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1.Samenleven in buurt en wijk 
Wijk- en buurtwerk

Reggewoon, ZorgAccent, de gemeente 
Hellendoorn, Algemeen Maatschappelijk 
Werk, Carintreggeland, Evenmens en De 
Welle werken samen om BUURT AAN ZET! 
vorm te geven. Deze organisaties vormen 
samen de coördinatiegroep. In 5 gebie-
den zijn VIA-teams (Vroegsignalering, 
informatie en advies) aan het werk. De 
VIA-teams pikken signalen uit de samenle-
ving op en zoeken samen, zo mogelijk met 
buurtbewoners, naar een oplossing. Door 
gebruik te maken van de voorliggende 
voorzieningen kunnen we bewoners snel 
helpen en de weg naar duurdere zorg 
voorkomen. We zijn inmiddels ruim 5 jaar 
verder en bewoners weten ons sneller te 
vinden. Hetzelfde geldt voor samenwer-
kende instanties onderling. Gestructu-
reerd overleg is hierdoor minder noodza-
kelijk. De partijen komen daarom minder 
vaak bij elkaar. De naam VIA is aangepast 
naar Netwerk Buurt aan Zet. De kracht 
van het netwerk en de korte lijntjes wor-
den hiermee voortgezet. 
In 2017 verleende De Welle ondersteu-
ning aan de commissie DORPSBUDGET 
Nijverdal. Eind januari kwam deze com-
missie bij elkaar voor verdeling van de 
bedragen. De Welle is intermediair tussen 
de aanvragers en de commissie. Eind 
2017 vond een evaluatie plaats, waarvoor 
de gemeente alle commissies van dorps-
budgetten uitnodigde. Hier werd besloten 
om de budgetten direct aan het begin van 
het jaar uit te betalen. 
Het ONDERHOUD VAN KLEINE TUINTJES 
bij mensen die dit zelf niet meer goed 
kunnen, geeft senioren een steuntje in de 
rug bij het langer zelfstandig thuis blijven 
wonen. Er zijn 3 tuinvrijwilligers van De 
Welle actief die 18 tuinen verzorgden. Bij 
de overige 30 tuinen zijn na bemiddeling 
van De Welle mensen van Aveleijn betrok-
ken. 

Dit jaar zijn 4 wijkschouwen gehouden. 
Tijdens deze WIJKSCHOUWEN kwamen 
punten ter verbetering naar voren die 
samen met de afdeling groen van de 
gemeente zijn opgepakt. Naar aanleiding 
van de wijkschouw in Groot Lochter is in 
overleg met omwonenden een pleintje 
aan de Schumannstraat opgeknapt. De 
gemeente leverde een bijdrage.  

WOONSERVICEGEBIED NIJVERDAL 
NOORD, WILHELMINAWIJK EN HULSEN 
Het VIA-team kwam 4 keer bij elkaar. 
Er was overleg over de vernieuwde 
structuur, het voorbereiden van een 
bijeenkomst in de Kruidenwijk en het 
verstrekken van informatie over elkaars 
werkwijze. Er worden verschillende activi-
teiten georganiseerd in het KULTURHUS, 
die zelfstandig opgepakt worden door 
de wijkvereniging en Aveleijn. De Welle 
kan, indien nodig, worden ingeschakeld 
voor ondersteuning. Het WEEWEECAFEE 
is een initiatief van de Raad van Kerken, 
de wijkvereniging en De Welle. In 2017 
waren er 5 bijeenkomsten met in totaal 
120 bezoekers. Thema’s waren o.a. sollici-
tatietraining, loopbaanadvies en het uit-
zendbureau. Het bedrijfsleven is betrok-
ken bij werkzoekenden en 3 deelnemers 
gingen bij een werkgever aan de slag. Het 
WeeWeeCafee heeft momenteel ruim 85 
personen die op verschillende manieren 
geïnteresseerd zijn. 

WOONSERVICEGEBIED HELLENDOORN, 
HANCATE, EGEDE, EELEN EN RHAAN 
Het VIA-team kwam 4 keer bij elkaar om 
elkaar te informeren. Een lid van de coör-
dinatiegroep was aanwezig om de ontwik-
kelingen binnen dit team te evalueren. De 
laatste keer schoven er 2 inwoners aan 
om kennis te maken en de participanten 
te informeren over de stand van zaken 

Voorwoord
In 2017 lag de nadruk op de effecten 
die we willen bereiken. In dit jaarverslag 
staat er een aantal beschreven. Voor 
De Welle is het van belang dat we stre-
ven van curatie naar preventie. In onze 
planning voor 2017 stond opgenomen:
Door stevig in te zetten op vroegtij-
dige signalering, versterken van eigen 
kracht, het betrekken van het eigen 
netwerk en door gebruik te maken van 
collectieve voorzieningen kunnen we 
de inzet van (dure) individuele voorzie-
ningen beperken.
De uitvoering van alle werkzaamheden 
van De Welle is hiermee doordesemd. 
Door middel van ontmoetingsactivi-
teiten, zoals Samen Eten, willen we 
isolement voorkomen en bereiken 
dat mensen langer in hun vertrouwde 
omgeving blijven wonen. Het verstrek-
ken van de personenalarmering en de 
maaltijdvoorziening ondersteunen dit. 
We horen nu dat de zorg voor thuis-
wonende senioren toeneemt. Hieruit 
valt af te leiden dat mensen langer 
thuis blijven wonen en dat de opzet 
van De Welle is geslaagd. 
Het jongerenwerk geeft voorlichting 
over vuurwerk. Voor het eerst in jaren 
loopt het aantal gevallen met oogletsel 
terug.
De wijkaanpak zet in op vroegtijdige 
signalering. Zowel op sociaal als mate-
rieel gebied is er samen met de buurt-
bewoners gewerkt aan oplossingen 
waardoor er geen aanspraak op duur-
dere voorzieningen gedaan hoefde te 
worden.  
Kwaliteit en participatie moeten 
voldoende omvang hebben anders 
ontstaat er slechts een gering effect. 
In het jaarverslag zullen we de werk-
zaamheden verantwoorden en met 
getallen het draagvlak aangeven.  
De samenwerking met maatschappe-
lijke organisaties is verder verstevigd. 
Dat geldt ook voor de samenwerking 
met de gemeente. Er zijn korte lijnen, 
er is een goede verstandhouding en er 
heerst een plezierige sfeer. 
Ik wens u veel leesplezier. Dit jaar-
verslag bevat behoorlijk uitgebreide 
opsommingen. Er is ook een verkorte 
versie waarin u in een oogopslag een 
beeld krijgt van de werkzaamheden 
van De Welle. 

