen en tegengaan van overlast is bij meiden minder aan de orde, omdat 

meiden zich minder vaak op straat begeven). 

In 2014 hebben de volgende meidenwerkgroepen plaatsgevonden: 

 Naam activiteit / 
plaats 

Aantal uren 
openstelling 

Aantal 
activiteiten 

Aantal 
voorlichtingen 

Deelnemers 

Groep 7 en 
8 

Meidenwerk 
Dalerpeel 

1,5 uur per 
keer 

12 2 96 

13+ Meidenwerk 
Coevorden 

1,5 uur per 
keer 

6 1 36 

Groep 7 en 
8 

Meidenwerk 
Schoonoord 

1.5 uur per 
keer 

12 1 120 

TOTAAL   30 4 252 

          

Omdat de deelnemersaantallen daalden is besloten het meidenwerk te stoppen. In 2015 wordt 

gezocht naar alternatieve, meer eigentijdse vormen om meiden te ondersteunen en maatschappelijk 

te betrekken.          

 

 

Oudercontactfunctionaris 
 
De oudercontactfunctionaris (OCF) heeft tot taak de onderlinge betrokkenheid te stimuleren tussen 

ouders, de school van hun kind en de wijk. Ze signaleert in een vroeg stadium ontwikkelingen en 

knelpunten, en gaat daarover in gesprek met ouders, 

leerkrachten en/of het opbouwwerk. Dit kan tot uiteenlopende 

oplossingen leiden, bijvoorbeeld ontwikkeling van een nieuw 

preventief aanbod in de wijk of bemiddeling in een conflict 

tussen ouders en school.   

De oudercontactfunctionaris was in 2014 werkzaam op CBS Mijndert van der Thijnenschool en 

Wilhelminaschool in Coevorden (na september 2014 brede school Som) en OBS van Royenschool in 

Schoonoord. 

Onderstaande tabel geeft weer op welke wijze er contact is geweest met ouders en hoe vaak. 

Wijze van contact  Aantal  

Overleg CJG/IB-er (intern begeleider)/OCF 9 

Spreekuur 15 

Huisbezoek 13 

Samen (project op Wilhelminaschool voor ouders groep 1 en 2) 15 

Moedergroep 8 

TOTAAL 60 
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Opvoedingsondersteuning 

Ukkiegroep 

In 2014 namen 17 ‘Ukkies’ (van 1,5 tot 2 jaar) samen met hun ouders 

deel aan de Ukkiegroep. Deelname gebeurde op verwijzing van het 

consultatiebureau. In 2014 kwam de groep 40 keer bijeen.  

De Ukkiegroep versterkt de opvoedingsvaardigheid van ouders en draagt 

(daardoor) bij aan de ontwikkeling van kinderen.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moedergroep 

In de Moedergroep hebben jonge moeders steun aan elkaar en leren van ze elkaar. De moeders 

denken na over hun eigen kwaliteiten en op welke wijze deze kunnen worden ingezet, voor  hun 

kind, voor henzelf en voor de samenleving. In 2014 kwam de Moedergroep 15 maal bijeen. 9 

moeders uit de Moedergroep hebben meegedaan aan een training ‘Family Factory’. De Family 

Factory stimuleert ouders elkaar te ontmoeten, te inspireren en af en toe een handje te helpen.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Ukkiegroep 

   Resultaten  
 

 Ouders ontmoeten andere ouders; hun sociale netwerk groeit en 

ze wisselen onderling (opvoedings)informatie uit.   

 

 Ouders vergaren kennis over verschillende thema’s rond de 

ontwikkeling/opvoeding van hun kind(eren), bijvoorbeeld over 

gezond eten, veiligheid in en om huis en taalontwikkeling.  

 

 Ouders worden gestimuleerd thuis voor te lezen en naar de 

bibliotheek te gaan. Zo dragen ze bij aan de taalontwikkeling van 

hun kind.  

 

 

   Resultaten  
 

 Ongezonde leefpatronen worden doorbroken. 

 

 Jonge moeders gaan vrijwilligerswerk doen of een studie, 

waarmee ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.  

