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Inleiding 
 
Sociaal werk is cruciaal! 
Corona 
De eerste maanden van 2021 begonnen spannend, in de derde golf van corona. Het tweede tertiaal was er één 
van optimisme en meer mogelijkheden. Het jaar eindigde echter ook met een lockdown. De pandemie kende 
verschillende fases met verschillende maatregelen, waarop we steeds goed voorbereid waren en waarbij we 
steeds makkelijker gingen schakelen.  
 
Sociaal werk is een cruciale functie. Voor het werken op onze locaties heeft brancheorganisatie Sociaal Werk 
Nederland steeds in overleg met het ministerie richtlijnen opgesteld. De anderhalve meter afstand beperkte 
het aantal mensen dat we tegelijk in een ruimte konden ontvangen. Maar activiteiten voor kwetsbare mensen 
konden altijd op de een of andere manier wel doorgang vinden. Onze collega's en vrijwilligers zijn gedurende 
de pandemie steeds beter ingespeeld geraakt op het meeveren met de richtlijnen, het benutten van de 
noodzakelijk ruimte waar dat kon en moest, en natuurlijk altijd met het in acht nemen van de 
basismaatregelen.   
  
Coronaprojecten 

Coronaprojecten rondom jongeren, kwetsbare mensen en ouderen.  
We zijn verheugd dat we goede nieuwe collega’s hebben gevonden om deze projecten op te pakken. Ze 
werden uiteraard in samenhang met het reguliere sociaal werk uitgevoerd. We hebben gedegen in kaart 
gebracht welke vraagstukken en problemen corona heeft veroorzaakt, maar ook wat het weer oppakken van 
het normale leven met zich meebrengt. Zijn de vrienden en kennissen er nog, hoe hervat je contact dat 
stilgelegen heeft? We keken ook naar de nieuwe verworvenheden, naar wat geleerd is en wat mensen mee 
willen nemen naar de toekomst.   

 
De coronaprojecten bleken echt dringend noodzakelijk. Onder alle leeftijden zijn eenzaamheid en 
kwetsbaarheid toegenomen. Sociale structuren zijn afgenomen. Soms ook intensiever, maar ook vaak 
helemaal weggevallen. Minder gejaagdheid heeft sommige mensen goed gedaan, maar het wegvallen van 
veel sociale contacten en contactmogelijkheden heeft schade aangericht. Bij jongeren, bij kwetsbare mensen, 
bij thuiswerkers, bij ouderen. Te veel mensen zijn meer in zichzelf gekeerd geraakt, zijn bezorgder over de 
toekomst, ongerust over veranderingen en maatschappelijke onrust. Tegelijk merken we dat we daardoor nog 
veel kunnen betekenen.  
 
Innovatie, nieuwe werkwijzen, nieuwe projecten 
Welcom heeft in het eerste tertiaal mooie activiteiten voor en met jongeren en verenigingen opgepakt. 
Daarnaast zijn er zijn nieuwe “Omslag groepen” (ontmoetingsgroepen) gestart waarbij er steeds meer 
diversiteit van samenstelling ontstaat. Het project maatschappelijke diensttijd (MDT) is door Welcom  in 
samenwerking met Figulus (Aalten-Dinxperlo), Caleidoz (Zevenaar) en Spectrum opgepakt.  
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Tevens is Samen Montferland gestart, een project voor 
nieuwkomers die al wat langer in Montferland zijn. Van hieruit 
worden nieuwkomers sterker met de Montferlandse gemeenschap 
verbonden en doen we ervaring op voor de nieuwe wet inburgering 
die vanaf 2022 van kracht is. Nieuwe tijdelijke projecten, met 
middelen van buiten Montferland, met waarde voor 
Montferland. Het project blijkt het voorportaal van een nieuwe 
werkwijze, het Participatiepakket, dat in 2022 zal starten.  
 
We zien dat in het bijzonder het afgelopen jaar, er veel meer 
aandacht aan het komen is voor preventie. Zeker sport en 
bewegen heeft veel extra impulsen gekregen. We weten het 
allemaal: veel gezondheidsklachten, beperkingen, zorgkosten en 
lichamelijk en geestelijk ongemak worden veroorzaakt door 
ongezonde voeding, overgewicht en een tekort aan beweging.  
En ook als klachten hier niet door veroorzaakt worden, dan heeft 
bewegen altijd een positief effect op de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Bewegen voor ouderen, bewegen met kinderen, 
toegankelijkheid van beweeg en sportactiviteiten voor mensen 
met een beperking, gezond eten inkopen, minder of geen 
toegevoegde suikers gebruiken, dat nemen we steeds meer mee in 
al ons werk. De combinatiefunctionaris Sport en bewegen en de 
sportbuurtcoach kregen aanvulling van de Beweegmakelaar en 
we werken mee aan een onderzoek over het duurzaam organiseren 
van wandelinitiatieven. We lopen actief mee met het 
Montferlands Ommetje, we stimuleren dat inwoners van 
Montferland in beweging komen, we bieden plek aan studenten 
van het Graafschapcollege en de HAN en zoeken nog 
nadrukkelijker de samenwerking op met sportverenigingen zoals 
open club de Nevelhorst. 

 
Welcom helpt je vooruit!  
 Een andere nieuwe ontwikkeling was Welzijn Op Recept. We weten dat er veel mensen met klachten naar de 
huisarts gaan en dat er dan een lichamelijke medische oplossing werd gezocht. In veel gevallen is er echter 
niet direct een lichamelijk maar een psychosociaal probleem. Door aandacht te geven aan wat een patiënt zelf 
zou kunnen oppakken, kan er van medische geformuleerde problemen naar welzijnsvragen worden gegaan. 
Dit kan soms veel duurzame en mooiere oplossingen geven. Zo is bijvoorbeeld soms het contact en bezig zijn 
met andere mensen een betere oplossing dan een pil. Ook onderliggende vragen, bijvoorbeeld op het vlak van 
schulden, opvoeding en mantelzorg kunnen klachten veroorzaken. Er kunnen problemen ontstaan als mensen 
hun verhaal niet kwijt kunnen en de veerkracht niet hebben om zelf hun situatie te verbeteren.  In het derde 
tertiaal is met het gezondheidscentrum in Didam een werkwijze bedacht om Welzijn op Recept uit te gaan 
voeren. De resultaten zullen strak worden gemonitord. Op het vlak van Schuldhulp, Formulierenhulp en 
Nieuwkomers is de samenhang in de werkwijze versterkt en krijgt preventie en vroeg signalering meer 
aandacht. We zien dat de vragen complexer zijn geworden, daar zetten we extra op in om te voorkomen dat er 
wachtlijsten ontstaan.  
  
Ook bij het Jongerenwerk zien we hoe belangrijk het is dat jongeren een plek hebben en gelukkig hebben we 
dat ook steeds kunnen bieden, ook vanuit de coronaprojecten. Door de pandemie hadden jongeren nog maar 
weinig mogelijkheden om even onder elkaar te zijn waarbij ze hun verhaal kwijt konden, even konden 
ontspannen en exploreren. Een breed palet aan plekken, activiteiten en interventies voorkomt dat het mis 
gaat met individuele of groepen jongeren. Het is immers beter te dweilen èn de kraan dicht te doen dan te 
dweilen met de kraan open. Het op straat zijn, met of zonder de jongerenkeet waarbij er een plek geboden 
wordt waarbij iedereen zichzelf kan zijn met als doel om jongeren weerbaar en gezond te kunnen laten 
opgroeien, hun talenten te ontdekken en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.  
 
 
 



6 
 

Sociaal Werk rendeert!  
Welzijn is effectief en levert meer 
op dan het kost. Oftewel het 
sociaal werk heeft een rendement 
van factor 1,6!  Een 
beursgenoteerde onderneming 
zou er jaloers op worden. Het is 
onderzocht door onderzoekers van 
de SEOR. SEOR is een 
onafhankelijk onderzoeksbureau 
gelieerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. 
SEOR voert sociaal - economisch 
onderzoek uit voor nationale, 
regionale en lokale overheden, de 

Europese Commissie, sectororganisaties en private partijen. En alhoewel we met de preventieparadox te 
maken hebben waar we niet kunnen laten zien wat er niet gebeurd is door wat wij wel gedaan hebben, we 
kunnen wel steeds meer en beter laten zien wat de impact van ons werk is.   
  

Bereik x Effect = Impact! 
 

Bereik   
Vanaf 2021 zijn we ons nog meer focussen op het effect van onze werkzaamheden. Het bereik geven we al 
nauwkeurig weer (door te vermelden hoe veel mensen gebruik maken van welke activiteiten en diensten) en 
we geven er voorbeelden en anekdotes bij. Nu gaan we meer op zoek naar voorbeelden van blijvende impact, 
op de persoon en maatschappelijk gezien. We stelden ons daarom per tertiaal een aantal (extra) vragen in de 
toelichting.   
  
Effect   
Waarom doen we dat? Ten eerste willen we weten of wat we doen het effect heeft dat we beoogden. Door te 
kijken naar wat werkt en wat niet werkt kunnen we meer richting geven aan onze activiteiten en 
ontwikkelingen. Zo kunnen we samen een goede analyse maken van de ontwikkelingen binnen de verschillen 
de diensten en van de werkmethodes die we gebruiken.  
   
Impact   
Weten wat het effect is, is voor onszelf prettig want we willen natuurlijk graag dat wat we doen, goed is en 
gezien wordt. En we willen natuurlijk weten wat het effect is van wat we doen: of we werkende methoden 
gebruiken en het juiste doen. Daarnaast doen we dit voor de Montferlandse samenleving en dus ook de 
gemeente. We willen graag laten zien wat de opbrengst is van wat we doen, wat we daar mee bereiken en wat 
de impact is.  Ook willen we met elkaar bekijken waar we ons op moeten richten. Dit doen we door de 
ontwikkelingen in de gaten te houden en daarop te anticiperen.   

 

We hebben niet eerder een jaar gekend waarin we zo sterk geïnnoveerd en ontwikkeld hebben, en dat 
belooft veel goeds voor 2022. Dat tevens de komende jaren ook hard nodig om de samenleving goed te 
laten herstellen. Door vast te houden aan wat we geleerd hebben, stevig in te zetten op preventie, er te 
zijn wanneer het nodig is en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op wat ons in 2022 op het pad komt 
bouwen we aan een mooie toekomst. 
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De tertiaalrapportages en het jaarverslag veranderen ook. Waar we een aantal jaren geleden nog 
bereikcijfers per kwartaal rapporteerden, is de rapportage per tertiaal, jaar voor jaar steeds uitgebreider aan 
het worden. Welcom doet veel en we willen dat goed laten zien en beleven.   

 
Leeswijzer 

Het eerste gedeelte van het jaarverslag focust zich op het gebiedsgericht werken: het bevat de analyse van 
de kernen. De kerncontactpersonen rapporteren voor “hun” kern deze ontwikkelingen. Vervolgens de   
 3 thema’s Talentontwikkeling, Meedoen en Vitaliteit: wat is er op dit gebied gevraagd, ontwikkeld, uitgevoerd 
en bereikt?   
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Analyse van de 
kernen  

 

Algemeen 

Veel kernen zijn behoorlijk zelfredzaam, in andere 
kernen of wijken is juist meer behoefte aan 
ondersteuning. De inzet in de kernen wordt op 
maat ingericht samen met betrokken bewoners, 
dorpsraden en initiatieven. De Kern 
Contactpersoon (KCP) heeft een rol naar 
bestaande structuren en initiatieven in dorpen en 
wijken, naar individuele bewoners met vragen en 
in het leggen van verbindingen. Inclusie, zorg voor 
elkaar, zelfredzaamheid bevorderen zijn 
belangrijke inhoudelijke lijnen. 
 
Kerncontactpersonen natuurlijk ook zichtbaar 
en bereikbaar op Social Media 
In veel kernen is de kerncontactpersoon ook actief 
op social media door middel van een eigen 
Facebook-pagina. De kerncontactpersonen delen  
berichten van zowel Welcom, wijkraden als ook 
andere organisaties. Dit zijn onder andere 
informatieve berichten over activiteiten, 
coronamaatregelen, gemeentelijke besluiten en 
ontwikkelingen en allerlei onderwerpen die voor 
inwoners van de gemeente Montferland 
interessant zouden kunnen zijn. Ook reageren de 
kerncontactpersonen op vragen en berichten van 
bewoners om bewoners te kunnen informeren 
maar ook om contacten met hun te onderhouden. 
 

Ondersteuning bewonersinitiatieven 

In 2021 hebben de Sociaal werkers van 
Welcom  

32 verschillende bewonersinitiatieven 
ondersteund. 

 
 
Muziektour  
Inwoners hadden door alle beperkingen die de 
pandemie met zich meebracht behoefte aan 
ontspanning, verbinding, ontmoeting en 
beweging. Om hier op in te spelen, is de 
muziektour georganiseerd. De muziektour trok 
door de kernen van Montferland en dat leverde 
lachende gezichten, een enkele traan van 
ontroering en vooral ook veel plezier en 
ontspanning op. Ook was het een uitgelezen kans 
om inwoners te spreken en te vragen hoe het met 
ze ging in deze moeilijke periode. 

 
Vlaggenproject 
Het initiatief genaamd: ‘Vlaggen van Verbinding’ is 
gelanceerd om onderlinge verbinding te 
stimuleren in een tijd waarin oorspronkelijke 
verbindingen minder goed mogelijk zijn en vragen 
om een alternatieve aanpak. De 
kerncontactpersonen hebben deze actie binnen de 
verschillende kernen onder de aandacht gebracht 
via o.a. de sociale mediakanalen, de dorpsraad, 
sleutelfiguren en de basisschool.  
 
Het gouden ei 
Rond Pasen 2021 is er een leuke actie opgezet 
genaamd ‘Het gouden ei’. In een tijdsbestek van 
twee weken, werd er iedere dag in een andere 
kern van Montferland een heus gouden ei 
verstopt. Via de facebookpagina’s van de 
kerncontactpersonen en de algemene Welcom 
pagina werd de zoekactie kenbaar gemaakt en kon 
er gezocht worden. De vinder van het Gouden Ei 
kon een berichtje doen en kreeg door de 
kerncontactpersoon een mooi prijsje uitgereikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beweegtour ouderen 
In 2021 is de beweegtour georganiseerd. De 
beweeginitiatieven die vanuit de Beweegtour zijn 
aangejaagd, zijn in een aantal kernen opgepakt 
door inwoners zelf en dit is nu een structureel 
beweegaanbod geworden. Enkele voorbeelden: 
 
Lengel  
Met de Bewegen op Muziektour zijn we ook echt 
langs alle kernen gegaan, ook Lengel.  
Uit een eerdere Beweegtour is de wandelgroep 
Totaal Vitaal in Lengel ontstaan.  
Maar vanwege corona lag deze stil, door mee te 
doen aan de Bewegen op Muziektour is er in deze 
wandelgroep weer nieuw leven geblazen en zijn ze 
voorzichtig met de geldende corona-maatregelen 
in acht nemend weer begonnen. 
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Kilder  
In Kilder is Sv Wilskracht meegegaan met de 
Bewegen op Muziektour om de ouderen te 
enthousiasmeren om mee te doen. Het initiatief 
werd, mede door de inzet van Sv Wilskracht zo 
goed ontvangen in Kilder dat Sv Wilskracht het 
concept Bewegen buiten vanuit de eigen tuin of 
balkon voort gaat zetten met mensen vanuit de 
sportvereniging Wilskracht. Mooi voorbeeld van 
aanjagen en overpakken door de kern zelf.  
 