Gerard Beukers, 
Directeur Stichting De Welle 
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aldaar. We zetten in op versterking van de 
sociale programmering in het NOABER-
HUUS. Indien nodig wordt een beroep op 
De Welle gedaan. Tijdens de ledenverga-
dering, bijgewoond door Plaatselijk Belang, 
Dorpsraad, buurtvereniging en wijkvereni-
ging, zijn 95 inwoners geïnformeerd over 
Buurt aan Zet! (BAZ!). We pakten vragen 
op over een wijkschouw, burendag, over-
last van jeugd, het Taalpunt, informatie 
voor de wijkkrant, de buitenspeeldag en 
een bijeenkomst veiligheid. Met de nieuwe 
stichting Noaberhuus en ZorgAccent vond 
afstemming plaats over het starten van 
een buurthuiskamer en een open huis 
van de multifunctionele accommodatie 
(MFA). De Welle hielp vrijwilligers van het 
bloemschikken bij het aanvragen van 
het dorpsbudget. Ter bestrijding van de 
eenzaamheid hebben we aandacht voor 
ontmoeting. Bij dagopvang ‘Het Helmerink’ 
legden buurtbewoners en deelnemers van 
Aveleijn tijdens NLdoet een moestuin aan. 
Buurtbewoners en deelnemers van de 
dagopvang verzorgen deze moestuin. Bij 
grote klussen wordt Aveleijn ingeschakeld. 

WOONSERVICEGEBIED HAARLE
Het VIA-team in dit woonservicegebied 
overlegde 5 keer en sprak hierbij over 
de werkvelden en invulling van het VIA-
team. Verder vond er een evaluatie plaats 
en besprak het team 4 signalen. In het 
licht van BAZ! is met bewoners gebrain-
stormd over een BUURTHUISKAMER in 
het Sportorant. Waar mogelijk gaven we 
bekendheid aan BAZ! (o.a. bij de opening 
van het nieuwe kantoor van ZorgAccent 
met 150 bezoekers, bij de  algemene 
ledenvergadering van BAZ! met 50 leden 
en tijdens de besprekingen omtrent het 
Dorpsplan+).

WOONSERVICEGEBIED NIJVERDAL-ZUID
In 2017 vond er 4 keer een overleg met 
het VIA-team plaats, waarvan 1 keer spe-
cifiek naar aanleiding van een signaal. De 
desbetreffende inwoner was hierbij aan-
wezig. Het AMW pakte dit verder op. Ook 

was de overlast in het Blokkenpark en in 
GROOT LOCHTER aan de orde (de politie 
pakte dit, samen met de gemeente en het 
jongerenwerk van De Welle, op). Dit jaar 
evalueerden we de voortgang van het VIA-
team en wisselden we inhoudelijke kennis 
uit. De VIA-participanten gingen om tafel 
met de huisartsen om de rapportage Pre-
ventie in DE BLOKKEN te bespreken. De 
Welle zet samen met wijkvereniging De 
Blokken in op de bevordering van de soci-
ale contacten onder bewoners. De Welle 
ondersteunt Aveleijn op afstand bij hun 
activiteiten in wijkgebouw Groot Lochter. 
De Welle sloot aan bij ledenvergaderin-
gen van wijkverenigingen ‘t Hexel, ’n Oaln 
Diek, De Brake, Noetsele, Wilhelminawijk, 
Nijverdal Oost en De Blokken. In totaal 
informeerden we 180 personen over 
BAZ!, de Kinderstraat en het Taalpunt. 
Verzamelwoede, hondenpoep, een activi-
teit voor senioren, het strooibeleid van de 
gemeente, de slechte staat van de speel-
tuin, de toegankelijkheid van de fietspa-
den voor lichamelijk beperkten, overlast 
en dumpen afval. Dit zijn voorbeelden 
van onderwerpen waar we ons mee bezig 
hielden in dit gebied. Tijdens de Infomarkt 
Hoge Es (50 bezoekers) gaf De Welle een 
toelichting op voorzieningen voor oude-
ren en BAZ!. Met ZorgAccent, het wijkbe-
stuur van Noetsele en de gemeente was 
er 2 keer een overleg  over de afstem-
ming van activiteiten in Grand Café Hoge 

Es. Tijdens de opening van het nieuwe 
kantoor van ZorgAccent in de Rivieren-
buurt informeerden we 100 bezoekers 
over de voorzieningen van De Welle, o.a. 
voor mensen met een beperking, oude-
ren en over BAZ!. Er was afstemming over 
de beweegtuin, waarvoor 2 keer een over-
leg plaatsvond met fysio en ZorgAccent.

WOONSERVICEGEBIED MARLE,  
DAARLE EN DAARLERVEEN
Het VIA-team in dit gebied kwam 4 keer 
bijeen om elkaar te informeren. Er heb-
ben zich 2 deelnemende organisaties 
gepresenteerd. Een lid van de coördina-
tiegroep was aanwezig bij een evaluatie 
over de voortgang van het VIA-team. De 
Welle woonde ledenvergaderingen van 
Marle, Daarle en Daarlerveen bij en infor-
meerde hierbij 140 personen over BAZ!. 
In Daarle en Daarlerveen stemden we de 
activiteiten af met Welzijn Twenterand. 
In Daarle mochten we de directie van de 
basisschool uitleg geven over BAZ!. Hier 
spraken we tevens met Plaatselijk Belang 
over hulp door plaatselijke vrijwilligers, 
zoals vervoer, hulp bij digitale vragen en 
werken met vrijwilligers. Tijdens BUREN-
DAG zijn bij de dagopvang van ’n Kadiek 
plantenbakken geplaatst en gevuld met 
diverse soorten groente. De bakken zijn 
gemaakt door deelnemers van Aveleijn en 
deelnemers van de dagopvang onderhou-
den deze.
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VluchtelingenWerk

Vluchtelingen een plek geven in onze 
samenleving en ze laten participeren in 
onze lokale maatschappij: dat is de inzet 
van VluchtelingenWerk. In 2017 zijn er 68 
STATUSHOUDERS gehuisvest in nauwe 
samenwerking met de gemeente en Reg-
gewoon. Allen kregen een intakegesprek 
en inburgering. Gedurende 3 jaar (soms 
5 jaar) krijgen zij begeleiding op maat-
schappelijk, juridisch en inburgeringsvlak. 
De toestroom is in 2017 gestabiliseerd, 
maar het totale aantal te begeleiden sta-
tushouders ligt, t.o.v. de jaren daarvoor, 
nog steeds hoger. In totaal waren er 55 
vrijwilligers actief. 

Contactmomenten: Juridische begeleiding 
215 momenten, Maatschappelijke bege-
leiding 2.634 momenten, Wet Inburgering 
485 momenten.

Bij de JURIDISCHE TAAKGROEP (rechtsbe-
scherming) is in vergelijking met vorig jaar 
een lichte daling te zien. De tijd die hier-
aan besteed wordt, is echter niet gedaald. 
Het feit dat de procedures steeds uitge-
steld worden en er extra informatie moet 
worden overgedragen richting IND is hier 
debet aan. In de MAATSCHAPPELIJKE 
BEGELEIDING is een stijging te zien. Voor 
de trajectbegeleiding bij de WET INBUR-
GERING zien we een stabilisering, hoewel 
er iets minder instroom is geweest. Dit is 
te herleiden tot de verhoogde taakstelling 
en intensiviteit van de begeleiding. Door 
continue en kwalitatieve begeleiding te 
bieden tijdens de inburgering is de kans 
op vroegtijdige uitval kleiner en is er 
tevens beter zicht op stijging op de parti-
cipatieladder. De schatting van het aantal 
contactmomenten stond op 2.250 en 
die schatting is ruimschoots overtroffen. 
De aanpak trajectbegeleiding bij de Wet 
Inburgering is als ‘GOED VOORBEELD’ 
uitgelicht door Sociaal Werk Nederland. 
VluchtelingenWerk N/H heeft alle inburge-
ringsplichtigen in beeld en de voortgang 

wordt nauwlettend gemonitord. Er is fre-
quent overleg met uitvoerders. Daarnaast 
begeleiden we drop-outs zo snel mogelijk 
naar alternatieven. 