 

 Vanuit de Moedergroep zijn diverse nieuwe burgerinitiatieven 

ontstaan, zoals de fietsensleutelwerkplaats; de Spel-o-theek; 

fotografie en cultuur (kleurrijke wijken); inloopmomenten voor 

kwetsbare wijkbewoners; kinderclubs.  
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Schoolpreventieplan 

In het kader van het Schoolpreventieplan verzorgt het jongerenwerk voorlichting op alle 28 

basisscholen in de gemeente Coevorden, zowel in het schooljaar 2013-2014 als in het schooljaar 

2014-2105. (Sociaal) maatschappelijke onderwerpen worden bespreekbaar gemaakt, met de 

bedoeling het denken en handelen van de doelgroep positief te beïnvloeden. In het kalenderjaar 

2014 zijn 52 voorlichtingen verzorgd met in totaal 1.251 deelnemers. De scholen, de gemeenten en 

het CJG zijn enthousiast over de gang van zaken.   

De onderwerpen van de activiteiten en de bijbehorende aantallen zijn in de tabel opgenomen. 

Thema voorlichting  Doelgroep Aantal  
activiteiten 

Aantal 
deelnemers 

Social media en digipesten 10 t/m 12 jr  
 

15 455 

‘In gesprek over seks’ 10 t/m 12 jr  
 

7 151 

Jongeren en financiën 10 t/m 12 jr 
 

5 87 

Alcohol / roken 10 t/m 12 jr  
 

8 156 

Loverboys 10 t/m 12 jr 
 

8 180 

Grenzen stellen 10 t/m 12 jr 
 

2 43 

Eten en bewegen 10 t/m 12 jr 
 

7 179 

TOTAAL  52 1.251 

 

Nieuwe ontwikkelingen  
Welzijn 2000 speelt met en binnen het aanbod voor jeugdigen en ouders voortdurend in op nieuwe 

landelijke en regionale ontwikkelingen en op signalen in het werkveld. Hieronder staan de 

vraagstukken vermeld die op dit moment (en de komende tijd) in het bijzonder aandacht vragen.  

 Toenemende werkloosheid en  schuldenproblematiek bij jongeren èn ouders. Hierdoor 

ontstaan financiële problemen.  

 De herkeuring van jongeren in de Wajong  

 Multi-probleem gezinnen: jongeren die uit een gezinssituatie komen waar sprake is van 

meerdere problemen, zoals schulden, verslaving, psychische problematiek, mantelzorg, etc. 

 De participatie van jongeren in ruime zin: op school, in werk en/of vrijwillige inzet.  

 Toename van het aantal (vecht)scheidingen, waarbij ouders het belang van het kind uit het 

zicht verliezen.  

 Het ontbreken van motivatie en bereidheid bij ouders om kritisch naar hun eigen handelen te 

kijken. 

 Toestroom van nieuwe anderstaligen, waardoor cultuur- en taalproblemen toenemen. 
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Prestatieveld  3. Het geven van informatie, advies en 

cliëntondersteuning 

Welzijn 2000 ondersteunt burgers bij het maken van keuzes of het oplossen van problemen. Wij 
maken burgers bewust van de mogelijkheden die er zijn in hun netwerk en omgeving, en 
bevorderen maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Dit doen wij door informatie en 
advies te geven en mensen te helpen bij het maken van keuzes. 

 

Seniorenvoorlichting 
De Seniorenvoorlichting informeert 80-plussers over de voorzieningen die hen kunnen ondersteunen 

bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen en het maatschappelijke participeren. De voorlichting 

wordt gegeven door getrainde vrijwilligers, bij de senioren thuis.   

In 2014 hebben 6 seniorenvoorlichters in totaal 109 huisbezoeken afgelegd.  

De coördinator Seniorenvoorlichting van Welzijn 2000 ondersteunt de vrijwilligers en zorgt ervoor 

dat signalen vanuit de huisbezoeken op de juiste plek terecht komen. (In 2014 zijn 2 senioren 

verwezen naar de gemeente, voor respectievelijk een taxipas en schuldhulpverlening).  

In 2015 worden de Seniorenvoorlichters breder ingezet, onder meer voor de huisbezoeken van het 

Steunpunt Mantelzorg.  