Loil  
In Loil werd de Bewegen op Muziektour erg goed 
ontvangen door de inwoners.  
Door de inzet van onze sportstagiaire Kevin, zelf 
een ‘Loilenaar’ kregen de mensen makkelijk uit 
hun huizen en aan het bewegen. En wat kregen we 
een leuke en enthousiaste reacties van de mensen. 
Hieronder volgt een korte compilatie van de 
reacties:  
 
‘Dit moet ze veel vaker doen! Het is ook heel 
gezellig, ik zit maar de hele dag alleen, mijn man is 
vorig jaar overleden je gaat vanwege corona 
nergens meer naar toe’ 
‘Dit zouden we ook zelf kunnen organiseren, maar 
dan komt er niks van, we moeten een beetje worden 
aangespoord’ ‘Onze oude botjes moeten los ‘ 
 
Vanuit Loil is ook een persoon opgestaan, die het 
Bewegen op muziekprincipe wilde voortzetten. Op 
eigen initiatief is er een beweeggroep opgezet dat 
wekelijks bij elkaar komt om op afstand in de 
buitenlucht te bewegen.  
Een mooi duurzaam effect van de Bewegen op 
Muziektour. Welcom blijft op de achtergrond in 
beeld om deze groep te ondersteunen en te 
adviseren met dit mooie initiatief.  
Woorden zeggen veel, maar bewegend beeld nog 

meer dus kijk de Bewegen op Muziektour nog een 

rustig terug in de Aftermovie, klik HIER 

 

Azewijn 
In Azewijn stond 2021 in het teken van de 
ontwikkelingen rond DOCKSNLD en het Pastoor 
van Halplein. Een projectontwikkelaar wil daar 
huizen bouwen. Een groep inwoners wil echter het 
plein behouden voor dorpsactiviteiten.  Er is door 
de kerncontactpersoon contact gelegd met het 
nieuwe bestuur en er is samen gekeken of er 
ondersteuning wenselijk is bij deze en/of andere 
ontwikkelingen in het dorp. Daar waar er 
individuele vraagstukken waren, heeft de KCP 
ondersteuning geboden.  
 

Braamt 
In Braamt draaide in 2021 veel om de bouw van 
het nieuwe voorzieningenhart. Veel bewoners 
hebben daar heel veel energie in gestoken. 
Veel voorbereiding, overleg, afstemming en 
plannen maken zijn hieraan voorafgegaan. De 
eerste werkzaamheden om dit nieuwe 
voorzieningenhart te realiseren zijn gestart. De 
sloop is begonnen, dit heeft voor veel initiatieven 
en verenigingen gevolgen. Er moest een tijdelijk 
onderkomen worden gevonden. Veel wordt 
tijdelijk ondergebracht in oude kantine van 
voetbalvereniging St Joris en het leegstaande 
pand, waar ooit de supermarkt in heeft gezeten. 
Zo ook de gymlessen van de Combinatiefunctie 
Sport. Begin 2022 gaat het dorpsplein op de 
schop.  
 
Hulp gevraagd 
De kerncontactpersoon tevens ook 
Sportcoordinator is benaderd door de Dorpsraad 
om vanuit zijn sportexpertise mee te denken over 
een beweegvoorziening op het vernieuwde 
dorpsplein. Deze ‘beweegtuin’ moet voor iedereen 
in Braamt toegankelijk zijn en zoveel mogelijk 
gedragen worden door het dorp. Verbindingen 
met bestaande voorziningen zoals: school, 
combifuncties, sportbuurtwerk, Meer Bewegen 
voor ouderen, verenigingen zullen cruciaal zijn in 
het verwezenlijken van dit mooie beweeginitiatief. 

 
Samenwerking 
Ook binnen het gebiedsgericht werken is 
samenwerking met andere partijen belangrijk. Het 
afgelopen jaar is er gewerkt aan het verstevigen 
van de samenwerking met het sociaal team in 
Braamt. Hierbij is er afgesproken om de lijnen met 
elkaar zo kort mogelijk te houden en bij 
welzijnsvragen zoveel mogelijk met elkaar af te 
stemmen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RtwH7zrCko
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Individuele vragen 
Inmiddels komen er ook meer individuele vragen 
bij de KCP terecht. Deze vragen waren 
uiteenlopend van het zoeken naar meer sociale 
contacten naar hoe om te gaan met 
persoonsgegevens tot aan de vraag waar iemand 
terecht kon met een hulpvraag.  
 

Beek / Loerbeek 
Individuele ondersteuningsvragen 
De hulp van de kerncontactpersoon werd dit jaar 
regelmatig ingeroepen voor individuele 
ondersteuningsvragen. Waar sommige snel op te 
lossen waren, vragen andere vragen om meer 
aandacht en een nauwe afstemming met 
samenwerkingspartners.  
 
Afstemming 
De KCP heeft periodiek overleg met sleutelfiguren 
in Beek. De KBO hier een voorbeeld van. Door 
periodiek gesprekken t voeren, blijft de KCP op de 
hoogte van wat er zoal speelt in de kern zelf en de 
directe omgeving. Uit deze gesprekken ontstaan 
belangrijke onderwerpen zoals: de gevolgen van 
de corona-maatregelen voor bezoekers en 

ondersteuningsmogelijkheden voor bewoners.  
 

Didam 

Individuele vragen in 2021 
Het afgelopen jaar zijn er door de 
kerncontactpersoon verschillende 
bewonersvragen via de social media en telefonisch 
binnen gekomen en beantwoord. 
De vragen die opgehaald werden hadden 

betrekking op:  

• hulp bij bijhouden administratie 

• algemene voorzieningen en het 

aanvragen daarvan 

• de Corona maatregelen 

• vrijetijdsbesteding  en ontmoeting  

• het vergroten van digitale vaardigheden. 

voorzieningen minimum inkomens 

binnen Montferland, 

• vragen over de Coronacheck app, 

• vereenzaming  

• vragen over het machtiger worden van de 
Nederlandse taal  

De kerncontactpersoon heeft deze vragen 
beantwoord en indien gewenst doorverwezen naar 
de collega van een specifieke dienst 
 
Welzijn op Recept 
In 2021 is de uitvoering van Welzijn op Recept 
gestart. Bij Welzijn op recept wordt er intensief 

samengewerkt tussen de eerstelijnszorg, Welcom 
en het Gezondheidscentrum Didam. Dit was zacht 
gezegd een vliegende start te noemen. Er zijn zelfs 
zoveel deelnemers aangemeld door huisartsen en 
POH’s dat nieuwe aanmeldingen in december 
even gepauzeerd moesten worden om te 
voorkomen dat er een wachtlijst zou gaan 
ontstaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inloop 
Om laagdrempelig te zijn voor mensen heeft de 

welzijnscoach iedere dinsdag een inloop moment 

in het Gezondheidscentrum. Het even binnen 

kunnen lopen om een potentiële aanmelding te 

bespreken, een aanmelding mondeling toe te 

lichten of om even te sparren over de 

mogelijkheden binnen welzijn, is van grote 

meerwaarde in de samenwerking met de 

huisartsen en praktijkondersteuners en het draagt 

bij aan de zichtbaarheid van Welzijn op Recept. 
 

Meekijken met de klant 

De welzijnscoach kijkt met de klant mee welke 

vraag er ligt, welke behoeften er zijn en welke 

activiteiten daar het best op aansluiten. Soms kan 

één activiteit aan meerdere behoeftes voldoen. Als 

voorbeeld: lid worden van een wandelgroep kan 

zowel bijdragen aan de beweegbehoeften als aan 

de behoefte aan sociale contacten, ontspanning 

en zingeving .  

 

Ook kan het zijn dat eerst andere acties of 

ondersteuning nodig is voordat de deelnemer  kan 

gaan deelnemen aan een activiteit. Soms helpt het 

om eerst overzicht te creëren van datgene waar de 

deelnemer al gebruik van maakt, of het in beeld 

brengen van een financieel vraagstuk en 

doorverwijzen naar de daarvoor geschikte 

ondersteuning.  
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Reacties van deelnemers 

Klanten reageren erg goed op de mogelijkheden 

van Welzijn op recept. Ze geven aan het fijn te 

vinden dat zij met hun vraag/behoefte ergens 

terecht kunnen zonder dat er een lange wachtlijst 

is. Daarnaast geven zijn aan dat ze het prettig 

vinden dat de tijd voor hen genomen wordt tijdens 

een gesprek zodat zij hun verhaal kwijt kunnen 

waardoor de oplossing vaak goed aansluit op de 

behoefte. Ook zijn er klanten die het fijn vinden 

dat er iemand naast hen staat en met hen samen 

erop af gaat als dat nodig is. Quotes van een 

deelnemers na het intakegesprek:  

 

‘Ik ben blij dat ik het aanbod van de huisarts heb 

aangenomen. Ik vond het echt een fijn gesprek en 

kijk uit naar onze volgende afspraak.’ 

 

‘Wat fijn dat je mee kan denken in hoe ik weer 

dingen kan ondernemen!’ 

 

Kilder 

Samenwerking 
Periodiek is er overleg tussen de KCP (Kern 

Contact Persoon) van Welcom en het sociaal 

team. Hierbij is er het afgelopen jaar geïnvesteerd 

in het verkennen van hoe deze samenwerking 

eruit komt te zien en is er een gezamenlijk plan 

van aanpak geschreven. Het duurzame karakter 

van deze samenwerking wordt vastgelegd in een 

vaste overlegstructuur waarbij de onderlinge lijnen 

in de tussentijd kort blijven. Er is veel ruimte voor 

casusbespreking om vanuit daar tot betere 

integrale aanpak te komen. Over en weer is 

aangegeven dat dit prettig en zinvol werkt. 

Hierdoor beogen zij adequater in te kunnen gaan 

op hulpvragen vanuit de kern. 

Dorpsraad en ‘t Kelrehuus 
De Kerncontactpersoon van Kilder is in mei samen 
met een Seniorenconsulent van Welcom 
aangeschoven bij de (sinds de coronapandemie) 
eerste fysieke vergadering van de Dorpsraad in het 
Kelrehuus. De wijkagent was ook aanwezig en 
gezamenlijk hebben ze nader kennisgemaakt en 
ervaringen uitgewisseld. De KCP heeft de 
samenwerking met de medewerkers van het 
Sociaal Team mondeling geïntroduceerd. De KCP 
van Welcom en de Dorpsraad weten elkaar nu 
gemakkelijk te bereiken bij aangelegenheden.  
 
In december is aangesloten bij een overleg van de 
dorpsraad. De voorzitter van de dorpsraad en de 
KCP zijn overeengekomen dat de KCP aansluit op 
basis van de agenda. De KCP heeft kennis 
gemaakt met de drijvende krachten achter het ‘t 
Kelrehuus. Ook hiermee zijn afspraken gemaakt 
over het contact: door af en toe langs te komen 
tijdens een inloopmoment in het dorpshuis kan de 
KCP ook contact leggen met de inwoners uit de 
kern. 
 
Jongeren in de wijk 
Een nieuwe inwoonster van Kilder heeft contact 
opgenomen met de Kerncontactpersoon van 
Welcom om  aan te geven dat zij graag iets te wil 
betekenen voor en/of met de ‘hangjongeren’ op 
een bekende ‘overlastplek’. Samen met haar 
buurvrouw is zij eerst in gesprek gegaan met de 
jongeren. Deze gaven aan zich te vervelen.  
De inwoonster is via de Kerncontactpersoon in 
contact gebracht met de jongerenwerkers van 
Welcom. Zij hebben vervolgens diverse 
mogelijkheden t.a.v. Talentontwikkeling 
besproken. Dit heeft geresulteerd in een oproep 
aan jongeren voor een bijeenkomst om samen met 
de inwoonster te kijken wat er nog mist in Kilder. 
Deze oproep, middels een poster, is door de 
inwoonster zelf gemaakt en verspreid op diverse 
locaties. Online heeft de Kerncontactpersoon de 
poster gedeeld op haar Facebookpagina. 
Het is mooi om te zien (en te mogen 
ondersteunen) dat een partij dat overlast ervaart, 
op eigen initiatief in gesprek is gegaan met een 
overlast gevende partij om op deze manier samen 
tot constructieve oplossingen te komen.  
 

Loil 
Dat de coronacrisis de inwoners uit Loil niet klein 
krijgt, is ook het afgelopen jaar weer gebleken. In 
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deze ‘kern met pit’ werden ontzettend veel 
creatieve corona-proof activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Op deze manier blijven mensen 
toch in contact met elkaar. 
 
Bewegingsondersteuning 
Vanuit Loil is er een vraag binnen komen omtrent 
bewegingsondersteuning. Deze vraag is opgepakt 
door de combinatiefunctionaris sport. Samen met 
de klant is er gekeken wat de vraag precies is en 
waar de behoefte en mogelijkheden tot 
ondersteuning lagen. Inmiddels is er een mooie 
duurzame oplossing gekomen waarbij de klant 
ondersteunt wordt. 
 

Kontaktraad  
De nieuwe KCP heeft kennis gemaakt met een lid 
van de Kontaktraad in Loil. Vanwege de huidige 
golf coronabesmettingen en maatregelen konden 
er nog geen vergaderingen plaatsvinden. Wanneer 
deze weer hervat worden zal de KCP aansluiten bij 
het wijkoverleg om kennis te maken met de 
andere leden van de Kontaktraad. 

 

Nieuw Dijk 
Informatiepunt Nieuw-Dijk, maak de burger 
meester 
Het Informatiepunt, ‘maak de Burger Meester’ 
heeft in 2021 gestaag door gedraaid. De afgelopen 
periode met de nieuwe fysieke openingstijden was 
het team fysiek aanwezig in de Meikever, 
uiteraard met inachtneming van de corona-
maatregelen en zolang de corona-maatregelen 
het toelieten. Zitting nemen dan; de 
kerncontactpersoon vanuit Welcom, een 
Buurtverbinder uit Nieuw-Dijk en een lid van het 
Sociaal Team zitting.  
 