Het in 2016 geschreven plan om de extra 
toestroom van vluchtelingen op te van-
gen met het huidige vrijwilligersteam is 
succesvol gebleken. Hierop hebben zich 
een aantal wijzigingen voorgedaan: meer 
inzet op spreekuren en meer inzet op 
structurele en incidentele huisbezoeken. 
Vrijwilligers kregen training en er is een 
NIEUW REGISTRATIESYSTEEM ontwikkeld 
om de taken en verantwoordelijkheden 
nog beter en overzichtelijker vast te leg-
gen. In correctie op dit plan hebben we 
eind 2017 naast huisbezoekers ook de 
functie van huiscoach in het leven geroe-
pen. De HUISCOACH begeleidt gezinnen 
(gezinshereniging) tijdens de eerste peri-
ode intensief en verwijst daarbij zoveel 
mogelijk naar de gebruikelijke structuren 
binnen maatschappelijke ondersteuning. 
De samenwerking met de Voedselbank 
is uitgebreid. Er is eens per maand een 
overleg om met elkaar af te stemmen 
wie er voor een voedselpakket in aan-
merking komt. We vinden DESKUNDIG-
HEIDSBEVORDERING van vrijwilligers erg 
belangrijk. Zo is er een workshop over het 
begeleiden van statushouders, samen 
met de gemeente Rijssen-Holten. Er is 
op regionaal niveau met de zelfstandige 
VluchtelingenWerkgroepen Twente 4 keer 
een bijeenkomst geweest. Betrokken par-
tijen zijn: VluchtelingenWerk Almelo, Alifa 

Enschede, ViaVie Welzijn Rijssen/Holten, 
Het Palet Oldenzaal, Dinkelland en Losser, 
Haaksbergen en Hengelo (WIJKracht). Het 
REGIONALE OVERLEG is een initiatief van 
VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn. 
Doel van deze bijeenkomsten is vooral 
onderlinge uitwisseling van kennis en 
kunde. Daarnaast wordt er gewerkt aan 
een trainingsprogramma voor vrijwilligers 
waarbij we gebruikmaken van de interne 
kennis. Als er onvoldoende kennis is op 
een bepaald gebied, halen we dit extern. 

De TAAKGROEP COMMUNICATIE verzette 
het afgelopen jaar veel werk. Niet alleen 
op communicatief gebied, maar ook wat 
betreft de sociale culturele activiteiten 
om de integratie van statushouders te 
bevorderen. Het evenement ‘LET’S MEET, 
GREET AND CELEBRATE’ was een ont-
moetingsfeest in het Centrum in Nijverdal 
waar ruim 100 mensen aanwezig waren. 
Daarnaast hebben zij diverse activiteiten 
vormgegeven:
• Werelds Tafelen (7x) 
• Paasgroetactie (60 broden)
• Paasactiviteit:  kaarten maken
• Sinterklaasmiddag  
• Kerststukjes maken (15 personen)
• Kerstpakkettenactie (70 pakketten)
• Bowlen voor mannen en vrouwen
• Deelname aan Vredesweek en vredes-

markt
Er zijn een drietal nieuwsbrieven verstuurd. 

De TAAKGROEP NOODZAKELIJK VERVOER 
EN OPSLAG werkt elke dinsdag om goe-
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deren op te halen, te bezorgen en huizen 
in te richten. Vanwege de stijging van 
het aantal te huisvesten statushouders, 
is de druk op deze taakgroep ook toe-
genomen. Naast statushouders kunnen 
nu ook andere minima gebruikmaken 

van het gratis verstrekken van tweede-
hands goederen. Het team heeft ook de 
loods onderhouden en (fiets)reparaties 
uitgevoerd. De TAAKGROEP TAALONDER-
STEUNING verzorgde elke maandag en 
donderdag taallessen. Sinds maart 2016 

vinden deze lessen in de ZINiN biblio-
theek plaats. Het gemiddelde bereik per 
les is helaas gedaald, omdat het ROC - in 
tegenstelling tot voorgaande jaren - op 
dezelfde momenten les geeft. In 2018 kij-
ken we daarom naar een andere aanpak.

Wmo-raad

Om burgers meer bij het beleid van de 
gemeente te betrekken is de Wmo-raad 
opgezet. De gemeente legt voorstellen 
ter advisering aan de Wmo-raad voor. 
Hierdoor kan de stem van de burger 
doorklinken in de besluitvorming van de 
gemeente. En dat de stem van de burger 
het afgelopen jaar zeker doorklonk, blijkt 
wel uit het feit dat de Wmo-raad niet 
heeft stilgezeten. De inspanningen van de 
Wmo-raad hebben het effect dat er een 
grotere betrokkenheid is voor de beleids-
vorming van de gemeente. De raad  

bestaat uit maximaal 15 burgerleden. De 
Wmo-raad heeft 8 keer vergaderd, 5 tot 
8 inwoners wonen vanaf de publieke tri-
bune de vergadering bij en worden actief 
bij de discussie betrokken. Daarnaast 
organiseerde de Wmo-raad 4 THEMA-
BIJEENKOMSTEN over de onderwerpen: 
veiligheid, dementie, statushouders en 
right to challenge. Deze bijeenkomsten 
werden door gemiddeld 30 personen 
bezocht. Er wordt actief gestuurd op een 
inhoudelijke discussie. De Wmo-raad 
legde WERKBEZOEKEN af bij Interakt 

Contour, DAC Het Nijverhuis, RIBW, Zorg-
boerderij Schurinkshoeve en Farmfood. 
Projectgroepen binnen de Wmo-raad die-
pen onderwerpen uit, zoals de nota lokaal 
gezondheidsbeleid, de vrijwilligersnota, 
het mantelzorgbeleid en het thema Right 
to Challenge. De Wmo-raad bracht dit jaar 
9 adviezen uit. In plaats van het oprichten 
van een nieuwe participatieraad is de 
samenwerking met het Cliëntenplatform 
geïntensiveerd. Het contact met de oude-
renbonden is goed. 

2. Opgroeien
Jongerenwerk

Talentontwikkeling, voorbereiden op de 
toekomst, nemen van eigen verantwoor-
delijkheid, voorzien in zelfredzaamheid 
en omzien naar elkaar. Zaken waar onze 
jongerenwerkers veel oog voor hebben 
binnen de uitvoering van hun taken. Het 
jongerencentrum was 48 weken open 
(6 dagdelen per week). Het jongeren-
centrum trok per dagdeel +/- 25 unieke 
BEZOEKERS. De avonden zijn meer in trek 
dan de middagen. In 2017 kon Place 2 
Be rekenen op +/- 3.000 bezoekers. In de 
maanden oktober t/m december liep het 
bezoekersaantal per dagdeel op naar +/- 
40 bezoekers. 