 

Infopleinen 
De infopleinen in Schoonoord, Geesbrug en Coevorden zijn jarenlang de plek geweest waar burgers 

terecht konden met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zij kregen daar gemakkelijk, 

snel, deskundig en adequaat antwoord op hun vragen. De afgelopen twee jaar deden steeds minder 

mensen een beroep op de infopleinen. Daarom zijn de infopleinen met ingang van 1 december 2014 

gesloten.  

De infopleinen waren een initiatief van Welzijn 2000, de bibliotheek, MEE Drenthe, Woonservice, 

Icare, Leveste, Maatschappelijk Werk Coevorden, Domesta, De Nieuwe Zorg Thuis en Promens Care. 

In de eerste 11 maanden van 2014 zijn meer dan 200 vragen voorgelegd aan de infopleinen; 169 

mensen (84%) kwam persoonlijk naar één van de infopleinen toe. Zoals de onderstaande tabel laat 

gingen de vragen vooral over welzijn.   

 aantal 
contacten 

waarvan 
persoonlijk 

met vragen over: 

 wonen welzijn zorg Wmo 

Coevorden 88 81% 2 54 30 2 

Schoonoord 36 56% 3 11 12 10 

Geesbrug  77 100% 3 55 7 12 

TOTAAL 201 84% 8 120 49 24 
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Een verklaring voor de terugloop in de belangstelling voor de Infopleinen is dat mensen op een meer 

eigentijdse manier informatie en advies kunnen vinden. Welzijn 2000 en – vanaf 1 januari 2015 – 

Maatschappelijk Welzijn Coevorden spelen daarop in. Mensen die persoonlijk hun vragen willen 

voorleggen kunnen contact opnemen met het gebiedsgerichte team in hun wijk of dorp. In de loop 

van het jaar 2015 kunnen ze ook gebruik maken van de informatie- en adviesfunctie van de 

Buurthuiskamers.   
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Prestatieveld  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. 
Wij ondersteunen mantelzorgers en (andere) burgers die zich vrijwillig en belangeloos in (willen) 

zetten voor de samenleving, in georganiseerd of ongeorganiseerd verband. Waar nodig 

ontwikkelen we hiervoor nieuw aanbod, waar mogelijk maken we dankbaar gebruik van het 

aanbod van onder meer kerken, Humanitas en de Zonnebloem.  

  

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Het steunpunt vrijwilligerswerk brengt vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk bij elkaar. 

Daarnaast geeft het informatie en advies aan vrijwilligers en aan organisaties die met vrijwilligers 

werken. Onderwerpen waarvoor men bij het Steunpunt terecht kan zijn onder meer: 

arbeidsvoorwaarden, contracten, verzekeringen, rechten en plichten.  

In 2014 hebben 64 mensen het Steunpunt Vrijwilligerswerk benaderd met vragen over 

vrijwilligerswerk. Dit gebeurde telefonisch, persoonlijk of via de digitale vacaturebank. 

Vacaturebank 
 

Aantal 
 

Ingeschreven organisaties 58 

Totaal aantal vacatures 22 
Aantal bemiddelingen via vacaturebank 6 

Aantal bemiddelingen buiten 
vacaturebank 

58 

 

In 2015 heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk zijn visie herijkt en zijn werkwijze vernieuwd. Dit heeft 

geleid tot een aanzienlijke groei in het aantal bemiddelingen.   

 

Steunpunt Mantelzorg 
Het Steunpunt Mantelzorg ondersteunt mantelzorgers, individueel of in groepsverband. Deze 

ondersteuning is erop gericht de draaglast en draagkracht van mantelzorgers in evenwicht te 

brengen en overbelasting te voorkomen. Het uitgangspunt is dat de mantelzorger zelf de regie 

houdt.   

In 2014 ontving de mantelzorgconsulent 251 vragen van en over mantelzorgers. Zij legde 46 

huisbezoeken af.   

Het ondersteuningsaanbod van het Steunpunt Mantelzorg omvat: 

 Informatie en advies over professionele zorg, persoonsgebonden budget, combinatie werk 

en zorg, vrijwillige hulpverlening, vervangende zorg en vakantiemogelijkheden.  

 Emotionele steun, een luisterend oor. 