Het afgelopen jaar kwamen er mondjesmaat 
vragen binnen bij het Informatiepunt. Tevens is 
het informatiepunt qua volume vragen nog lang 
niet op het niveau waar men wil en behoort te zijn. 
In september heeft het team geëvalueerd met 
vragen als:  waar staan we nu? Waar willen we naar 
toe? Zijn we genoeg zichtbaar? Is een andere 
aanpak nodig? Uitkomst hiervan was dat er 
besloten is om voorlopig door te gaan maar wel 
wordt de duur van het spreekuur met een half uur 
verkort. Er is dan 1 buurtverbinder, 1 medewerker 
van het sociaal team en 1 KCP aanwezig. 
Daarnaast zijn alle partijen nog steeds per mail en 
telefoon bereikbaar. Ook wordt er gekeken op 
welke manier het informatiepunt nog meer onder 
de aandacht gebracht kan worden. 

 

Ondersteunen initiatieven 
Het afgelopen jaar heeft de KCP gebruikt om het 
contact op te pakken met enkele groepen of 
personen waarmee in het recente  verleden 
contact is geweest. Dit heeft concrete resultaten 
opgeleverd. Zo is de wandelgroep het ‘Dieks 
Ommetje’ weer gestart met lopen. Initiatiefnemer:  
 
“De mensen hadden er weer zin in!  
Ik had ze zo weer opgetrommeld” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een gesprek met de buurtverbinder, is de wens 
vanuit Nieuw-Dijk gekomen om de mogelijkheid 
van een Beweegroute door het Meikamer Bos te 
onderzoeken. Daarbij was de vraag of de KCP met 
zijn sportcoördinator-pet op samen wil gaan kijken 
naar de mogelijkheden. Wat voor route zou het 
dan moeten worden? Zijn er mogelijkheden tot 
financiering? Welke oefeningen? En voor wie moet 
de route toegankelijk zijn? De KCP gaat hier 
samen met de Buurtverbinders mee aan de slag. 

 

’s-Heerenberg 

Visie 's-Heerenberg Oost 
De komende 10 à 15 jaar gaat ‘s-Heerenberg Oost 
op de schop. Met als doel om de leefbaarheid, 
woonomgeving en veerkracht van de wijk te 
verbeteren en versterken. Samen met de 
projectgroep (vertegenwoordigers van gemeente 
en Plavei) werkte de KCP actief mee om de stem 
en input van bewoners op te halen en mee te 
nemen. Dat leidde ertoe dat niet alleen de 
toekomst van de wijk, maar ook de problematiek 
van NU centraal is komen te staan. Veel inwoners 
hadden namelijk klachten en voelden zich al 
langere tijd niet serieus genomen door de 
gemeente, politie, boa’s en 
woningbouwvereniging. Dat bleek helder en 
duidelijk op 21 september bij een informatieavond 
voor inwoners bij De Gracht in 's-Heerenberg. 
Samen met de samenwerkingspartners heeft de 
KCP ervoor gezorgd dat klachten nu serieuzer en 
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sneller worden opgepakt. Bewoners geven aan dat 
ze het verschil echt al snel merkten. 
 
Samen enquêtes afnemen 
Om informatie bij de inwoners op te halen, stelden 
de gemeente, Plavei en de KCP van Welcom in het 
voorjaar een schriftelijke enquête op. De KCP lette 
er daarbij nadrukkelijk op dat de juiste vragen 
werden gesteld op sociaal maatschappelijk gebied. 
Zo werd met de enquête ook die informatie 
opgehaald die bruikbaar is voor het vormen van 
een sociaal sterke en veerkrachtige wijk. Zo weten 
we wat inwoners ervaren en wensen als het 
bijvoorbeeld gaat over: 
- Gevoelens van eenzaamheid of onveiligheid  
- De bereidheid van bewoners om zich in te 

zetten voor een ander 
- De behoefte om samen met anderen dingen 

te ondernemen 
 
Om ook te horen wat er leeft onder huurders ging 
de KCP met medewerkers van Plavei mee met de  
zogenaamde ‘stoepbezoeken'. Tijdens deze 
rondgang langs de huurwoningen werd actief 
aangebeld en werden huurders gemotiveerd om 
de vragenlijst in te vullen, als ze dat nog niet 
hadden gedaan. Verder zorgde de KCP er samen 
met de jongerenwerkers voor dat de jongeren ook 
hun wensen vertelden. 
 
Bijeenkomsten  
In het najaar richtte de inzet van de KCP zich op 
alle live en online bijeenkomsten die er met 
bewoners waren. De KCP hielp bij de 
voorbereidingen en woonde al deze 
bijeenkomsten bij. Via de chat in de livestreams 
werden regelmatig kritische vragen gesteld. 
Regelmatig zocht de KCP na afloop contact met 
deze inwoners. Soms boog de KCP op deze manier 
een kritisch geluid om in een positieve actie van 
die inwoner(s). De KCP was gespreksleider bij één 
van de sessies voor inwoners op 2 oktober in de 
Galamaschool. 
 
Gedurende het hele jaar was er op diverse 
momenten afstemmingsoverleg met 
vertegenwoordigers van Plavei, gemeente, 
bewoners en Wijkplatform 's-Heerenberg Oost. 
Tenslotte was er op 16 december de 
persconferentie. 
 
De samenwerking tussen alle betrokken 
organisaties en inwoners, is dit jaar goed op gang 
gekomen. Het vertrouwen bij inwoners wordt stap 
voor stap gewonnen, doordat de projectgroep 
inwoners en partners actief betrekt bij alle stappen 

die gezet worden. Een medewerker van het 
Sociaal Team, gemeente Montferland:  
 

“De meerwaarde van een KCP zit voor mij in het 
hebben van korte lijnen, elkaar snel vinden en 

samen kunnen kijken met de burger waar hij verder 
mee komt. Burgers inspireren en ondersteunen om 
de krachten te bundelen en zich in te zetten voor de 

wijk is daarnaast een taak die zeker ook in 's-
Heerenberg Oost mooie kansen biedt.” 

 
Hollandse soosmiddag 
Op initiatief van het Wijkplatform ’s-Heerenberg 
Oost is op 6 oktober de Hollandse soosmiddag 
gestart bij Resto de Bongerd. Het is een 
maandelijks ontmoetingsmoment van ongeveer 
twee uur voor ouderen die beperkt mobiel zijn en 
(bijna) nergens meer naartoe kunnen terwijl ze 
juist veel behoefte hebben aan ontmoeting. Het 
gevolg is dat deze mensen gevoelens van 
eenzaamheid ontwikkelen en minder zelfredzaam 
worden. Naar buiten gaan en contact hebben met 
andere mensen zijn belangrijke eerste 
levensbehoeften. Als deze mensen zich beter 
voelen, zullen ze minder snel een beroep doen op 
zorg. Dat blijkt keer op keer uit onderzoek. De 
deelname aan de Hollandse soosmiddag zorgt 
ervoor dat deze deelnemers zich even beter 
voelen. Ze kunnen een praatje maken, een kaartje 
leggen en even ‘onder de mensen zijn'. Deze 
voorziening in de wijk is gewenst, omdat ze de 
afstand andere ontmoetingsplekken als te ver 
ervaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvraag van leefbaarheidsgelden 
De KCP heeft ook ondersteund bij het aanvragen 
van leefbaarheidsgelden bij de gemeente, dacht 
mee over hoe deze bijeenkomst vorm zou kunnen 
krijgen en hielp bekendheid te geven aan deze 
activiteit. Hoewel het wijkplatform de weg wel 
weet te vinden, helpt het contact met Welcom ook 
richting gemeente om zo duidelijk te maken wat 
de bedoeling is en dat de activiteit aanvullend is op 
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wat Welcom al doet. Zonder wijkplatform zou het 
initiatief nu nog niet genomen zijn en zonder 
Welcom zou de leefbaarheidsgelden niet 
toegekend zijn. Alleen door dergelijke 
samenwerking komen dit soort initiatieven, die 
voor kwetsbare mensen van levensbelang zijn van 
de grond.  
 
Hulp- en adviesvragen 
De rol van KCP is voor een groot deel het 
meedenken met mensen en helpen de weg te 
vinden. Het afgelopen jaar zijn er diverse vragen 
de revue gepasseerd. Deze vragen waren allemaal 
zeer uiteenlopen. De KCP heeft met de 
desbetreffende hulpvragen gekeken naar een 
antwoord dat bij hen past. 
 

Stokkum 
Via de nieuwsbrief en website van Mijn Stokkum 
ontvangt en deelt de KCP informatie over 
ontwikkelingen en voorzieningen in Stokkum. Er is 
nauw contact en een goede samenwerking met de 
buurtverbinders van Mijn Stokkum. Zij proberen te 
werken aan de leefbaarheid in Stokkum. De KCP 
bezocht één van de inloopavonden waarin 
gesproken werd over het starten van een 
wijkrestaurant. 
 
Een mooi initiatief van Camping landgoed 
Brockhausen, Foodtruck Het Brockhausje en Van 
Emden Organisatie was de actie ‘Wie verdient een 
heerlijke huisgemaakte stoofpot?” die rond kerst 
werd uitgezet. Hierbij werden er 45 gratis 
maaltijden verstrekt aan mensen die door 
organisaties zijn aangedragen. Ook de KCP van 
Welcom heeft deze actie uitgezet. Deze vraag om 
deze actie bekend te maken was een vervolg van 
een eerdere vraag van de eigenaar van de 
Foodtruck, eerder dit jaar. Hieraan zie je hoe 
belangrijk deze contacten met sleutelfiguren zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk/dorpshuis 
In mei en juni werd het plan om de kerk en 
omgeving om te vormen tot dorpshuis met nieuwe 
voorzieningen en woningen gedeeld met 
inwoners. De kerncontactpersoon is aangesloten 
om contacten te leggen en zo bij te dragen aan het 
behoud van waardevolle voorzieningen of deze te 
creëren voor de inwoners van Stokkum.  
Tijdens de informatiedag op zaterdag 26 juni 
verzorgde de kerncontactpersoon, samen met de 
manager van Humankind (tevens inwoner van en 
‘buurtverbinder’ voor Stokkum) een bijdrage.  
 
Hulp en ondersteuning  
Het afgelopen jaar kwamen er verschillende 
hulpvragen binnen bij de KCP. Deze vragen gingen 
voornamelijk over  het organiseren van activiteiten 
 

Lengel 
Bosmanhuus 
De seniorenconsulent van Welcom is dit jaar 
gestart met een wekelijks een spreekuur in het 
Bosmanhuus. Het doel hiervan is om op een 
laagdrempelige manier toegankelijk te zijn voor 
inwoners. 
 
Buurt app 
De Lengelse buurtapp vormt een belangrijke 
informatiebron. Door de berichten daar te volgen 
weet de KCP wat er speelt. De KCP heeft via de 
whatsapp-groep gemerkt dat de ontwikkelingen 
rondom DocksNLD-2 de inwoners uit Lengel  bezig 
houdt. De bewoners regelen de inspraak onderling 
op een hele constructieve manier. De 
kerncontactpersoon volgt de info vanuit allerlei 
perspectieven en komt in actie op aanvraag of als 
daar aanleiding toe is. 
 
Afstemming 
Er is binnen Lengel een goede afstemming met 
het Sociaal Team en de voorzitter van 
Zonnebloem HALS. Deze voorzitter is woonachtig 
in Lengel. Dit contact richt zich op de uitdagingen 
die zij ervaren bij het vinden van vrijwilligers. 

 

 Zeddam 
Ondersteuning inwonersinitiatieven  
Een bewoner van Zeddam heeft contact gezocht 
met de KCP van Welcom aangezien deze iets wilde 
betekenen voor eenzame ouderen in Zeddam. Het 
idee was om eenzame ouderen aan 
elkaar koppelen zodat ze elkaar thuis in hun 
eigen (veilige) omgeving kunnen ontmoeten. De 
initiatiefnemer wilde dit opzetten en tijdelijk gaan 
begeleiden als project. De bewoner heeft de 
ideeën gedeeld met de KCP van Zeddam. De KCP 
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heeft hierna de seniorenconsulent van Zeddam 
uitgenodigd en zo is er een driehoeks-gesprek 
geweest om te kijken hoe deze bewoner goed 
ondersteunt kan worden bij het initiatief. In het 
nieuwe jaar zal dit een vervolg krijgen. 
 
Het afgelopen jaar deed Dorpshuis Zeddam via 
Facebook een oproep om betaalbare 
keukenkastjes te kunnen bemachtigen. De 
Kerncontactpersoon heeft hen op basis van deze 
oproep bijgepraat over de mogelijkheden van de 
Liemerse Uitdaging.  
 
Samenwerking sociaal team 
Met de contactpersoon uit het  Sociaal team van 
de gemeente Montferland is regelmatig een 
uitwisselingsoverleg. Zowel de 
Kerncontactpersoon als de genoemde 
contactpersoon hebben profijt van deze 
overleggen. Hierbij wordt casuïstiek besproken om 
zo kennis te delen en te kijken waar de 
samenwerking ligt. Dit draagt bij in het vinden van 
een antwoord.  
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Jongerenwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talentenhuis 
Het was een jaar waarbij ontmoeting voor 
jongeren niet altijd even vanzelfsprekend was. 
Tijdens de lockdown werd met veel jongeren 
persoonlijk of digitaal contact onderhouden 
waaruit bleek hoe groot de behoefte onder 
jongeren was om elkaar te kunnen ontmoeten op 
een veilige plek. De activiteiten en openstelling 
gaven de jongeren afleiding en ontspanning om zo 
even te kunnen ontsnappen uit de thuissituatie. 
Met het aanbieden van activiteiten waarbij 
ontmoeten centraal stond, werden jongeren weer 
samengebracht. Onder andere het streetart 
project dat in samenwerking met de 
combinatiefunctionaris cultuur werd aangeboden 
zorgde voor een welkome afleiding waarbij 
jongeren elkaar konden leren kennen en waarbij 
samenwerkt moest worden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De coronaperiode was ook zwaar voor een overlast 
gevende groep jongeren. Deze groep gaf aan, 
grote behoefte te hebben aan een plek om samen 
te zitten, praten, te poolen en muziek te luisteren. 
De thuissituatie was bij een deel van deze 
jongeren niet prettig waardoor ze de straat 
opzochten. Deze jongeren is de mogelijkheid 
geboden om in 2 tallen te komen wanneer dit 
nodig was.  
 
Verschillende doelgroepen 

In D-vision kwamen veelal ‘jongere’ jongeren (van 

11 jaar tot 13 jaar) die kwetsbaar zijn of zo over 

komen. Zij weten bijvoorbeeld niet altijd wat er in 

sociale situaties van hen verwacht wordt. Veel van 

deze jongeren hebben een 

immigratieachtergrond. Zij zijn met name  

afkomstig uit Eritrea en Syrië. De bezoeken aan  

D-vision maakt dat jongeren niet op straat gaan 

hangen. Hierin werkt de ondersteuning in het 

talentenhuis preventief.  Het maakt ook dat ze 

waarden en normen (van de Nederlandse cultuur) 

mee krijgen en een vertrouwensband opbouwen 

met de jongerenwerkers.  