De jongerenwerkers hebben coachende 
gesprekken met jongeren. De jongeren-
werkers maken actief gebruik van social 
media om jongeren te bereiken. Zij zijn 

ook actief op de nieuwere platformen, 
zoals Snapchat en Instagram. 

Het jongerencentrum kent een vaste 
groep JONGE VRIJWILLIGERS die vrijwilli-
gerswerk doet voor Place 2 Be. Zij nemen 
onder andere de bardiensten voor hun 
rekening, maar ook voeren zij regelmatig 
klussen uit. Deze enthousiaste groep 
denkt regelmatig mee over activiteiten, 
zoals een teenageparty, pooltoernooi, 
voetbaltoernooi of de zomeractiviteiten. 
Dit heeft het effect dat jongeren een gro-
ter verantwoordelijkheidsgevoel krijgen en 
tevens wordt hier een fundament gelegd 
onder het toekomstig vrijwilligerswerk. 

Het jongerenwerk nam deel aan de lande-
lijke vrijwilligersactie NLDOET. In samen-
werking met een jong creatief talent uit 

de gemeente is er een ontwerp gemaakt 
voor een striptekening, waarna 10 jon-
geren een dag vrijwilligerswerk hebben 
verricht en een bijdrage leverden aan de 
uitstraling van het jongerencentrum. 

Het jongerencentrum zette de deuren 
open tijdens de ROEFELDAG. Op deze dag 
verzorgde het jongerenwerk een graffiti-
workshop voor 15 basisschoolleerlingen. 
Hier hebben jongeren kennis gemaakt 
met het jongerenwerk. 
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Vanuit een BEURSVLOERDEAL is er een 
graffitiworkshop verzorgd voor 6 meiden 
van Humanitas. De tegenprestatie volgt in 
2018. Deze workshops hebben het effect 
dat jongeren geleerd wordt dat graffiti 
niet in de vorm van vandalisme geuit 
moet worden.

In samenwerking met Reggesteyn Willem 
de Clercq en de politie heeft het jongeren-
werk een prijsvraag uitgezet. De leerlingen 
mochten een ontwerp aanleveren voor een 
tekening die in de kantine van het politie-
bureau zou worden gemaakt. 53 leerlingen 
leverden een ontwerp in, waarna er 4 win-
naars werden uitgekozen. Deze winnaars 
hebben met hulp van een professionele 
graffiti-artiest dit ontwerp aangebracht in 
de kantine van het politiebureau. Een mooi 
voorbeeld van TALENTONTWIKKELING 
waar het jongerenwerk volop mee bezig is!

Ter voorbereiding op EIGEN OOGST 
gingen we met 5 meiden naar het Rijks-
museum in Amsterdam. Ze kregen hier 
een rondleiding, die ze met hun telefoon 
konden volgen. Naar aanleiding van dit 
bezoek creëerden de meiden een eigen 
interpretatie van 1 van de schilderijen die 
ze zagen in het Rijksmuseum. De meiden 
schreven een persoonlijke boodschap 
op een Amsterdamse ansichtkaart, deze 
werd bij de schilderijen tentoongesteld. 

Het jongerenwerk heeft meegedacht en 
aangezeten bij het productieteam van 
de CULTUURCARAVAAN, om mee te den-
ken over het nieuwe cultuurbeleid in de 
gemeente Hellendoorn en hoe jongeren 
hier actief in te betrekken. Het jongeren-
werk was met 3 jongeren bij de bewo-
nersbijeenkomst aanwezig, waar deze 
jongeren actief hun stem lieten horen. 
Tijdens de eerste en de laatste week van 
de zomervakantie bood het jongerenwerk 
ZOMERACTIVITEITEN aan. Hier deden 138 
jongeren uit de gemeente Hellendoorn 
aan mee. Het hoogtepunt was het bezoek 
aan Walibi met maar liefst 65 jongeren.

Een 10-tal jongeren nam deel aan de 
STRONG-12 EN STRONGSISTERRUN. In 
de voorbereiding op dit sportevenement 
plande het jongerenwerk 20 bijeenkomsten 
in om de sportieve deelnemers klaar te sto-
men voor dit grootse spektakel. In het week-
end van het evenement verrichtten dezelfde 
jongeren een hele dag vrijwilligerswerk. Het 
effect is dat jongeren zich bewust worden 
dat samenwerking noodzakelijk is om een 
gemeenschappelijk doel te bereiken.

Jongerenwerkers gaven DRUGSVOOR-
LICHTING aan 6 havo klassen (leerjaar 
4) van Reggesteyn te Nijverdal. Dit zijn in 
totaal 200 leerlingen. Bij 14 scholen in de 
gemeente Hellendoorn gaven de jonge-
renwerkers VUURWERKVOORLICHTING. 
Hierbij werd een totaal van 365 leerlingen 
bereikt (groep 8). De algemene indruk van 
de voorlichting wordt door 40% van de 
scholen beoordeeld met een goed. 60% 
beoordeelt de voorlichting met een zeer 
goed. De wijze van presenteren door de 

jongerenwerker werd door 53% met zeer 
voldoende beoordeeld. De overige 47% 
vindt dit een goed. 

Ook dit jaar ging de VUURWERKBUS weer 
op pad. Er is in totaal 117 kilometer gereden 
door de hele gemeente waarbij de jongeren-
werkers 180 aansteeklonten/vuurwerkbrillen 
uitdeelden. Burgemeester Anneke Raven 
was, net als voorgaande jaren, van de partij. 
Aantoonbaar was het effect dat er minder 
oogletsel is geconstateerd. 

In samenwerking met Reggesteyn en de 
gemeente organiseerde het jongerenwerk 
de DEMOCRATIEDAGEN. Alle leerlingen 
van het tweede leerjaar (+/- 180) volgden 
voorafgaand aan de democratiedag een 
voorlichting van het jongerenwerk over de 
werking van democratie. Daarna hebben ze 
met hun klas in de raadzaal onder leiding 
van enkele wethouders zelf ervaren hoe 
de politiek werkt. Het effect is dat jongeren 
zich bewust worden van de democratie. 

Vanaf de zomer 2017 kunnen meiden 
ieder kwartaal meedoen met MEIDEN-
ACTIVITEITEN. De deelname aan deze 
activiteiten is erg wisselend. 

Iedere maand woont een beroepskracht 
het OVERLEG JEUGD EN VEILIGHEID (J&V) 
bij. In dit overleg komen hangjeugd, nieuwe 
hangplekken en andere ontwikkelingen 
aan de orde. Bij dit overleg zijn ook leer-
plichtambtenaar, Tactus, jeugdreclassering, 
politie en gemeente aanwezig. Iedere 3 
maanden vindt er een ZORGADVIESTEAM 
OVERLEG (ZAT) plaats waar een jongeren-

Vuurwerkvoorlichting 
 
‘’Goed initiatief dat jullie de 
voorlichtingen op scholen geven. 
Kinderen worden bewuster van 
de gevaren van vuurwerk. Prima 
presentatie de leerlingen waren 
betrokken.”

‘’Net als voorgaande jaren zijn we 
heel erg blij met deze voorlichting 
op school. Bedankt en een goed en 
gezond nieuwjaar!‘’
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werker aan deelneemt. Samen met jeugd-
consulenten, leerlingbegeleiders van Reg-
gesteyn, leerplicht en maatschappelijk werk 
worden individuele leerlingen besproken, 
met toestemming van de ouders. 