 Vraagverheldering, gevolgd door het vinden van passende oplossingen, samen met de 

mantelzorger.  

 Doorverwijzing / contactlegging met 1e lijnshulpverlening.  
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 Bemiddeling en signalering 

 Respijtzorg. 

 

Het Steunpunt Mantelzorg werkt nauw samen met andere organisaties.  

  

Helden van Coevorden 

De werkgroep ‘Helden van Coevorden’ organiseerde in 2014 een leuke middag voor jonge 

mantelzorgers, om hen te verwennen en in het zonnetje te zetten.  9 jonge mantelzorgers namen 

deel.  

Door actief bij te dragen aan de ‘Helden van Coevorden’ namen naast Welzijn 2000 ook de 

Rotaryclub Coevorden, het Rudie Zwolsfonds, de taalspecialist Taaltotaal en Theater de Hofpoort 

verantwoordelijkheid voor jonge mantelzorgers. In 2015 willen we het onderwerp ‘jonge 

mantelzorgers’ nog breder agenderen en bereiken dat nog meer mensen beseffen dat kinderen en 

jongeren mantelzorgtaken kunnen hebben.   

 

 

Helden van Coevorden 
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Prestatieveld 6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een 

beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met 

een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun 

zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijk 

verkeer. 
Wij vinden het belangrijk kwetsbare mensen de mogelijkheid te bieden om, al dan niet met 

ondersteuning van vrijwilligers, te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hiermee voorkomen 

we sociaal isolement en uitsluiting. Deelnemers die vragen of problemen hebben kunnen we 

vroegtijdig en laagdrempelig ondersteunen.   

Sociale Dagopvang Ouderen 
De sociale dagopvang biedt zelfstandig wonende ouderen (zonder indicatie) de mogelijkheid elkaar 

te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden. Voor ouderen is dit heel belangrijk: als ze 

meedoen neemt hun welbevinden toe en hebben ze minder gezondheidsklachten. De sociale 

dagopvang heeft nog een functie, voor de mantelzorger(s) van de deelnemende ouderen. Zij kunnen 

even vrijaf nemen als degene die zij verzorgen op de dagopvang verblijft.   

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in de sociale dagopvang. Zij organiseren activiteiten en 

regelen dat er gezamenlijke gegeten kan worden. Welzijn 2000 heeft een coördinerende en 

signalerende taak. De kennis en het netwerk van de professionals zijn van belang, omdat soms snel 

ingespeeld moet worden op problemen die zich voordoen.  

In 2014 is op drie locaties sociale dagopvang aangeboden:  

 
 
 

Naam activiteit / plaats Aantal uren 
openstelling 

Deelnemers per 
week 

Vrijwilligers-
overleg 

 Sociale Dagopvang Dalen  4 dagdelen per week,  
10 uur per week 

10 7x 

 Koffieochtend Coevorden 2 dagdelen per week,  
5 uur per week. 

10 6x 

 Dagopvang Geesbrug 1 dagdeel per week, 
2,5 uur per week. 

10 3x 

 TOTAAL 7 dagdelen per week, 
17,5 uur per week  

30 16x 

 

Eettafelproject Ouderen  
Veel ouderen, vooral alleenstaanden, vinden het fijn om met anderen te kunnen eten. Bij het 

Eettafelproject vinden zij gezelligheid en een betaalbare en verse warme maaltijd. (Alleenstaande 

ouderen doen voor zichzelf niet zoveel moeite).   

De maaltijden worden verzorgd door een lokale ondernemer of er wordt gekookt door vrijwilligers. 

Welzijn 2000 coördineert het eettafelproject en zorgt voor de werving en  begeleiding van 

vrijwilligers.  
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In 2014 zijn de volgende eettafelprojecten georganiseerd: 

 Naam activiteit/plaats Aantal activiteiten    Deelnemers  
per activiteit               (per keer) 

aa 

 Samen aan Tafel –Bastion 
Coevorden 

10x per jaar 
themamaaltijd 

50 

 Samen Tafelen Schoonoord 10x per jaar 13 

 Samen aan Tafel Geesbrug 47x per jaar 10 

 TOTAAL 67x per jaar  73 

   

 

  
 

Samen aan Tafel 