De (groepen) jongeren die Finally bezoeken zijn in 

vergelijking wat ouder. Sommige jongeren komen 

al langere tijd en daardoor al langer bekend bij de 

jongerenwerkers. De jongeren in Finally krijgen 

verantwoordelijkheden die passen bij hun leeftijd 

en mogelijkheden. Hiermee leren ze 

verantwoordelijkheid te dragen en een 

maatschappelijke bijdrage te leveren. Tevens 

bouwen ze hierdoor een sterke band op met de 

jongerenwerkers en met andere jongeren worden 

hierdoor contacten versterkt en/of uitgebreid. 

 

Betrokkenheid ouders / verzorgers 

Het afgelopen jaar was er een toename merkbaar 

van ouders dat vroeg om handvatten bij de 

invulling van vrije tijd van jongeren. Hier gaat het 

jongerenwerk in samenwerking met andere 

diensten van Welcom mee aan de slag. Daarnaast 

wordt er ook vaker positieve feedback van ouders 

ontvangen, wat aangeeft hoe waardevol het 

jongerenwerk in de praktijk is. 

 

Verschillende activiteiten 

Er worden regelmatig samen met jongeren 

verschillende activiteiten georganiseerd. Deze zijn 

Talentontwikkeling inhoudelijk 
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meestal gerelateerd aan een thema van die week. 

Voorbeelden van activiteiten van het afgelopen 

jaar zijn: 

➢ Een Darttoernooi. 

➢ Creatieve activiteiten  

➢ Een live kookshow 

➢ ‘Het Perfecte Plaatje’. 

➢ Buitenactiviteiten 

➢ Leesproject 

➢ Zingen 

➢ (Online) workshops 

 
Dit soort activiteiten zijn er niet zomaar. Het doel 

van deze activiteiten is om jongeren in contact te 

laten komen met elkaar, met hun talenten, kennis 

te laten maken met maatschappelijke inzet maar 

ook vooral om ze in een veilige setting dingen te 

leren die belangrijk zijn op het pad naar 

volwassenheid zoals hoe ga je met elkaar om? En 

waarom en hoe draag je verantwoordelijkheid. 

Een mooi voorbeeld is een deelneemster met 

autisme die mee deed aan ‘Het perfecte plaatje’. 

Zij ontdekte dat ze erg creatief blijkt te zijn. Ze 

wist de meest verrassende foto’s te maken. Ze 

kwam hiermee goed tot haar recht en dit sterkte 

haar zelfvertrouwen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching  

Sommige jongeren hebben behoefte aan extra 

ondersteuning en iemand waarbij ze hun verhaal 

kwijt kunnen. De jongerencoaches zijn er om 

jongeren te helpen en te begeleiden bij 

verschillende vraagstukken. Hierbij zijn het 

afgelopen jaar onder andere de volgende 

onderwerpen naar voren gekomen: 

- Opleiding en stageplekken.  
- Taal leren. 
- Sociaal versterken. 
- Sociaal isolement doorbreken.  
- Opvang bij elkaar.  

- Moeilijke gesprekken met ouders  
- Pesten  
- Beïnvloeden groepsgedrag  
- Wiet verslaving.  

Ondersteunen en ontwikkelen van 

jongereninitiatieven in de kleine kernen en 

wijken 
Tijdens de pandemie is vooral gekeken naar wat 

wél mogelijk was en dat waren bijvoorbeeld 

activiteiten In de buitenlucht. Op initiatief van, en 

met hulp van jongeren zelf, zijn leuke activiteiten 

in gang gezet:  

• Het spel Weerwolven van Wakkerdam in 
Didam 

• Jachtseizoen in Kilder.  

• Een voetbaltoernooi op het Cruyff Court  

• Bingo in Beek 

• “Ik ben geweldig” in ’s-Heerenberg 

 
Maatschappelijke diensttijd 
15 leerlingen van het Graafschap college hebben 
deelgenomen aan het project Maatschappelijke 
diensttijd. Binnen dit project hebben de jongeren 
de Young Leaders training gevolgd, waarbij ze 
getraind werden op de volgende gebieden:  

➢ samenwerken 
➢ groepsprocessen en rollen in de groep 
➢ presentatietechnieken 
➢ debatteren 

 
Na de training zijn twee, door de jongeren 
bedachte activiteiten voorbereid en uitgevoerd 
i.s.m. de jongerencoach van Welcom. Eén groepje 
bedacht een culturele lunch waarbij nieuwkomers 
hapjes hebben gemaakt voor deelnemers van de 
Omslag. Het andere groepje heeft een sport en 
spel middag georganiseerd voor kinderen uit 
gezinnen met armoede. Twee zeer geslaagde 
activiteiten!  
 
Participatieve activiteiten in de kleine kernen. 

Na de zomervakantie is er gestart met het 

organiseren van activiteiten in Zeddam, Kilder, 

Azewijn en Loil. Dit in samenwerking met 

verschillende buurt- en dorpshuizen; Dorpshuis 

Zeddam, Kelrehuus, Heren van Aswin en De 

Zomp. Met name de activiteiten in Loil en Azewijn 

zijn goed bezocht. Jongeren zijn op de hoogte 

gesteld van de activiteiten door PR naar de 

scholen te sturen, er is informatie verstrekt via 

social media en er zijn flyers opgehangen in 

betreffende buurthuizen, supermarkten en 

snackbars in de kernen.  De jongeren zelf, ouders 
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en ook uitbaters van de buurthuizen waren super 

enthousiast over de georganiseerde activiteiten.  

 

“Wat mooi dat jullie dit voor de jeugd in Azewijn 

willen doen, daar stel ik onze ruimte zeker voor 

beschikbaar.”  

 

 “Kunnen we de volgende keer spelletjesmiddag 

organiseren of levend Ganzenbord?” 

 

Informatie en voorlichting 
Door de pandemie was het dit jaar grotendeels 

niet mogelijk om de klassen in te gaan. Om deze 

reden is er in deze periode gekozen voor 

alternatieven. Tijdens de week van het geld heeft 

een jongere een Peer to Parent filmpje gemaakt. 

(link: YouTube). In de Talentenhuizen is in kleine 

groepjes het Media Jungle spel gespeeld over het 

thema Mediawijsheid. 

Daarnaast is er in de Talentenhuizen in kleine 
groepjes gewerkt met Talentenkaarten. Hier zijn 
goede gesprekken ontstaan over talenten, 
onzekerheid en toekomstperspectief. 
Het Brugklasspel is in ook kleine groepjes 
gespeeld. Op een interactieve manier is veel 
informatie besproken. Het spelelement gaf 
uitdaging en gemotiveerdheid.   
Uit gesprekken bleek dat een aantal  jongeren uit 

groep 8 het best spannend vinden om naar de 

middelbare school te gaan. Deze signalen hebben 

ertoe geleid dat er een programma door de 

jongerencoaches is ontwikkeld voor jongeren die 

naar de brugklas gaan. 

In september zijn de jongerencoaches voor het 

eerst aangesloten bij de introductielessen in 

samenwerking met Halt in de groepen 7 en 8 van 

de basisscholen. Tijdens deze les konden de 

jongerenwerkers een introductie geven over het 

jongerenwerk, de talenthuizen promoten en met 

de jongeren in gesprek over welke activiteiten 

aanspreken en wat ze zelf zouden willen 

organiseren in hun eigen kern. Deze signalen en 

behoeftes zijn verzameld en meegenomen in het 

organiseren van activiteiten. Zo wilden jongens en 

meiden uit Kilder en Azewijn graag Jachtseizoen 

houden.  

Ook kwam tijdens deze lessen naar voren dat een 

aantal jongeren last hebben van woede aanvallen. 

Enkelen waren daar heel open over waardoor 

anderen aan durfden te geven er ook last van te 

hebben. Dit signaal wordt meegenomen in een 

nog te ontwikkelen voorlichting en/of workshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In november en december is er in verschillende 

klassen samen met Halt vuurwerkvoorlichting 

gegeven. Waar Halt voor een stuk theoretische 

kennis heeft gezorgd, hebben de jongerencoaches 

door middel van belevingsopdrachten bewustzijn 

gecreëerd. ‘Wat betekent het voor jouw dagelijkse 

leven wanneer je blijvende schade aan je gehoor of 

handen hebt naar aanleiding van een 

vuurwerkongeval?’ Jongeren ervoeren tijdens de 

belevingsopdrachten hoe het is om zonder vingers 

je veters te strikken of zonder zicht je jas te vinden 

in een hal waar 40 jassen hangen. Deze 

voorlichtingen gaven de gelegenheid om met 

jongeren over dit onderwerp in gesprek te gaan.  

 

Samenwerking met Halt 

De nauwere samenwerking met Halt zorgt ervoor 

dat Halt en Welcom elkaar goed weten te vinden 

en weten waar we elkaar kunnen ondersteunen en 

versterken. In 2022 wordt een mogelijk 

intensievere samenwerking onderzocht en waar 

mogelijk ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effect voorlichting 

De aanwezigheid in de klassen heeft direct 

resultaat wat zich laat zien door de 

bezoekersaantallen in de talenthuizen. De 

jongeren komen in de middagen vaker langs, 
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weten ons beter te vinden en weten beter wie wij 

zijn. Hierdoor bereikt de voorlichting die tijdens 

themaweken in de talentenhuizen wordt gegeven 

een breder publiek.  

 

Ambulant jongerenwerk 
De ambulant jongerencoaches zijn het hele jaar 

zichtbaar aanwezig geweest op straat. Een aantal 

keren per week waren zij het luisterend oor voor 

jongeren die problemen ervaarden of waar 

netwerkpartners onze ondersteuning konden 

gebruiken. Jongeren ervaarden de aanwezigheid 

en interesse in deze tijd als prettig. Vanwege de 

coronaperiode is dit een welkome aanvulling op de 

controlerende rol van politie en boa’s.  

Op basis van signalen worden jongeren soms 
aangesproken op hun gedrag, in sommige 
gevallen kan een probleem opgelost worden, een 
andere keer blijft het een terugkerend probleem.  
Regelmatig blijkt uit een contact op straat dat er 
meer ondersteuning nog is. Een dergelijke vraag 
gaat dan over in coaching. 
 
Individuele gesprekken 
De ambulant jongerencoaches voeren doorlopend 

individuele gesprekken. Deze gaan met name over 

(problemen bij) thuissituaties en zelfbeeld. Door 

het vertrouwen dat is opgebouwd tussen de 

jongerencoach en individuele jongeren hebben 

enkele jongeren ermee ingestemd om hulp te 

aanvaarden van de straathoekwerker (van het 

sociaal team). Er is een goede samenwerking 

tussen jongerencoach en de straathoekwerker.  

 

Gezinsmaatjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling 

Ondanks de coronacrisis zijn de gezinsmaatjes 

actief gebleven. Dit is ook goed terug te zien in 

figuur 1. Ten opzichte van 2020 waarbij de 

werkzaamheden van de gezinsmaatjes door de 

coronacrisis tijdelijk stil kwamen te liggen, bleven 

de gezinsmaatjes dit jaar ook gedurende de 

lockdown de gezinnen bezoeken en hebben zij de 

ondersteuning geboden die nodig was. Zeker in 

een tijd waarin sociale contacten beperkt zijn, is de 

behoefte aan een vorm van ondersteuning groot. 

Ook al is het maar een kop koffie waarbij even 

gepraat kan worden over de dagelijkse gang van 

zaken binnen. Een gezinsmaatje voor kinderen 

met gedragsproblematiek of een 

ontwikkelingsachterstand behelst vooralsnog het 

grootste aantal trajecten. Deze vragen gaan vaak 

gepaard met een ontwikkelvraag omtrent sociale 

contacten en het vinden van een passende sport.  

Het is in de afgelopen jaar opgevallen dat er een 

stijging waarneembaar is in aanvragen waarbij een 

maatje niet alleen ondersteuning biedt aan het 

kind maar juist aan het hele gezin. Hierbij biedt het 

maatje een luisterend oor en/of waar nodig een 

stukje opvoedondersteuning aan de ouder(s) en 

helpt de ouder dit vervolgens toe te passen binnen 

het gezin. Vraagstukken die hierbij naar voren 

komen zijn: hoe breng ik structuur aan voor de 

kinderen, welke activiteiten kan ik met mijn 

kinderen ondernemen en hoe doe ik dat? wat is 

gezonde voeding en hoe ga ik daarmee om? Een 

mooie ontwikkeling die weer benadrukt hoe divers 

en flexibel gezinsmaatjes is. 

Nog altijd blijft het project zich dus door 

ontwikkelen en blijft maatwerk daarin van groot 

belang. Inmiddels zijn er gezinsmaatjes voor: 

✓ Lichte opvoedondersteuningsvragen 

✓ Informele gezinsbegeleiding 

✓ Het ontlasten van ouder/verzorger of kind 

✓ Ervaringsdeskundigheid  

✓ Ondersteuning voor het hele gezin 

✓ Opvang binnen het eigen gezin 

✓ Ondersteuning bij ontwikkelvragen 

 

Gezinsmaatjes 

Uit gesprekken met (potentiële gezinsmaatjes) 

wordt vaak aangegeven dat ze het prettig vinden 

dat ze op hun eigen manier en vanuit een voor hun 

passende vorm iets kunnen betekenen voor een 

gezin. Onlangs zei een gezinsmaatje het volgende: 

803

1792

974

1360

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2018 2019 2020 2021

Aantal uren vrijwillige hulp jeugd



22 
 

‘Toen ik hoorde over dit project ben ik snel eens op 

jullie website gaan kijken. Ik dacht altijd dat ik niet 

kon bieden wat er vaak gevraagd wordt maar op 

jullie website zag ik dat ik in de vorm dat bij mij/ons 

past wat kan bieden. Ik heb het met mijn man en 

kinderen besproken en allemaal lijkt het ons super 

leuk om iets voor een ander te kunnen doen en 

daarom heb ik contact gezocht!’ 

Door op deze manier in te spelen op de 

mogelijkheden, talenten en interesses van een 

(potentieel) maatje, ontstaan er sterkere 

verbindingen tussen vraag en aanbod waardoor de 

slagingskans van matching vele male groter is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autisme  

Binnen de aanvragen voor een gezinsmaatje zien 

we nog altijd veel gezinnen die worstelen met de 

opvoeding van een kind met autisme. Hierbij  

komen opvoed-gerelateerde vraagstukken naar 

voren maar ook ontwikkelvraagstukken omtrent 

aansluiting bij leeftijdsgenootjes, sport en 

vrijetijdsbesteding.  In het nieuwe jaar zal hier 

extra aandacht voor komen.  