Begin september kwamen er signalen 
binnen via ZAT en J&V van een overlastge-
vende groep in het Blokkenpark. Hier zet-

ten we een groepsaanpak op. Tegelijkertijd 
is er vanuit het OUTREACHEND JONGE-
RENWERK ingezet op deze groep, met de 
boodschap dat we een mooi jongerencen-
trum hebben waar ze welkom zijn. Sinds-
dien zijn er minstens 25 jongeren extra per 
dagdeel aanwezig in het jongerencentrum 
en de overlast bij het park is sterk vermin-
derd. Vanuit ouders en jongeren kwam 

de vraag of het jongerencentrum meer 
dagdelen open kan gaan en dan met name 
in de avonden. Opvallend is dat de overlast 
op straat erger werd in de periode dat het 
jongerencentrum gesloten was in verband 
met het leggen van een nieuwe vloer. Toen 
de deuren weer open waren, nam de over-
last af. Er ligt hier een duidelijk effect dat 
de overlast vermindert door gerichte inzet.

Sportbuurtwerk

Sport vormt een belangrijk onderdeel van 
de sociale infrastructuur. Met sporten 
in de buurt wordt niet alleen tegemoet 
gekomen aan de behoefte van jongeren 
om informeel actief te zijn, maar worden 
ook maatschappelijke doelen bereikt. Zo 
is er gelegenheid voor ontmoeten, sociale 
vaardigheden ontwikkelen en verantwoor-
delijkheid nemen. We houden de jeugd 
in beweging en laten ze kennismaken 
met verschillende leuke en uitdagende 
sporten. 

In het jaar 2017 zijn 44 aanvragen inge-
diend voor het JEUGDSPORTFONDS. 
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar 
kunnen hier een beroep op doen. De 
intermediair heeft structureel contact met 
ouders/verzorgers (per 3 maand een eva-
luatie) om het proces te bewaken.

Dit jaar ging de SPORTMOBIEL de wijk 
in. In de periode van maart t/m juli en 
augustus t/m oktober konden kinderen 
op woensdagmiddag aansluiten. Gemid-
deld genomen kwamen er 25 à 30 kin-
deren per locatie op af. Bij de inzet van 
de Sportmobiel werken we samen met 
het onderwijs, wijkverenigingen en lokale 
sportverenigingen. 

Het sportbuurtwerk deed ONDERZOEK 
onder jongere vluchtelingen. Zijn zij in het 
bezit van een zwemdiploma? 29 jongeren 
in de leeftijd van 12-21 jaar en 43 kinde-
ren in de leeftijd van 4-13 jaar kunnen 

zich niet redden in het water. Het sport-
buurtwerk stelt in samenwerking met 
GGD, VluchtelingenWerk en het Ravijn 
een plan van aanpak op om deze doel-
groep binnen afzienbare tijd te helpen 
aan een zwemvaardigheidsbewijs.

Het sportbuurtwerk ondersteunde 5 
bewonersgroepen bij het organiseren en 
realiseren van sport- en beweegactivitei-
ten in de straat: de KINDERSTRAAT. 

Er zijn 12 actieve leden bij de activiteit WAL-
KING FOOTBALL. De Welle biedt onder-
steuning bij de uitbreiding en continuering 
van dit initiatief. Tevens hebben we de ver-
binding gerealiseerd tussen de sportvereni-
ging, fysiopraktijk en de burgers. 

Onder de inwoners van Marle voert het 
sportbuurtwerk een BEHOEFTENONDER-
ZOEK uit. De resultaten zetten we om in 
een concreet uitvoeringsplan, waar lokale 
organisaties (Plaatselijk Belang Marle, 
basisonderwijs en sportverenigingen) bij 
betrokken zijn. 

Dit jaar coördineerde De Welle bijeen-
komsten/initiatieven rondom de doel-
groep NIET-UITKERINGSGERECHTIGDEN. 
De inzet hierbij is de verborgen talenten 
in verbinding te brengen met werkerva-
ringsplekken bij lokale ondernemers. 

In het kader van het WK voetbal voor 
dames organiseerde het sportbuurtwerk 

een VOETBALTOERNOOI VOOR MEIDEN, 
waar 25 meiden aan deelnamen. Er was 
een goede samenwerking met Hulzense 
Boys en Sportservice Overijssel stelde een 
subsidie beschikbaar. 3 meiden hebben 
extra trainingen bijgewoond binnen de 
SV, dit i.h.k.v. een proefperiode.

De Welle is projectleider voor PEUTER-
SPEELZAAL IN BEWEGING. Binnen de 
VVE-groepen van peuterspeelzalen van 
de SPGH worden bewegingslessen voor 
peuters aangeboden. Ook is er aandacht 
voor het versterken van de ouderparti-
cipatie door het geven van workshops 
over gezonde leefstijl en voeding. 20 peu-
terspeelzaalleidsters slaagden voor een 
interne scholing over het implementeren 
van bewegingsonderwijs. 

Het sportbuurtwerk hielp mee met de 
begeleiding van de groep jongeren die de 
STRONGMANRUN/STRONGSISTERRUN 
wilden lopen. Het ging hier om 10 jonge-
ren zonder sportervaring. Om goed voor-
bereid de eindstreep te behalen, is er een 
beweegschema opgesteld. 
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De jeugdconsulent en de sportbuurtwer-
ker sloegen dit jaar de handen ineen en 
zetten een flinke stap in de samenwer-
king. Eén jongere is geactiveerd om sport 
als middel in te zetten om zowel school-

verzuim als gedrag in de thuissituatie te 
verbeteren. 

Het sportbuurtwerk mengde zich ook 
in de aanpak van de overlastgevende 

groep (+/-30 jongeren). In 2017 vonden 
gesprekken met de doelgroep plaats 
en stelden we een beweegarrangement 
samen. De uitvoering hiervan vindt in 
2018 plaats. 

3. Vrijwilligerswerk
Plezier hebben. Je ei kwijt kunnen. Ergens 
bij horen. Allemaal redenen om vrijwilli-
gerswerk te doen. Vrijwilligerswerk brengt 
mensen bij elkaar. Het belang van een 
goede infrastructuur rondom vrijwilligers-
werk is cruciaal. Binnen de gemeente 
Hellendoorn nemen vrijwilligers dan ook 
een belangrijke plek in. De Welle werkte 
actief mee aan de realisatie van de NOTA 
VRIJWILLIGE INZET van de gemeente. De 
uitkomsten van deze nota, waarin bewo-
ners konden inspreken, worden verwerkt 
in de planning 2018 van De Welle. 

De ouderenbonden organiseerden 
een avond met de politiek, waarbij zij 
ondersteuning van De Welle kregen. De 
Vrouwenvereniging boden we hulp en 
advies bij het aanvragen van fondsen. De 
vrijwilligers van het Dekenproject zijn door 

ons ondersteund tijdens de evaluatie 
met cliënten van de Baalderborg die als 
dagbesteding daar helpen. De vrijwilligers 
van de Speelotheek Nijverdal kregen onze 
begeleiding bij het opzetten en bijhouden 
van een Facebookaccount. 