Kerstkaart  

In de laatste maand van 2021 is er een kerstkaart 

verstuurd naar alle basisscholen in de gemeente 

Montferland. Hierin werd er naast een kerstwens 

ook aandacht gevraagd voor gezinnen die het 

moeilijk hebben met als doel mensen te 

informeren en te stimuleren om stil te staan bij de 

overweging of zij in welke vorm dan ook iets 

kunnen bijdragen voor deze gezinnen. Hier zijn 

een aantal leuke, spontane reacties uit gekomen 

waarmee nu gesprekken worden gevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectmeting 

Naast de gebruikelijke monitor is er voor 

gezinsmaatjes inmiddels ook een enquête 

ontwikkelt. Wanneer een traject eindigt wordt 

deze enquête digitaal naar het gezin verstuurd. 

Voor gezinnen die niet de mogelijkheid hebben 

om het digitaal in te vullen, kan de enquête ook 

telefonisch of live worden afgenomen. Met het 

invullen van de enquête wordt er aan gezinnen 

gevraagd hoe zij de inzet van het maatje hebben 

ervaren, wat voor invloed het maatje op het gezin 

heeft gehad en wat het effect is geweest van het 

maatje binnen het gezin. Inmiddels is de enquête 

door de eerste gezinnen ingevuld. Uit de analyse 

van deze ingevulde enquêtes komt naar voren dat 

maatjes: 

✓ zorgden voor plezier 
✓ zorgden voor warmte en gezelligheid 
✓ de tijd namen 
✓ aandacht hadden 

 

Daarnaast wordt aangegeven dat het kind en/of 

het gezin zich op zijn/haar gemak voelden. Een 

belangrijke meerwaarde om samen doelen te 

kunnen bereiken. Deze klantfeedback laat zien dat 

het project bereikt waar het voor bedoelt is.  

Praktijksituatie 
Een gezin waarbij een maatje betrokken is, heeft 
recent te maken gehad met het verlies van een 
dierbaar familielid. Door de tijd te nemen, te 
luisteren en te praten met het kind van het gezin 
signaleerde het maatje dat het voor het gezin heel 
lastig was om onderling met elkaar over het verlies 
te praten. En terwijl daar eigenlijk wel een 
behoefte ligt, kwamen zij samen niet tot dit 
gesprek. Het maatje heeft daarop bedacht dat zij 
samen met het kind uit het gezin een plakboek 
wilde ging maken ter nagedachtenis aan dit 
familielid. Samen hebben ze gebrainstormd over 
wat het kind graag allemaal in het plakboek wilde 

19

9

22

43

18
15

24

14
10

0

10

20

30

40

50

Aantal klanten Aantal matches

Aantal klanten en matches 
gezinsmaatjes

2018 2019 2020 2021 Jaarplan 2021



23 
 

hebben.  Onderdeel hiervan waren foto’s. Hiervoor 
hebben zij samen met de rest van het gezin foto’s 
verzamelt die gebruikt konden worden voor het 
plakboek. Dit samen speuren door de fotoboeken 
had het effect dat het maatje beoogde. Dankzij 
het samen kijken in de fotoboeken kwam het 
gesprek binnen het gezin met een lach en een 
traan als vanzelf op gang. 
 
De kwaliteiten van het maatje (de tijd nemen, 
luisteren en praten) en de meerwaarde van de 
inzet van deze maatjes kwam in deze situatie heel 
mooi naar voren. Vanuit de band die er het 
afgelopen jaar samen is opgebouwd, kon er nu op 
een heel organische manier gehoor worden 
gegeven aan de behoefte van het gezin. 
 

VoorleesExpress 
Het jaar 2021 begon met een strenge lockdown. 

Op dat moment was de VoorleesExpress actief bij 

8 gezinnen in de gemeente Montferland. Door de 

maatregelen in het eerste en tweede tertiaal bleef 

het aantal nieuwe gezinnen laag. Niet overal was 

het verantwoord om met een nieuw traject te 

starten en waren er ook niet altijd digitale 

mogelijkheden voorhanden. Toch kon er tot 

september bij 8 nieuwe gezinnen gestart worden. 

Tijdens de zomer kwamen er gelukkig weer meer 

positieve geluiden, waardoor na de zomervakantie 

in sneltreinvaart vele trajecten werden afgerond 

en openstaande aanvragen weer ingevuld konden 

worden. Dankzij de komst van nieuwe vrijwillige 

voorlezers was er in het derde tertiaal zelfs geen 

wachttijd meer voor nieuwe gezinnen. Zo konden 

er in amper 4 maanden tijd 10 nieuwe huishoudens 

gekoppeld worden aan een voorlezer. In heel 2021 

zijn daardoor 26 gezinnen bereikt met de 

VoorleesExpress waarvan 18 nieuw gestart.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond deelnemers  

In het begin van het jaar was er een toename 

zichtbaar van het aantal gezinnen met een 

Aziatische afkomst. Later in het jaar waren er 

evenveel gezinnen met een Arabische of Oost-

Europese achtergrond met actief bij de 

VoorleesExpress dan gezinnen met een.  

Werkwijze  

De voorlezers nemen tijdens elke bijeenkomst 

verschillende boeken mee naar het gezin. In 

samenwerking met de bibliotheek wordt gekeken 

welke titels passend zijn bij de wensen en het 

niveau van de kinderen. Daarnaast worden er 

regelmatig taalspelletjes meegenomen en heeft 

Welcom ook een kleine voorraad aan boeken en 

opdrachten wanneer dit op het laatste moment 

nodig is.  

 

Geschenk. 

Een mooi decembergeschenk voor de gezinnen en 

de voorlezers van de VoorleesExpress was de 

gigantische doos vol kinderenboeken die 

webwinkel bol.com heeft geschonken. Het ging 

om honderden boeken! Hier konden veel gezinnen 

maar ook anderen blij mee gemaakt worden. Zo 

hebben ook deelnemers van de Kom-Op groep en 

vele nieuwkomergezinnen in Montferland boeken 

gekregen. Daarnaast is ook het OBS ’t 

Montferland verblijd met een aantal unieke 

exemplaren en konden ook de deelnemers van de 

taalinloop snuffelen tussen het aanbod. Op deze 

manier hebben de veelal nieuwe boeken een 

mooie herbestemming gekregen en werken we 

samen aan nog meer leesplezier in Montferland.          
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Sport en cultuur 

coördinatie 
Cultuur 

In 2021 is er binnen cultuur coördinatie een 

kwaliteitsslag in gang gezet op educatief gebied. 

De beide Interne cultuureducatie netwerken zijn 

gefuseerd, tot een groter en effectiever netwerk. 

Daarnaast is er gestart vanuit de vraag van de 

gemeente met een cultuurconvenant traject. Ook 

is er gestart met de ontwikkeling van een nieuw 

eigentijds cultuurmenu en een meerjarenplan. 

Dit jaar is er ook begonnen met de ontwikkeling 

van sociaal artistieke projecten, en daarbij is 

toegewerkt naar een muurschildering met 

jongeren in het centrum van ’s-Heerenberg.  

De naschoolse kunstlessen bij Sjors Sportief zijn 

zeer populair, er waren veel inschrijvingen, en de 

workshops werden erg positief ontvangen door 

ouders en kinderen. 

Interne Cultuureducatie  

De netwerken op de scholen zijn samengevoegd 

en er is een eigentijds cultuurmenu en een nieuw 

meerjarenplan ontwikkeld. Er zijn mooie stappen 

gezet op weg naar een goed eigentijds  

cultuuraanbod. Het is fijn om te ervaren dat deze 

behoefte zo leeft in het onderwijs, ondanks de 

enorme werkdruk rondom corona. De 

leerkrachten waren steeds betrokken en 

enthousiast, en er was ook veel medewerking 

vanuit de schooldirecties en besturen. Ook is de 

nieuwe subsidieregeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit toegekend, waardoor alle 13 scholen nu 

via de route cultuureducatie in vier jaar kunnen 

toewerken naar deskundigheidsbevordering op 

hun scholen 

 

 

. 
 
 
 
Start traject cultuurconvenant 
Ondanks de coronaperiode is er toch een start 
gemaakt met het in gang zetten van dit traject. Er 
was veel animo vanuit de schoolbesturen, 
schooldirecties en kinderopvangorganisaties. Er zit 
veel energie in de groep. In 2022 wordt er verder 
gegaan met het uitwerken van dit traject in 
werkgroepen en inspiratiesessies.  
 

Ontwikkelingen 

Sociaal artistieke projecten.  

Het afgelopen jaar is er gestart met het 

ontwikkelen van sociaal artistieke projecten. Door 

in te spelen op vragen vanuit de bewoners, waarbij 

kunst en cultuur  kan worden ingezet als 

preventiemiddel. Onder andere door het 

welbevinden van deelnemers te versterken, ze 

succeservaringen op te laten doen, eigen regie te 

geven en hen zelfexpressie te laten ervaren. De 

focus ligt op talenten en het versterken van sociaal 

netwerk. 'kunst vervult een belangrijke – misschien 

moeten we wel zeggen noodzakelijke – functie: ze 

biedt houvast, omdat ze mensen in de gelegenheid 

stelt vorm en betekenis te geven aan hun ervaring. 

Kunst verbeeldt het leven: ons persoonlijke leven, 

maar ook het samen leven en leven ‘in het 

algemeen’ 

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsslag cultuureducatie 

Met de scholen in de gemeente Montferland is er 

gewerkt aan kwaliteitsverbetering van 

cultuureducatie. De combinatiefunctionaris is in 

dit traject de organisator en verbinder, om alle 

partijen uit te nodigen en bij elkaar te brengen, 

zodat er afgestemd kan worden wat de wensen en 

1199 leerlingen uit groep 1 t/m 4 van de 13 
basisscholen hebben een theaterworkshop + 
digitale voorstelling Donderbuikjes in de klas 

gekregen van Kwatta. 
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behoeften zijn. Met een lokaal convenant 

cultuureducatie worden (op lokaal niveau) 

afspraken gemaakt tussen gemeente, onderwijs 

en culturele aanbieders om cultuuronderwijs een 

vaste plek te geven in het (basis)onderwijs. De drie 

partijen bekijken samen wat ieders bijdrage kan 

zijn om dat gemeenschappelijke doel te behalen. 

De lokale situatie wordt eerst nauwkeurig in beeld 

gebracht. Daarna worden wensen en ambities van 

het onderwijs geïnventariseerd. En als laatste stap 

wordt gekeken naar de mogelijkheden om die 

ambities te verwezenlijken. Wie kan wat doen om 

de ambities ook waar te maken, en hoe doen we 

dat dan in gezamenlijkheid? Wie is waar 

verantwoordelijk voor? De gemeente faciliteert 

het proces naar een convenant en draagt de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering en 

naleving van het convenant. 

 

Platform Cultuureducatie Achterhoek 

Namens Welcom heeft de combinatiefunctionaris 

zitting in de programmaraad van Platform 

Cultuureducatie Achterhoek. Dit platform is 

afgelopen jaar ontwikkeld. Het Platform 

Cultuureducatie Achterhoek biedt kansen voor 

regionale samenwerking voor alle scholen en 

culturele partners in de Achterhoek. Het Platform 

wil het cultuureducatie-aanbod stroomlijnen en 

over gemeentegrenzen heen aanbieden. De 

instellingen trekken samen op om te streven naar 

kansengelijkheid voor kinderen in het 

basisonderwijs als het gaat om cultuureducatie. Zij 

gaan hun activiteiten voor het basisonderwijs 

onderling afstemmen en werken hierin samen met 

de Achterhoekse schoolbesturen en gemeenten. 

Daarbij staat de vraag van de school centraal. Om 

de school zo goed mogelijk van dienst te zijn 

organiseren de instellingen duurzame netwerken 

voor ICC’ers (Interne Cultuur Coördinatoren 

binnen de scholen), en ook voor kunstvakdocenten 

en lokale kunstenaars die voor de culturele 

instellingen werken. 

 

 

 

 

 

 

Project Muurschildering 

Muurschildering jongeren Corona 

In het voorjaar 2021 was er wederom een 

lockdown vanwege Covid. Uit de media, uit de 

professionele werkomgeving en uit eigen kring 

was op te maken dat deze periode een grote 

weerslag had op het sociaal contact tussen 

jongeren, dat zich onder andere uitte in hun 

isolement.  

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de uitkomst van een 
kleinschalig onderzoek in de gemeente 
Montferland bij een groep jongeren tussen 12 en 
18 jaar, is gezocht naar een artistieke manier 
waarop deze jongeren geholpen zouden kunnen 
worden bij het doorbreken, dan wel verminderen 
van het isolement. 
In de periode juni-juli 2021 konden jongeren in 

Montferland zich opgeven voor een street art 

project. Het doel was elkaar ontmoeten, 

verbinden, en in beeld brengen wat de corona-

periode voor weerslag had op het welbevinden van 

jongeren. Dit street art project is op initiatief van  

(waaronder de combinatiefunctionaris cultuur) 

ontwikkeld in samenwerking met Stichting 

Welcom en Stichting Montferland Cultuurfonds. 

De muurschilderingen staan in het teken van de 

Corona-periode en zijn ontworpen door 

Montferlandse jongeren (leeftijd 11 tot 17 jaar) en 

door de jongeren zelf op de muur gespoten onder 

begeleiding van De Verfbrigade. 

Heel trots dat we in zo’n korte tijd zo’n groot 

project hebben kunnen ontwikkelen. Met dank aan 

de lokale ondernemers, het Montferland 

Cultuurfonds en de collega’s van het jongerenwerk 

in Montferland. Wat een enthousiasme, en 

belangeloze inzet voor de jongeren. Het heeft hen 

heel goed gedaan in deze lastige periode. Zelfs de 

wethouder heeft nog mee geholpen met het 

spuiten van de muurschildering. Fijn en bijzonder 

om zoveel saamhorigheid en draagvlak te ervaren, 

waardoor we snel konden schakelen en dit voor de 

jongeren mogelijk konden maken.  

De Corona-periode is voor jongeren een achtbaan 

met ups en downs geweest. Ze waren 

genoodzaakt mee te bewegen en zich steeds aan 

te passen aan de veranderende omstandigheden. 

Alle 13 scholen hebben zich verbonden aan het 
nieuwe Cultuureducatie netwerk, score 100% 
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Dit drieluik is bedacht door Montferlandse 

jongeren in het jongerencentrum Finally in ’s-

Heerenberg. Zij hebben schetsen gemaakt over 

hoe zij deze Corona-periode ervaren hebben, en 

deze schetsen zijn met een illustratieve insteek 

verwerkt in dit kunstwerk. Er is gekozen voor rood, 

wit en geel als basis voor ieder paneel, dit zijn de 

kleuren die ook in het wapen van s’-Heerenberg 

terug te vinden zijn. 

Impact  

 In september zijn we met de jongeren weer 

bijeengekomen om te reflecteren op het project. 

Uit het nagesprek van de jongeren blijkt dat tussen 

de groep een soort vriendschap is ontstaan. Hierbij 

zijn de volgende vragen gesteld: 

• Had je dit resultaat verwacht?  

• Is het anders dan wat je verwacht had, en 
zo ja, wat is er anders?  

• Hoe vonden jullie het om met z’n allen 
hierover te praten?  

• Wat doet het met je als je het weer terug 
ziet?  

• Heb je een gesprek gevoerd over het 
kunstwerk of jouw aandeel hieraan met 
mensen uit je omgeving? 

 
De jongeren vonden het waardevol om over de 

Corona situatie te praten hun ervaringen te delen. 

Het ontmoeten van andere jongeren en het delen 

van verschillende verhalen gaf steun en 

herkenning. Het werd als prettig ervaren dat zij 

hun mening en zorgen konden delen met 

leeftijdsgenoten. De jongeren hadden bij aanvang 

een kleinschalig project verwacht en hadden niet 

gedacht op de prominente plek, midden op het 

Stadsplein, een graffiti werk te mogen maken. 

Deze centrale plek geeft erkenning en een trots 

gevoel. Voor de meeste jongeren was het spuiten 

van graffiti een nieuwe ervaring. Het eindwerk 

werd in samenwerking met een graffitikunstenaar 

uitgevoerd. Deze hulp van de kunstenaar werd als 

grote meerwaarde gezien; het eindbeeld ziet er 

professioneel uit en hun eigen schetsen zijn 

duidelijk zichtbaar in het eindresultaat. De 

jongeren vonden het gaaf om spuittechnieken te 

leren van een professionele streetartist. Het 

eindresultaat is mooier dan de jongeren op 

voorhand hadden verwacht. Dit is wat kunst is: de 

ervaring verbeelden in een concrete vorm. 

Het namenbordje van de participanten naast de 

muurschildering, geeft hen erkenning en een 

gevoel van trots en eigenwaarde. Ook de aandacht 

in de regionale kranten en media gaf de jongeren 

het gevoel dat zij ertoe doen, en er naar hen 

ervaringen geluisterd wordt. De jongeren zijn 

dankbaar dat deze tijdsbesteding en ontmoeting is 

gefaciliteerd tijdens de lockdown 

 

Naschools Sjors Sportief en Creatief 

Op 3 november met Wethouder van Halteren het 

eerste Sjors Sportief en Creatief boekje uitgereikt 

aan de winnares van de tekenwedstrijd op 

basisschool De Toorts. Vervolgens liep het storm 

bij de inschrijvingen!  Dit jaar hebben zich maar 

liefst 1213 kinderen ingeschreven. een toename is 

van 111 deelnemers in schooljaar 2021-22 ten 

opzichte van vorig schooljaar. Bij cultuur nam het 

aantal deelnemers toe met 126. Ook nam het 

aantal aanbieders toe met 9, en het aantal 

activiteiten met maar liefst 111! Ontzettend mooi 

dat ondanks alle corona-beperkingen toch zoveel 

mogelijk heeft kunnen doorgaan, waardoor 

kinderen toch een lichtpuntje hadden om naar toe 

te gaan. De reacties waren erg dankbaar en 

positief. Bij workshops waar wachttijden zijn er 

zelfs extra workshops georganiseerd om aan de 

vraag te kunnen voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 

2021 was een bewogen jaar. Door de 

coronapandemie heeft heel Montferland moeten 

schakelen, aanpassen en meeveren. Dit was ook 

merkbaar bij de sport van Welcom. Veel 

activiteiten en evenementen hebben stilgelegen 

maar lang niet alles. Er is goed gekeken naar wat 

WEL kan en daarbij zijn er veel nieuwe ideeën en 

creatieve oplossingen naar boven gekomen.  

Lokaal Sport –en Beweegakkoord Montferland 
 In het lokale beweeg- en sportakkoord staan 
concrete afspraken met als doel om meer 
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inwoners in Montferland in beweging te krijgen. 
Het akkoord is de start van een intensieve 
samenwerking tussen clubs en organisaties op het 
gebied van sport, bewegen, welzijn en 
gezondheid. In het akkoord zijn afspraken 
gemaakt en projecten uitgewerkt op vijf 
verschillende ambities, even opfrissen:  
1.Een toekomstig sportlandschap met sterke en     
vitale sportaanbieders  
2.Jeugd vaker en beter laten bewegen  
3.Meer ouderen vaker en gezonder in beweging  
4.Een inzichtelijke sportaanbod voor alle inwoners  
5.Sport en bewegen in de openbare ruimte  
 
Beweegchallenges & Gymlessen  
Op verzoek van basisscholen, ouders en kinderen 

hebben de Combifuncties de Beweegchallenges 

weer opgepakt en opgepoetst. Korte video’s met 

leuke, uitdagende en creatieve 

beweeguitdagingen voor kinderen, maar de 

ouders konden ook gewoon meedoen. Ondanks 

dat de gymlessen weer een beetje werden 

opgestart, bleek er toch een behoefte om corona-

proof in en om het huis bewegend bezig te zijn. 

Vandaar dat de Beweeegchallenges weer nieuw 

leven in zijn geblazen. Nieuwsgierig geworden 

naar een beweegchallenge? Klik hier voor het 

Dierenspel. 

Schoolclinics Korfbal, Basketbal en Tennis 

Didam 

Op donderdag 3 juni hebben studenten van de 

hybride leeromgeving Open Club de Nevelhorst 

van het Graafschap College samen met 

Basketbalvereniging Dedein schoolclinics 

georganiseerd op basisschool de Ontdekking in 

Didam. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben in 

clinics van 45 minuten de kneepjes van het 

basketbalvak geleerd. Met Pim Pastoors van 

Basketbalvereniging Dedein werd er fanatiek, 

gedribbeld en geschoten. De clinics zijn bedoeld 

om basketbalvereniging Dedein op te kaart te 

zetten en om basketbal als sport te promoten. De 

opbrengst waren 3 nieuwe jeugdleden voor 

Dedein. 

Digitaal in de gymles 

Ook de kinderen (groep 4 t/m 8) van de Albert 

Schweitzerschool in Didam hebben tijdens de 

gymles mogen genieten van digitale clinics van 

TVDidam & DLKV - korfbal Didam. Door de 

geldende coronamaatregelen was het geen 

‘normale’ clinic” waarbij er een trainer van de 

vereniging een clinic in de gymles verzorgt. Onder 

het mom van #watwelkan kregen de kinderen een 

digitale instructie van de verenigingen en met 

behulp van Juf Lianne Julian werden alle 

oefeningen ook echt uitgevoerd 

Rol Combifuncties 
Per ambitie is er een werkgroep opgestart met 
bijbehorende aanvoerders. De Combifuncties 
hebben zitting in de verschillende werkgroepen en 
zullen de werkgroepen ondersteunen in de vorm 
van kennis & kunde om de ambitie zo goed 
mogelijk in te rollen in Montferland.  
Het akkoord geeft de focus voor de komende twee 

jaar aan. Het is een aanvalsplan om meer inwoners 

te laten sporten en bewegen. Het akkoord is niet 

in beton gegoten. Als er zich tussentijds kansen 

voor doen, dan proberen we daar op in te spelen 

en passen we onze tactiek aan. 

Sportbuurtwerk meer zichtbaar: Vloggen bij het 

Sportbuurtwerk 

Om meer betrokkenheid van de buurt, kinderen, 

ouders te creëren bij het sportbuurtwerk willen we 

steeds meer laten zien en wie kunnen dat nou het 

beste laten zien. De kinderen van het 

Sportbuurtwerk zelf. Op de locaties Cool Nature 

Park en ’t Raland hebben de kinderen echte Vlogs 

gemaakt om te laten zien wat er nou allemaal 

gebeurd bij het Sportbuurtwerk.  

Wat voor activiteiten worden er gedaan? Hoe ziet 

de plek eruit en wie doen er nou allemaal mee? 

Kijk hieronder de Vlogs van onze razende 

reporters. 

Vlog Sportbuurtwerk Cool Nature Park 

Vlog Sportbuurtwerk ‘t Raland 

Sportbuurtwerk draaide “gewoon” door……..  
Tijdens alle avond-mini-en totale lockdowns zat 
Montferland volledig of voor een deel op slot. 
Winkels zaten dicht, sport lag stil en er waren lege 
stadions te vinden. Wat al deze tijd wel corona-
proof door kon gaan binnen de gestelde regels was 
het Sportbuurtwerk. Buiten op trapveldjes, 
schoolpleinen, (buiten) sportaccommodaties 
stonden onze Sportbuurtwerkers paraat om met 
de kinderen lekker buiten te sporten en te 
bewegen. De Sportbuurtwerkers merkte de 
afgelopen periode (vooral in de kerstvakantie) dat 
er meer animo was voor het Sportbuurtwerk. Meer 
vraag van ouders, kinderen maar ook vanuit 
scholen om toch gewoon te gaan sporten buiten. 
Veel activiteiten liggen gewoon stil en ouders en 
kinderen hebben behoefte om het huis uit te gaan 
en lekker met vriendjes en vriendinnetjes ‘iets’ te 
gaan ondernemen. En dat iets ondernemen 
konden ze goed kwijt bij het Sportbuurtwerk.  

https://www.youtube.com/watch?v=wzlHactJFog
https://www.youtube.com/watch?v=MHJGTk4fw48
https://www.youtube.com/watch?v=ydbaEOSkgwo
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Unieke samenwerking tussen verenigingen 

resulteert in de SpringGames21 

In de meivakantie is er genoeg te doen geweest 

voor jongeren (12 t/m 18 jaar) in Montferland. 

Welcom, gemeente Montferland, 

voetbalverenigingen FC Bergh, DVC'26, 

Tennisvereniging Didam en OpenClub de 

Nevelhorst hebben de krachten gebundeld. Met 

als resultaat de SpringGames21. 

Na het helaas moeten verzetten van de 
WinterGames21, konden de SpringGames21 wel 
doorgaan, met de geldende corona-maatregelen 
in acht nemend uiteraard. Met alle 
samenwerkende verenigingen en organisaties is er 
een uitgebreid en uitdagend 
activiteitenprogramma neergezet door heel 
Montferland voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Zo 
konden de jongeren Archery Tag spelen, zich in 
het zweet werken met een Bootcamp, een 
skateclinic, kennismaken met verschillende 
racketsporten en als klap op de vuurpijl meedoen 
aan een Adventure Day met o.a. Mountainbiken, 
Boogschieten en Freerun. 

De rol van de Combifuncties was het aanjagen en 
coördineren van het hele proces. Verenigingen bij 
elkaar om te tafel krijgen en van elkaars 
krachten/talenten gebruik maken. Dit leverde een 
unieke samenwerking op tussen Bergse en 
Didamse verenigingen, hopelijk een mooie basis 
voor meer in de toekomst. Een dankbare activiteit 
want de reacties van de jongeren waren erg 
positief. Even eruit, even de gedachten verzetten, 
even geen zorgen om corona. En uiteindelijk doe 
je het daarvoor. Natuurlijk hebben we de 
aftermovie nog…….. 

Kijk hier de aftermovie van de SpringGames21. 
 
Ontwikkelingen  
Sportbuurtwerk bij Openclub de Nevelhorst  
Het Sportbuurtwerk is gaan samenwerken met 
Open Club De Nevelhorst, DVC '26 Didam en het 
Graafschap College Sport & Bewegen. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe Sportbuurtwerk locatie 
in Didam op de velden van DVC’26. Vanaf 
november organiseren de sportbuurtwerkers van 
Welcom wekelijks samen met de studenten van 
het Graafschap College Sport & Bewegen vanuit 
het ‘Hybride leren’ project, diverse sport en 
spelactiviteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na 
een stroeve start weten verschillende BSO’s, maar 
ook kinderen uit de buurt deze activiteit te vinden, 
met respectievelijk 26 en 19 deelnemers hebben 
we een mooie basis. Het streven is om naar de 50-
60 deelnemers te groeien. Dit is mogelijk vanwege 

de aanwezigheid van het groepje studenten, 
daardoor kunnen we veel kinderen aan. En zo 
groeien naar een echte beweegcarrousel, waarin 
de kinderen in verschillende groepjes diverse sport 
-en spelactiviteiten afgaan op deze middag. De 
kinderen krijgen wekelijks verschillende leuke en 
uitdagende spelletjes en sporten aangeboden en 
worden daarin begeleidt door onze 
Sportbuurtwerker Kevin en de stagiaires van Sport 
& Bewegen van het Graafschap College. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Combifuncties sluiten aan bij het ‘Hybride leren’ 
van het Graafschap College  
Het Graafschap College heeft inmiddels een 
‘Hybride leeromgeving’ op de accommodatie van 
de Openclub de Nevelhorst in Didam. Maar wat is 
nou eigenlijk ‘Hybride leren’. “Hybride 
leeromgevingen brengen de theorie dichterbij de 
praktijk. Dat is fijn voor de studenten, die de theorie 
dan echt in de context van de praktijk kunnen 
toepassen. Tegelijk biedt het kansen voor 
organisaties om de kern van hun vak aan studenten 
over te brengen én extra hulp te hebben bij 
sportmomenten of evenementen. De doelstelling is 
dan ook dat studenten betere beroepskrachten 
worden, maar ook dat de samenwerking met 
lokalepartijen een positieve invloed heeft op de 
leefomgeving, het sportlandschap, de sociale 
contacten en het bewegen van inwoners van de 
gemeente.” De Combifuncties en de 
Sportbuurtwerker juichen dit initiatief toe en 
faciliteren het Hybride leren met plekke, tijdens de 
gymles op de basisscholen en op verschillende 
Sportbuurtwerklocaties voor de studenten om 
ervaring op te doen en te ondersteunen en zo een 
goed beeld te krijgen van wat het werkveld nou 
per doelgroep nou precies inhoudt. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3u0MXp8PGHg
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Verandering van rol Sportbuurtwerk: Verbinding 
met de buurt, Sportbuurtwerk meer van en door 
de buurt in Loil, Braamt & Didam  
Om het Sportbuurtwerk meer ‘van de buurt’ te 

maken en om het meer een plek te geven in de 

buurt, zijn er eerste concrete stappen gezet. In 

Braamt gaat onze Sportbuurtwerker Tim kinderen 

van groep 8 ‘opleiden’ tot spelbegeleider van 

basisschool de Boomgaard. Tijdens het 

Sportbuurtwerk krijgen de talenten de kans om te 

oefenen met het begeleiden, uitleggen en 

uitvoeren van de verschillende spellen. Onze 

Sportbuurtwerkers zullen dit proces monitoren, 

begeleiden en bijschaven waar nodig. Met als 

uiteindelijk doel, dat de kinderen ook zelf de 

verschillende spellen in de buurt kunnen spelen en 

dat dit niet ten alle tijden van de Sportbuurtwerker 

afhankelijk is. In Loil (Schuttersstraat) en Didam 

(Cool Nature Park) gaan we een pilot starten om 

een spellenkist te plaatsen in de buurt. Met 

ambassadeurs uit de buurt gaan de 

Sportbuurtwerkers het proces begeleiden, om 

ervoor te zorgen dat er optimaal en zorgvuldig 

gebruik wordt gemaakt van de materialen en 

spellen. 
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Toegang, informatie 

en advies 
Welzijnslijn 

Ook in 2021 werd er weer veelvuldig gebruik 

gemaakt van de welzijnslijn. Het laagdrempelige 

karakter zorgt ervoor dat veel inwoners en 

hulpverleners er gebruik van maken. De vragen die 

gesteld worden zijn sterk uiteenlopend. 