Voor het TAALPUNT Nijverdal heeft De 
Welle 18 vrijwilligers, die nu worden inge-
zet voor 19 deelnemers. De vrijwilligers zijn 
inzetbaar nadat ze een training, verzorgd 
door De Welle, hebben gevolgd. Na de 
matching staat er regelmatig een evaluatie 
op de agenda en verder zijn er intervisie-
gesprekken tussen deelnemers, vrijwilli-
gers en coördinatoren. Voor 15 vrijwilligers 
van de Voedselbank, het Hulpfonds en 
Stichting Boom gaf een beroepskracht van 
De Welle een training over het herkennen 
en doorverwijzen van laaggeletterden. 

Het effect is dat meer mensen aan de 
samenleving kunnen deelnemen en dat 
generatiegebonden armoede kan afne-
men.

Vrijwilligersbedank- 

avond voor de 

gemeente 

“Fijn, dat vrijwilligers op deze 
manier voelen dat ze gewaardeerd 
worden! Dank jullie wel!”

“Door de mensen van De Welle vond 
ik het zeer goed geregeld. Klasse, 
vooral bij het melden bij aankomst.  
Ik vond wel, dat er te weinig 
zitplaatsen waren. De organisatie 
was echt ‘klasse‘.”

Training ‘Herkennen 

en doorverwijzen 

laaggeletterdheid’  
 
”Dankzij de training ‘Herkennen en 
doorverwijzen laaggeletterdheid’ 
ben ik nu veel beter bekend met 
problematiek laaggeletterdheid en 
kan ik beter een gesprek aangaan 
en doorverwijzen naar Taalpunt. 
Deze training scoort voor mij 
100%.”
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HELLENDOORNDOET! staat wekelijks 
met een bijdrage in het Twents Volksblad. 
Afwisselend wordt een vrijwilligersvaca-
ture of Mooi Meegenomen/Graag Gedaan 
activiteit onder de aandacht gebracht. 
Dit levert veel PUBLICITEIT op en wekt 
de interesse van vrijwilligers die veelal 
ook rechtstreeks contact zoeken met de 
betreffende organisatie. Elke maand staat 
er een vrijwilligersvacature in de spot-
lights bij De Welle in Beeld. Wekelijks ver-
schijnen er vacatures bij de HOi en op de 
gemeentelijke pagina in de krant. Ook op 
Facebook worden regelmatig vacatures 
gedeeld. Natuurlijk is er ook voldoende 
aandacht voor vrijwilligers gerelateerde 
zaken. Dit heeft het effect dat het vrijwil-
ligerswerk een positieve uitstraling heeft, 
waardoor men geprikkeld wordt om hier-
aan te willen bijdragen. 

In het voorjaar organiseerde De Welle, in 
samenwerking met de provincie, een avond 
voor wijkbesturen over de toekomst van hun 
verenigingen. In november organiseerde De 
Welle in opdracht van de gemeente een VRIJ-
WILLIGERSBEDANKAVOND bij Reggesteyn. 
Maar liefst 450 mensen gaven zich hiervoor 
op. De avond werd heel enthousiast ontvan-
gen. Na afloop van deze activiteit is er een 
enquête verspreid onder de aanwezige vrij-
willigers, die de vrijwilligersbedankavond met 
een 8,1 waardeerden. 

De Welle kent circa 600 geregistreerde 
vrijwilligers. Deze groep krijgt de nodige 

aandacht door middel 
van ontmoeting, attenties 

en nieuwsbrieven. Elk jaar bekijken we de 
invulling van het VRIJWILLIGERSBELEID 
opnieuw, zodat er op de nieuwste ontwik-
kelingen geanticipeerd kan worden.

Op de planning stond dit jaar het bezoeken 
van vrijwilligersorganisaties. Vanwege een 
enquête die de gemeente Hellendoorn dit 
jaar onder vrijwilligersorganisaties heeft 
gehouden is in overleg besloten de resulta-
ten hiervan eerst af te wachten en dit plan 
nog even in de ijskast te zetten. Begin 2018 
wordt door De Welle een vragenlijst over 
de deskundigheidsbevordering onder vrij-
willigersorganisaties verspreid. 

Op de website www.HellendoornDoet.nl 
zijn dit jaar 103 nieuwe vacatures toege-
voegd. Het totaal aantal bezoeken aan de 
website bedroeg 194.266. Ongeveer 60 
nieuwe mensen schreven zich via de site in 
en gaven hiermee aan op zoek te zijn naar 
vrijwilligerswerk. In 2017 bemiddelden de 
balievrijwilligers 110 keer naar vrijwilligers-
werk.

Op dit moment is de balie 2 ochtenden 
bezet. Er staan 5 vrijwilligers in de rij om 
ingewerkt te worden. De intentie is om elke 
maandag-, dinsdag-, woensdag- en donder-
dagochtend geopend te zijn. We maakten 
een start met het nabellen van alle vrijwil-
ligers en organisaties die in het bestand 
staan om de gegevens te actualiseren en 

eventueel hulp te bieden bij het zoeken 
of aanbieden van vrijwilligersvacatures. 
De gemeente Hellendoorn zet sterk in op 
vrijwilligers, hetgeen het effect heeft dat de 
gemeente al jarenlang tot een van de vrijwil-
ligersvriendelijkste gemeenten behoort. 

VOSVI is als bestuur 5 keer bij elkaar 
geweest en 3 keer met de leden. Een 
beroepskracht van De Welle heeft zitting 
in het bestuur als secretaris. Tijdens de 
bijeenkomsten bespreekt men de lan-
delijke ontwikkelingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk, hoe daarop in te spelen 
en vindt er afstemming plaats omtrent 
projecten. Tevens is Arcon aangeschoven 
om af te stemmen hoe het beste samen 
te werken. Daarnaast vond er 1 intervisie 
plaats met 4 andere steunpunten vrijwilli-
gerswerk uit de regio.

In het kader van het project ‘GEWOON 
DOEN’ is er voornamelijk veel werving c.q. 
voorlichting geweest bij de vindplaatsen 
voor deelnemers, zoals de Voedselbank 
en de gemeente. In 2018 start een 
nieuwe groep deelnemers aan het traject. 
Eind 2017 is gestart met het project ‘NOA-
BERS VAN VER’, waarin statushouders 
begeleid worden naar vrijwilligerswerk. 

Vrijwilligersbedankdag 

“Wat een super leuke dag hebben 
we gehad. Heel bijzonder om ‘op 
safari’ in onze eigen achtertuin te 
gaan!”

HellendoornDoet 

bemiddeling vrijwilliger 
 
”Ik wil jullie hartelijk bedanken 
voor jullie inzet bij de bemiddeling 
van Sara bij onze organisatie. Wat 
een gouden meid is dat! Ze komt 
nu elke vrijdag om te helpen bij de 
dansavond en de cliënten lopen 
met haar weg.”
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4. Meedoen makkelijk maken
Ouderenwerk

Eenzame en geïsoleerde mensen doen 
sneller een beroep op de zorg. Door 
ontmoetingsactiviteiten, waaronder 
SAMEN ETEN, worden de negatieve kan-
ten weggenomen en woont men langer 
zelfstandig. De ontmoetingsactiviteiten 
van De Welle hebben – naast een sociaal 
element – dan ook een  belangrijk pre-
ventief karakter. De Welle ondersteunt 
3 socioruimtes en daarnaast activiteiten 
in het Kulturhus Kruidenwijk, het Noa-
berhuus Hellendoorn, Marle en Hulsen. 
Dagelijks worden er activiteiten opgezet 
en meerdere keren per week kan er gege-
ten worden. In de diverse socioruimtes 
(Laarmanhuis, Kulturhus, Noaberhuus, 
Bendien Smitshof, Cirkel en Marle) zijn er 
in totaal 5.405 maaltijden genuttigd.