 

Opvallend 
Het afgelopen jaar was het opvallend dat er met 
name in het eerste gedeelte van het jaar vooral 
nieuwe klanten belden met de Welzijnslijn. Zij 
hadden daarbij tal van verschillende vragen. 
Daarnaast werd de Welzijnslijn vaker gebeld 
vanwege beperkte bereikbaarheid bij andere 
organisaties of wanneer mensen lang moesten 
wachten op geïndiceerde zorg.  
 

Effect 

Het is duidelijk geworden dat mensen behoefte 

hebben aan heldere en concrete 

informatievoorziening, Door mensen van de juiste 

informatie te voorzien, tips te geven of meteen te 

verwijzen naar de juiste persoon wordt het 

makkelijker gemaakt om op de juiste plek en bij de 

juiste persoon te komen.  Het valt op dat met 

name senioren het vaak lastig vinden om te 

benoemen waar zij voor bellen en om op de juiste 

plek terecht te komen. De systeemwereld en de 

leefwereld van ouderen sluiten niet altijd goed op 

elkaar aan. Hierdoor wordt het risico gelopen dat 

de klant het opgeeft en vervolgens met de 

hulpvraag blijft zitten. De welzijnslijn heeft hier 

een belangrijke functie in. Klanten geven aan het  

prettig te vinden om persoonlijk te woord te 

worden gestaan en dat er echt met hen 

meegekeken en meegedacht wordt.  

Burendienst 
Uit en thuismaatjes 
Ondanks dat het door corona een bijzonder en 
onvoorspelbaar jaar was, hebben de maatjes altijd 
contact met de klant onderhouden. Waar live 
contact als te risicovol werd ervaren, werd 
telefonisch contact onderhouden. Ook werd er in 
sommige gevallen voor gekozen om in de 
buitenlucht af te spreken en een gezellige 
wandeling te maken. Gedurende het jaar vorderde 
en steeds meer mensen gevaccineerd waren, 
groeide ook het vertrouwen en daarmee ook het 
aantal live contacten weer. 
 
Urgentie 
De groeiende eenzaamheidsproblematiek was dit 
jaar goed terug te zien in de aanvragen. De vraag 
naar maatjes werd steeds urgenter. De oorzaak 
hiervan was uiteraard de pandemie en alle 
maatregelen die dit met zich meebracht. De 
activiteiten bij andere aanbieders kwamen stil te 
liggen. Hierdoor raakte mensen hun sociale 
contacten kwijt en misten de structuur in hun 
dagelijkse leven zoals ze dit gewend waren 
geweest.   
 

“ De dagen dat je niemand spreekt zijn soms 
verstikken, dan is het zo fijn dat er een maatje komt” 

 
’ieder contact is een weelde’  . 

 
Er werd daardoor vaker een beroep gedaan op uit 
en thuismaatjes. Een goede afstemming met de 
praktijkondersteuners en het sociaal team was 
hierbij belangrijk. Veel mensen zijn toe geleid naar 
ontmoetingsactiviteiten van Welcom of andere 
passende (beweeg)groepen binnen de gemeente.  
Hierdoor konden mensen hun sociale netwerk 
weer wat meer opbouwen.   
 
 
 

89

205

186

47

989

Onderwerpen waarover informatie 
werd gevraagd via de welzijnslijn

Meedoen
Eenzaamheid & Armoede
Prettig thuis wonen
Bemiddeling Vrijwillige Hulp
Overige

Meedoen inhoudelijk 
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De waarde  van een maatje 
We horen terug van de klanten dat een maatje hen 
erg veel oplevert. Maatjes gaan met de klant er 
weer eens op uit waarbij er gezellige activiteiten 
worden ondernomen. Naast het feit dat mensen 
meer in beweging komen, wordt in de praktijk ook 
regelmatig gezien dat ze oude bekenden op straat 
tegen komen waardoor er weer opnieuw contact 
wordt gelegd. Daarnaast zijn mensen blij dat ze 
eindelijk hun verhaal weer bij iemand kwijt kunnen 
en hierdoor vaak ook een vertrouwensband 
opbouwen met hun maatje.  Anderzijds voelt het 
maatje ook veel voldoening door van betekenis te 
kunnen zijn voor de klant. Hierdoor kunnen we 
concluderen dat het mes dan ook aan tweede 
kanten snijdt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netwerkcoaching 

In het begin van dit jaar konden er vanwege 
coronamaatregelen en mogelijke risico’s weinig 
trajecten voor netwerkcoaching worden ingezet. 
Persoonlijk contact is een voorwaarde om een 
coaching traject goed te kunnen laten lopen. Er is 
in deze periode regelmatig contact met de 
coaches geweest. Zij zijn ondanks de lastige tijd 
altijd gemotiveerd gebleven om anderen te helpen 
bij het opbouwen van een sociaal netwerk. 
Na de zomervakantie begonnen er druppelsgewijs 
weer nieuwe aanmeldingen binnen te komen.  
Doordat de maatregelen weer werden versoepeld 
hebben een aantal deelnemers hun traject 
succesvol kunnen afronden.  
 
Opvallend 
Het is opgevallen dat veel nieuwe aanmeldingen 
mensen betrof die recent naar de gemeente 
Montferland waren verhuisd. Voor hen was het 
extra lastig om een netwerk op te bouwen, in 
tijden van corona.  
 
“Het is erg fijn dat er iemand met je meekijkt en 
meedenkt in de mogelijkheden om je netwerk uit te 
breiden. Daarnaast werkt het ook motiverend omdat 
je natuurlijk ook aan de coach wil laten zien dat je 

goed je best doet. Hierdoor heb ik ook echt stappen 
gezet terwijl ik daar eerder nooit aan toe kwam.’’  

 
Bereik versus effect  
Het bereik van Netwerkcoaching was het 
afgelopen jaar niet hoog. Daarentegen was het 
effect wel groot aangezien de deelnemers 
aangeven dat Netwerkcoaching erg helpt met het 
zetten van stappen vooruit en er dus ook wordt 
gewerkt aan persoonlijke groei van de 
deelnemers. Klanten vertellen dat hun netwerk 
succesvol wordt uitgebreid door de acties die de 
deelnemers zelf uitvoeren met ondersteuning van 
hun netwerkcoach. Zo is er bijvoorbeeld recent 
een deelnemer aangesloten bij een breiclubje. Het 
effect daarvan is dat iemand een uitbreiding van 
het netwerk krijgt en een sociale omgeving 
opbouwt waar ook helpende kracht inzit. Deze 
ontwikkelingen maken dat de kans dat iemand zelf 
in staat is om ondersteuning te vinden bij een 
toekomstige hulpvraag groter is.  

 
Ontwikkelingen 
Het komende jaar zal de focus liggen op het 
vergroten van het bereik. Allereerst door de 
mogelijkheden van deze dienst extra onder de 
aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij het Sociaal 
Team en de huisartsen, en potentieel nieuwe 
deelnemers enthousiast te maken. Ook zal er 
gekeken worden of er vaker eerst een 
netwerkcoach ingezet kan worden voordat iemand 
op de wachtlijst komt voor de Uit & Thuismaatjes. 
Daarnaast willen we met de netwerkcoaches 
bekijken of er een manier is om maatjes uit de 
eigen omgeving te werven omdat dit een 
duurzamer karakter heeft. Ook willen we er 
komend jaar voor zorgen dat er meer vrijwillige 
netwerkcoaches kunnen worden geworven, 
getraind en ingezet.   
 
Ondertussen is er gekeken waar de trajecten van 
netwerkcoaching kan worden aangepast om 
vanuit een eigen netwerk antwoord te geven op de 
vele vragen naar uit- en thuismaatjes.  Mogelijk 
kan een zogenaamde lichte variant worden 
ingezet bij de uit en thuismaatjes: waar het kan en 
mogelijk is, is verbinding met iemand vanuit het 
eigen brede netwerk/ omgeving het belangrijkste 
en meest duurzaam. Deze ontwikkeling zal het 
tweede tertiaal verder worden onderzocht en 
vormgegeven.   
 
 



33 
 

Bemiddelingsdienst

en  

De coronacrisis heeft een groot deel van 2021 in 

zijn greep gehouden. Toen de maatregelen 

versoepelden trok het aantal bemiddelingsvragen 

langzaam weer aan.  In sommige gevallen was er 

ondersteuning nodig bij mensen waarbij er geen 

sociaal netwerk aanwezig was.  Dankzij de inzet 

van vrijwilligers voor vervoer konden geplande 

noodzakelijke afspraken doorgaan.  

Over het jaar heen gekeken was te zien dat 
Vervoersvragen vaak gingen over vervoer naar het 
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, Rijnstate 
Ziekenhuis Arnhem/Velp, oogziekenhuis 
Zonnestraal in Doetinchem en het Radboud 
Ziekenhuis in Nijmegen. Ook zijn er een paar 
aanvragen geweest voor vervoer naar een 
priklocatie t.b.v. vaccinatie met het coronavaccin.  
 
Opvallend 
Het viel dit jaar op dat ten opzichte van 
voorgaande jaren, steeds meer mensen vanuit 
zichtzelf een beroep deden op de vervoersdienst. 
Dit lijkt een resultaat te zijn van de intensievere PR 
in de periode hieraan voorafgaand. Ook lijkt er een 
trend zichtbaar waarbij het type vraag aan het 
veranderen is. Vragen richten zich tegenwoordig 
meer op structurele ritten en ook de doelgroep 
jongeren met een chronische aandoening doen 
vaker een beroep op deze dienst.  
 
Van maatje naar vriendschap 
Uit de gemaakte matches (boodschappen- en 
vervoer) ontstaan er soms bijzondere contacten. 
Bij een aantal matches bleek de onderlinge klik zo 
goed dat er een mooie vriendschap ontstond. Van 
klanten werd vernomen dat zijn ontzettend blij zijn 
met deze ontwikkeling en dat zij hierdoor meer 
kwaliteit van leven te ervaren. Een paar uitspraken 
van klanten ter illustratie: 
 

‘Ik voel me veel meer thuis in Didam’, 
‘Ik bel alleen maar even om te laten weten hoe erg 

ik het waardeer, deze hulp’ 
‘Ik ben er verschrikkelijk blij mee, het heeft me 

zó’n oppepper gegeven” 
‘Ik ben echt onder de indruk wat jullie allemaal 

kunnen betekenen” 
‘Ik eet sindsdien veel beter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet van andere expertise 

Het afgelopen jaar is er regelmatig afstemming 

geweest met de Seniorenconsulent vanwege 

situaties waarbij de hulpvraag groter bleek dan 

alleen die voor een boodschappenmaatje. Ook 

met twee  praktijkondersteuners van 

Montferlandse huisartsen, de 

mantelzorgconsulent en thuiszorgorganisatie 

STMG heeft regelmatig overleg plaatsgevonden. 

Dit maakt dat de ondersteuning vanuit Welcom 

door kan gaan en kan worden versterkt 

Montferlandse Burendienst 
De sneeuwval in het begin van dit jaar zorgde 
ervoor dat het voor veel mensen moeilijk was om 
nar buiten te gaan doordat zij niet in staat waren 
hun stoep of oprit sneeuwvrij te maken.  
Burenhulp Montferland heeft hier actie op 
ondernomen. De actie bestond uit het oproepen 
van mensen om oog te hebben voor mensen om 
ons heen die mogelijk niet in staat waren sneeuw 
te ruimen en hen vervolgens – passend binnen de 
coronaregels – hulp te bieden. Dit bericht is 
verspreid via social media. Deze oproep leerde 
spontane reacties op waardoor veel mensen 
geholpen werden. Een groepje jongeren heeft in 
Didam de helpende hand geboden met 
sneeuwruimen bij een aantal oudere inwoners. Bij 
een van de ouderen is een vervolg veegactie 
ontstaan, die leuke uitwisseling / gesprekken 
tussen de jongeren en de ouderen heeft 
opgeleverd, zoals de Jongerencoach van het 
Jongerenwerk aan Burenhulp vertelde. 
 
Mogelijkheden binnen Montferland  
In relatie tot de coronacrisis heeft Burenhulp 
Montferland een digitaal overzicht samengesteld 
en beschikbaar gesteld van landelijke en regionale 
hulpinitiatieven. Hierbij moet gedacht worden aan 
initiatieven op het gebied van de onderwerpen: 
Bewegen en vitaal blijven | Cultuur | Geloven | 
Ontmoeting | Praktische hulp |   Telefonisch, of via 
social media, in gesprek met elkaar. Ook via deze 
weg heeft Burenhulp Montferland willen bijdragen 
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in het voorkomen en verkleinen van isolement van 
mensen. 
 
Ontwikkeling 
Er is het afgelopen jaar een ontwikkeling ingezet 
waarbij de burendienst meer als achter vang in 
wordt gezet voor vragen die niet binnen een kern, 
of wijk kunnen worden gesteld of beantwoord. Er 
wordt gekeken waar mensen elkaar binnen een 
kern of wijk kunnen vinden (van briefjes in de 
supermarkt tot digitale platforms en plaatselijke 
groep apps). Hierbij wordt  vooral de nadruk 
gelegd op het verwijzen naar en het gebruiken van 
deze tools.  Daarmee wordt de burendienst meer 
een onderdeel van een geheel aan aanbod dat 
uitgaat van het vinden van ondersteuning vanuit, 
zoveel mogelijk, de eigen omgeving. 
  