Laarmanhuis Haarle: 1x per week, 
507 maaltijden.

Kulturhus Kruidenwijk: 1x per week, 
449 maaltijden.

Naoberhuus Hellendoorn:  
1x per week, 424 maaltijden.

Bendien Smitshof Nijverdal:  
1x per week, 378 maaltijden.

De Cirkel Nijverdal: 5x per week en 
elke 1e zondag van de maand,  
3.512 maaltijden. 

Marle: 1 x per maand, 135 maaltijden. 

Door de krappe urenbegroting lukte het 
helaas niet om de contacten met de buurt 
en de buurtverenigingen aan te halen. In 
vergelijking met voorgaande jaren loopt 
de deelname terug in alle socioruimtes. 
Een breder aanbod lijkt hiervan de oor-
zaak te zijn. In samenwerking met de 
middenstand konden we een kerstdiner 
realiseren. Met dank aan de vrijwilligers 
die het diner verzorgden en uitserveer-

den. Op een klanttevredenheidsonder-
zoek onder deelnemers en vrijwilligers, 
woonachtig in de kern Marle, scoort De 
Welle gemiddeld een 7,5. In Hellendoorn 
verleenden we ondersteuning bij activitei-
ten van de Blenkeborgh. Er is 10 keer een 
gezellige avond georganiseerd. 

Het effect van de PERSOONLIJKE DIENST-
VERLENING is dat mensen langer zelfstan-
dig in hun vertrouwde omgeving kunnen 
wonen en daarnaast worden de kosten 
voor de zorg beperkt. In 2017 zijn er 135 
nieuwe klanten voor PERSONENALARME-
RING aangesloten. We sloten 100 mensen 
af. Dit betekent een stijging van 35 toe-
stellen. Eind december maakten 452  
cliënten gebruik van onze personenalar-
mering. Door de komst van glasvezel en 
de diversiteit ten aanzien van telefoon-
aanbieders wordt het plaatsen steeds 
technischer. Daarom bieden we een 
diversiteit aan toestellen en is er veel  
aandacht voor de bijscholing van onze 
vrijwilligers die de plaatsing verzorgen.

De VALDETECTIE werkt technisch nog niet 
zoals wij willen. We zijn  momenteel terug-
houdend bij het plaatsen. Van andere 
mogelijkheden, zoals bewegingssensoren, 
brandalarm en gasalarm wordt zelden of 
nooit gebruik gemaakt. De verzekeraars 
vergoeden nog zelden de gemaakte kos-
ten. Hierdoor worden soms geen toestel-
len geplaatst omdat de kosten te hoog 
zijn, terwijl plaatsing wel wenselijk is. Het 

tevredenheidsonderzoek op het gebied 
van alarmering resulteerde in 25 reacties 
en een beoordeling van een 8,6.. 

Dagelijks bezorgt een groep van 20 
vrijwilligers een WARME MAALTIJD AAN 
HUIS. Het aantal afnemers is nog steeds 
stijgende. Deze vrijwilligers houden ook 
een oogje in het zeil. Bij een ‘niet-pluis-ge-
voel’ seinen ze onze beroepskracht in. In 
verband met toename van de vraag naar 
warme maaltijden konden we in septem-
ber starten met een vierde route. In 2017 
zijn er 7.664 warme maaltijden aan huis 
verstrekt. Een toename van 1.040 maaltij-
den t.o.v. 2016. In 2017 hielden we onder 
de klanten een tevredenheidsonderzoek. 
Het resultaat hiervan was een 8. Naast 
de warme maaltijden aan huis worden 
er wekelijks op de woensdagmorgen en 
-avond DIEPVRIESMAALTIJDEN aan huis 
bezorgd. Een team van 7 personen ver-
zorgt dit. In 2017 zijn er 9.231 diepvries-
maaltijden verstrekt. De maaltijdservice 
(diepvriesmaaltijden) is de laatste jaren 
wat teruggelopen. Regelmatig schenken 
we in de media aandacht aan deze vorm 
van maaltijdvoorziening. Aan de tevre-
denheid onder de huidige gebruikers zal 
het niet liggen: onze diepvriesmaaltijden 
scoren een 8,5. 

HELLENDOORNDOET! is de naam van 
de vrijwilligersafdeling van Stichting De 
Welle. Hieronder vallen: De Vrijwilligers-
vacaturebank, de vrijwilligersservicedienst 
Graag Gedaan en de Mooi Meegenomen 
bus. Veel senioren maken gebruik van 
Graag Gedaan en Mooi Meegenomen. In 
2017 hielp deze dienst 293 keer bij een 
incidentele vervoersvraag. We voldeden 
ook aan 10 extra hulpvragen die via de 
Woningstichting bij ons binnenkwamen. 
Er kwamen 64 HULPVRAGEN binnen 

Personenalarmering 

“Snelle levering en duidelijke 
uitleg m.b.t. het plaatsen van de 
alarmering.”
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voor een klus in huis of een andere actie. 
We hebben op dit moment 40 structu-
rele hulpvragen lopen. Of hieraan wel 
of niet voldaan kan worden, laten we bij 
de chauffeur in kwestie. Dit jaar assis-
teerde ons belastingteam bij het invullen 
van 380 belastingformulieren. We zien 
voor het eerst een kleine daling in de 
aanvragen voor het doen van een aan-
gifte. Dit jaar startten we een pilot met 
de ZINiN Bibliotheek en we verwachten 
dat dit zich min of meer zal herstellen in 
het komende jaar. Wat opvalt is dat de 
categorie minimacliënten met de helft 
is afgenomen. Daarnaast is er de maan-
delijkse zitting voor het doen van een 
aanvraag voor huur- en/of zorgtoeslag. In 
2017 gaf de Belastingdienst aan dat de 
belastingservice Hellendoorn tot de top 
van Nederland behoort. Onze dienst mag 
als landelijk voorbeeld dienen, aldus de 
Belastingdienst.  

De MOOI MEEGENOMEN BUS rijdt gemid-
deld 10 keer per maand, waarvan weke-
lijks een vast moment om boodschappen 
te doen. Ook staat er maandelijks een 
verrassingstocht op het programma. De 
deelnemers worden dan verrast door de 
begeleiders van de bus met een heerlijk 
dagje uit. Dit jaar stonden er 140 ritten op 
de planning, gingen er 610 deelnemers 
mee met gemiddeld 4 deelnemers per 
rit. In december 2017 kregen we van de 
Stichting Ondersteuning Senioren een 
toezegging voor een bijdrage voor een 
nieuwe rolstoel en EHBO-koffer voor de 
Mooi Meegenomen bus. 

Alle senioren van 80, 85 en 90 jaar oud 
hebben een brief ontvangen waarin ze 
konden aangeven of ze prijs stelden op 
een bezoek van een SENIORENVOOR-
LICHTER (een seniorenvoorlichter is een 

getrainde vrijwilliger voorzien van een 
relevante VOG). 77% (62) van de 90-jari-
gen gaven aan prijs te stellen op een 
bezoek. Voor de 85-jarigen was dit 57% 
(82) en voor de 80-jarigen was het 74% 
(170). In complexere situaties en/of op 
verzoek van familie, persoon in kwestie 
of instanties (34 keer) komt de OUDERE-
NADVISEUR op huisbezoek. De bezochte 
ouderen waarderen de huisbezoeken en 
zijn blij met de aandacht. Door de voor-
lichting, en de daaruit voortvloeiende aan-
passingen, kunnen senioren langer in hun 
vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit 
heeft een positief effect op hun welbevin-
den en daarmee op hun algehele condi-
tie. De seniorenvoorlichter neemt samen 
met de oudere een vragenlijst door. Een 
deel van de vragen is van medische aard 
en de antwoorden worden doorgegeven 
aan de desbetreffende huisartsenpraktijk. 
Indien nodig wordt er actie ondernomen. 
Naast de voordelen voor de huisarts, die 
nu sneller preventief kan handelen, ligt er 
het voordeel dat we elkaar ook in andere 
situaties makkelijker weten te vinden. 
De overige antwoorden worden uitge-
werkt door de GGD Twente. Het verslag 
wordt naar de gemeente, huisartsen en 
andere belangstellende gestuurd. Een 
beroepskracht van De Welle ondersteunt 
de groep ‘ALLEEN MAAR NIET EENZAAM’ 
bij het organiseren van activiteiten voor 
mensen waarvan de partner overleden is. 
Er worden 43 personen benaderd. 

ORDE OP ZAKEN wordt gedeeltelijk nog 
door de ouderenadviseur gecoördi-
neerd. Nieuwe aanmeldingen lopen via 
HellendoornDoet! Uit oogpunt van zorg-
vuldigheid blijven de ouderenadviseur/
seniorenvoorlichters de bij hen bekende 
senioren bezoeken. De ouderenadviseur 
organiseert 3 keer per jaar een LUNCHBIJ-
EENKOMST MET INSTELLINGEN die recht-
streeks met mensen in aanraking komen. 
Dit zijn politie, maatschappelijk werk, 
medewerkers Wmo-loket, medewerkers 
thuiszorgorganisaties, praktijkondersteu-
ners huisartsen, praktijkondersteuners 
huisartsen GGZ, consulenten Reggewoon 
en medewerkers Evenmens. Tijdens de 
bijeenkomst wordt er een presentatie 
verzorgd en is er gelegenheid om te net-
werken.

ONTMOETING is de basis van sociale 
interactie, een noodzakelijke voorwaarde 
om te kunnen werken aan (sociale) een-
zaamheid. Eenzaamheid leidt versneld 
tot een grotere aanspraak op (dure) zorg. 
Het effect van ontmoetingsactiviteiten 
is een zinvolle tijdsbesteding, waardoor 
eenzaamheid kan worden voorkomen. 
Vrijwilligers nemen de organisatie op zich 
van de diverse zelfstandig opererende 
activiteiten, waaronder het orkest Sohno, 
het koor de Golden Rockers, volksdan-
sen, bowlen, biljarten, stijldansen, fietsen, 
klootschieten en wandelen. Op 6 decem-
ber 2017 bestond het bowlen op woens-



Perspectieven
Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de werkzaamheden in 2017. Deze lijn willen we doorzetten naar de 
toekomst en houden daarbij de volgende perspectieven voor ogen:
•	 Herkenbaar blijven in wijken en buurten om verbindingen te leggen en kracht en talent van de wijk in te zetten.
•	 Personenalarmering, servicedienst, maaltijdservice verder uitbreiden waardoor mensen langer in hun 

vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
•	 Meer taalstages waardoor statushouders sneller binnen de Nederlands samenleving kunnen integreren.
•	 Vrijwilligersbeleid verder uitwerken waardoor grotere vrijwillige inzet mogelijk wordt.
•	 Gastlessen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs om jongeren voor te bereiden op de digitale leefwereld.
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dagmorgen 40 jaar. Hier is aandacht aan 
besteed in de pers. Verder werd er een 
gezellige morgen aangeboden. In septem-
ber zijn het orkest Sohno en het koor De 
Golden Rockers een project gestart om 
gezamenlijk enkele nummers ten gehore 
te brengen tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van Stichting De Welle. De ontmoetings-
activiteiten kunnen wekelijks rekenen op 
130 deelnemers, die begeleid worden 
door 25 vrijwilligers. Dit wordt gedaan 
met een frequentie van 30 tot 34 keer 
per jaar. De Welle faciliteert en onder-
steunt deze vrijwilligersinitiatieven. Bij 
onze activiteiten die plaatsvinden in onze 
socioruimtes zijn 470 deelnemers betrok-
ken. Het Internetcafé, bloemschikken, 
puzzeltheek, schilderen, bingo, rummicub, 
sjoelen, kaarten, schaken, hersengymnas-
tiek en creatief zijn hier voorbeelden van. 
Zo’n 150 mensen dragen hun steentje 
bij als vrijwilliger van een activiteit in een 
socioruimte. 

Cijfers tevredenheidsonderzoeken 2017
Warm aan huis beoordeling (gemiddeld) 8,0
Diepvriesmaaltijden beoordeling (gemiddeld) 8,5
Senioren op eigen Kracht (gemiddeld) 8,5 
Klantvriendelijkheid van de vrijwillige monteurs personenalarmering: 8,6 
Totaalwaardering over de personenalarmering: 8,6

Vragen en opmerkingen over de vragenlijst en De Welle: “Weet niet, maar 
met alles kun je er terecht. 5 jaar geleden is ook alles verteld, Er wordt goed aandacht 
besteed aan de ouderen.  Zeer tevreden over de Welle. Graag in de toekomst zeker 
gebruik maken van jullie diensten.” 

Waardering van de seniorenvoorlichters: “We hebben een perfect gesprek gehad, 
zeer vriendelijk en duidelijk in zijn uitleg, Prettig persoon, keurig, goed met uitleg en nam 
alle tijd, zij deed dit goed, ervaren, vriendelijk echt geïnteresseerd, De vragen zijn correct 
en duidelijk gesteld zodat ik ze zonder problemen kan beantwoorden, Duidelijk in de 
informatie, vriendelijk en ter zake kundig.”

Totaaloordeel over vrijwilligersbedankavond  
die we voor de gemeente organiseerden: 8,1

Enquête uitgezet onder deelnemers Taalpunt  
workshop herkennen en doorverwijzen:
• Inhoud workshop scoort 7,5
• Werkwijze en professionaliteit workshopleider scoren 8
• Locatie training scoort 8,5
• “Duur workshop scoort prima.”
• “Men gaf aan volgende keer meer handvatten d.m.v. praktijkervaringen te krijgen.”

Taalpunt training Tevredenheidsonderzoek:
• Inhoud taaltraining scoort 8
• Trainer De Welle scoort 9
• Klantvriendelijkheid medewerkers Welle scoort 9