Hulp bij materiële en 

financiële vraagstukken 

en armoede 
Schuldhulpmaatje 

Dit jaar stond in het kader van samenwerken en 

preventie. Schuldhulpmaatje is samenwerkingen 

aangegaan met nieuwe partijen om zo meer 

zichtbaar te zijn voor de hulpvrager en de 

doorverwijzer om hierdoor meer bewustwording 

te creëren voor het onderwerp schulden en 

financiële zorgen. Daarnaast heeft 

Schuldhulpmaatje extra activiteiten ontwikkeld 

om mensen al in een zo vroeg mogelijk stadium 

met hun financiële vragen te helpen door middel 

van onder andere de cursus omgaan met geld en 

online filmpjes voor thuisadministratie. Wat 

hulpvragers betreft was 2021 rustiger dan 

verwacht. De in 2021 ingevoerde wet 

Vroegsignalering en de corona crisis hebben nog 

niet de grote groep hulpvragers opgeleverd die 

Schuldhulpmaatje dacht te gaan krijgen. Daarom 

is op allerlei manieren extra aandacht besteed aan 

preventie van financiële problemen en aan 

zichtbaar zijn voor hulpvrager en doorverwijzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar zijn er mooie nieuwe 

samenwerkingen aangegaan met verschillende 

partijen:  

-Bij het OBS in ’s-Heerenberg is er nu een open 

inloopspreekuur welzijn op school voor ouders 
-Met het MKB Montferland wordt er gewerkt aan 
bewustwording van financiële zorgen bij 
werknemers 
-Met het Slingerland ziekenhuis is er contact met 
de CVA consulent in verband met het 
doorverwijzingen voor financiële hulp 
-Activiteiten samen met Formulierenhulp van 
Welcom: 

-Workshop grip op geld digitaal 
beschikbaar 
-Ontwikkeling filmpjes over o.a. 
administratie en aanvragen WW  
-Activiteit samen met Jongerenwerk van 
Welcom: 
-Filmpjes door jongeren n.a.v. de week 
van het geld 

-De cursus Omgaan met geld is in ontwikkeling. 
Deze cursus is ingekocht bij het Nibud en is 
bedoeld voor mensen die (preventief) willen leren 
hoe ze hun financiën goed kunnen regelen. Aan 
bod komen onderwerpen als het maken van een 
overzicht van inkomsten en uitgaven en het 
maken van een (jaar) begroting, maar gedrag en 
het omgaan met eventuele schulden worden ook 
behandeld. De cursus kan zowel aan een groep als 
1 op 1 gegeven worden. Hierbij wordt de inhoud 
van de cursus afgestemd op de behoefte en 
leervragen van de deelnemer(s).  
-Activiteiten om schaamte rond armoede en 
schulden bespreekbaar te maken en de taboe te 
doorbreken. Hiervoor is bijvoorbeeld gedacht aan 
handvatten voor collega’s om het onderwerp  

19
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3
2 1

Aanmeldingen kwamen uit

Didam s'-Heerenberg

Azewijn Beek/Loerbeek

Braamt
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geldzaken makkelijker bespreekbaar te maken bij 
een gesprek met een client/vrijwilliger,  een 
interne bijeenkomst om over geldzaken te praten 
en wat daarbij komt kijken om zo het 
gespreksonderwerp in ieder geval intern al uit de 
taboesfeer te halen om dit later te kunnen 
uitrollen buiten Welcom, een volg van de 
coördinator over dagelijkse dingen in het werk om 
te laten zien dat iedereen met geldzorgen te 
maken kan krijgen en dat mensen niet de enige 
zijn die met vragen rondlopen. 

 

Formulierenhulp 
Digitale vaardigheden 

Bij de meeste hulpvragen die bij de 

formulierenhulp binnen komen zijn digitale 

vaardigheden nodig. Hierbij zie je dat de 

hulpvragers deze vaardigheden vaak niet machtig 

zijn. De inzet van de vrijwilligers en coördinatoren 

is cruciaal om de hulpvraag samen met de 

hulpvrager op te pakken. 

Allerlei vragen 

Het afgelopen jaar heeft de formulierenhulp naast 

de gebruikelijke formulierenhulp vragen ook 

vragen opgepakt die niet perse met formulieren of 

administratie te maken hadden. Hierbij ging het 

bijvoorbeeld om vragen omtrent corona en de 

corona checkapp, het maken van vaccinatie/ huis-, 

tandarts afspraken en het bezwaar aantekenen 

tegen verkregen boetes in het OV/ van het CJIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meebewegen 

De formulierenhulp is het afgelopen jaar steeds 

blijven meebewegen met de behoeftes van 

inwoners en is daarbij alert geweest op signalen. 

Op deze manier wordt er een bredere 

ondersteuning aangeboden dan de eigenlijke 

doelstelling.  

“Zo fijn dat jullie meedenken. Ik doe echt mijn best 

maar nu dat de kosten ons boven het hoofd stijgen 

weet ik het gewoon niet meer. Fijn dat jullie er voor 

mensen zoals mij zijn en ons er niet op aankijken. 

Het kan iedereen overkomen dat je hulp nodig hebt!”  

 
Filmpjes 
In het begin van 2021 is er gewerkt aan het 
ontwikkelen van een serie filmpjes die mensen 
thuis kan helpen bij hun administratieve en  
financiële vragen. In samenwerking met het 
jongerenwerk van Welcom is er ook in de week van 
het geld een filmpje gedeeld op social media over 
sparen en omgaan met geld. Het filmpje is door 
jongeren zelf opgenomen en de bezoekers van het 
jongerenwerk hebben daar erg positief op 
gereageerd. 
 

Samenwerking Samen in Montferland 

Samen in Montferland, de Formulierenhulp en 

Schuldhulpmaatje hebben de ontwikkeling van 2 

workshops voor de deelnemers over administratie 

en omgaan met geld afgerond en uit kunnen 

voeren in 2021. Vrijwilligers van de 

formulierenhulp en Schuldhulpmaatje hebben 

samen met de coördinator de workshops gegeven 

aan 8 deelnemers. Het waren erg leuke en 

interessante bijeenkomsten waarin de deelnemers 

actief meededen en dachten in de onderwerpen 

Actie Aantal Percentage 
(N=527) 

Belastingen 67 12.71% 

Inkomen 87 16.51% 

Ordenen 7   1.33% 

Schulden 25   4.74% 

Voorzieningen 
hier valt onder: IND 
vragen, meedoen 
regeling, 
Voedselbank en 
overige 
voorzieningen 

211 40.04% 

Wonen 93 17.65% 

Zorg 37   7.02% 

totaal 527 100.00 % 
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die aan bod kwamen. De deelnemers deelden hun 

ervaringen en ideeën over geld en het omgaan 

ermee en hielpen elkaar als iets niet duidelijk was 

door snel voor elkaar te vertalen of iets dergelijks.  

Er zal gekeken worden om de workshops in diverse 

talen uit te werken om deze in de toekomst ook in 

te zetten bij nieuwkomers in hun eigen taal.  

Nieuwkomers 
Nieuwkomers (Maatschappelijke 

Begeleiding Statushouders) 

Het is gelukt om het aantal nieuwkomers te 

huisvesten die onder de taakstelling van 2021 

vielen inclusief de nog te huisvesten nieuwkomers 

uit 2020. Het COA  registreert echter de 

gehuisveste gezinnen die halverwege december 

zijn gekomen administratief in 2022 waardoor op 

papier de taakstelling lager uitvalt in 2021. 

 

De spreekuren in ’s-Heerenberg en Didam worden 

druk bezocht. We blijven op zoek naar vrijwilligers 

om te helpen bij de spreekuren. Deze zijn lastig te 

vinden. De meeste vrijwilligers reageren op de 

vacature voor taalmaatje. Ook dat is van groot 

belang, aangezien een groot aantal taalmaatjes 

stopt vanwege hun leeftijd en de 

Coronapandemie.  

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurverbinders 

Dit jaar zijn er twee cultuurverbinders gestart bij 

Welcom. Zij hebben vanuit de gemeente een 

vrijwilligerscontract gekregen voor een half jaar. 

De cultuurverbinder helpen zowel bij de 

spreekuren van nieuwkomers als bij de 

Formulierenhulp waar veel oudkomers naartoe 

komen. De meerwaarde van de cultuurverbinders 

is dat ze niet alleen vertalen, maar juist inzetten op 

hulp bij het integreren in de gemeente 

Montferland. Ze bieden veel (telefonische) 

ondersteuning aan de nieuwkomers als ze met een 

probleem zitten of een vraag hebben over het 

leven in Montferland. De nieuwkomers weten de 

cultuurverbinders inmiddels goed te vinden en 

ervaren het als zeer waardevol dat deze 

ondersteuning er is.  

Workshops 

De cultuurverbinders hebben samen een workshop 

in elkaar gezet over ‘financiële zelfredzaamheid’ 

en ‘gezondheidszorg’ in Nederland. Deze 

workshop verzorgen ze in 2022 aan zowel ‘oud’ 

nieuwkomers als nieuwkomers.  

 

Daarnaast hebben de cultuurverbinders een avond 

georganiseerd voor de voetbalvereniging in 

Didam. Zij ervaarden problemen door culturele 

verschillen en taalbarrière bij een aantal Syrische 

en Eritrese spelers. Tijdens deze avond gaan de 

cultuurverbinders  spelers + ouders voorlichten 

over hoe het binnen een voetbalvereniging werkt 

en wat er van je verwacht wordt als lid. Door 

corona is deze bijeenkomst verplaatst naar 2022.  

 

Informatieboekje 
Er is een informatie boekje ontwikkeld in het 

Nederlands, Tigrinya en Arabisch waarin zoveel 

mogelijk belangrijke zaken staan beschreven die 

voor nieuwkomers belangrijk zijn om te weten 

zoals over toeslagen, rechten en plichten bij een 

uitkering, de Meedoenregeling, gezondheidszorg 

enzovoorts. In de persoonlijke begeleiding worden 

al deze zaken ook benoemd, maar vaak blijft deze 

veelheid aan informatie niet hangen. Dit boekje is 

een mooi naslagwerk voor de nieuwkomer en 

helpt hen verder in hun zelfredzaamheidsproces. 

Opvallend 

Het afgelopen jaar is het opgevallen dat het aantal 
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nieuwkomers met stress en psychische klachten 

groot is. Dit geld met name voor alleenstaanden, 

alleen gaanden die wachten op gezinshereniging 

en gezinnen waarbij gezinshereniging heeft plaats 

gevonden. Dit vergt veel gesprekken en aandacht 

vanuit de begeleiding van Welcom naast de 

structurele regelzaken. Dit heeft gezorgd voor een 

aantal dreigende situaties waarbij er melding 

moest worden gedaan bij politie. Door middel van  

gesprekken wordt geprobeerd deze mensen naar 

hulpverlening door te sturen.  

Inmiddels is er ook voor een paar gezinnen een 

melding bij Veilig Thuis binnen gekomen. Een 

medewerker van Welcom heeft bemiddeld in deze 

zaken, aangezien er een redelijke 

vertrouwensband is op opgebouwd met cliënten 

door de wekelijkse begeleiding. De hulp die is 

geboden is ook aangenomen.  

Samen Montferland 
Van april tot en met december 2021 draaide 
Welcom het project Samen Montferland. Dit 
bestond uit verschillende activiteiten speciaal voor 
statushouders die al enige tijd in de gemeente 
verblijven, maar nog niet goed de aansluiting 
vinden met de samenleving en onvoldoende 
zelfredzaam zijn. Dit project was een onderdeel 
van Samen Achterhoek en kon vorm krijgen 
dankzij AMIF-subsidie en cofinanciering van 
gemeente Montferland. 
 
Doel 
Het doel van dit project was het doorbreken van 
hun isolement, het verbeteren van de 
taalvaardigheid, de werknemersvaardigheden en 
het (terug)krijgen van het gevoel van regie over 
het eigen leven. Daarmee worden de kansen op 
werk vergroot en de kansen op sociaal 
maatschappelijke problemen verkleind.  
 
 
Pilot 
Het project Samen Montferland bood een 
uitgelezen kans om in de praktijk ervaring op te 
doen met activiteiten voor deze doelgroep en deze 
ervaringen te vertalen naar een nieuw vorm te 
geven lokaal participatieaanbod voor 2022. Vanaf 
februari 2022 is de nieuwe wet inburgering van 
kracht, waarbij inburgeraars met een lage 
leerbaarheid binnen de Z-route bij Welcom een 
speciaal op hen afgestemd participatieaanbod 
krijgen. Dit zal gericht zijn op praktische 

zelfredzaamheid. 
 
Activiteiten 

Alle activiteiten stonden in het kader van 
samenwerken in een Nederlandssprekende 
omgeving. Niet alleen werd er  taalles op maat 
geboden, maar er werd ook veel in de praktijk 
geoefend met Nederlands spreken, contact maken 
en communiceren ondanks een niet optimale 
taalbeheersing. In de bijeenkomsten kwamen 
thema’s aan bod die belangrijk zijn voor het 
functioneren in de Nederlandse maatschappij, 
waaronder basale dingen als het gebruik van een 
agenda, wekker en paraplu. Maar ook het leren 
kennen en verwoorden van je eigen kwaliteiten, 
talenten en interesses als basis voor het zoeken 
naar passend (vrijwilligers)werk of een opleiding.  
 
Voorbeelden van activiteiten waren:  
Taalles, spreekuur, taalinloop, vrijwilligerswerk, 
sport, wandelen, scholieren ontmoeten, 
kookworkshops geven, fietslessen, 
sollicitatietraining, koken voor ouderen, schilderen 
met ouderen, verschillende creatieve activiteiten, 
voorlichtingen van GGD over gezondheid, 
workshops ‘grip op geld’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten 
In totaal hebben 20 deelnemers meegedaan, 
verdeeld over de kernen Didam en ’s-Heerenberg. 
Allen konden bij uitstroom beter uit de voeten met 
de Nederlandse taal en het gevoel van isolatie was 
afgenomen. Dankzij de versterkte onderlinge 
contacten, voelden mensen zich gesteund en 
durfden gemakkelijker de drempel over om toch te 
proberen Nederlands te spreken. De 
contactbereidheid werd daardoor ook een stuk 
groter. Vrijwel alle deelnemers waren volgens de 
accountmanagers arbeidsbemiddeling van de 
gemeente goed te begeleiden naar werk. Op het 
moment van uitstroom hadden twee deelnemers 
een stage en twee deelnemers hadden betaald 
werk gevonden. Bij twee deelnemers heeft het 
project ervoor gezorgd dat psychosociale 
problemen in beeld kwamen en de juiste hulp 
ingeschakeld kon worden.  
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Ontmoeting  
Samen eten 

Afgelopen november kon er voor het eerst weer 
een aanschuiftafel georganiseerd worden. Door de 
pandemie was het niet haalbaar om eerder weer 
bijeen te komen. Deelnemers gaven aan bang te 
zijn om besmet te worden. Na het herstarten 
waren er zeventien deelnemers aanwezig en vijf 
vrijwilligers die de maaltijd verzorgden. De 
zeventien aanwezige deelnemers waren erg 
enthousiast dat ze elkaar na lange tijd weer 
konden ontmoeten in het Barghse Huus. Helaas 
was dit ook gelijk de laatste keer van 2021 door de 
geldende maatregelen rondom het coronavirus. 
De groep zou te groot zijn (negenentwintig 
deelnemers) wat het onverantwoord maakte 
binnen de toen geldende coronamaatregelen.  
Deelnemers gaven hierbij aan niet te willen 
opsplitsen. 
 
Ondanks dat het een moeilijk en onvoorspelbaar 
jaar is geweest, is de groep dit jaar wel gegroeid 
van vierentwintig naar negentwintig deelnemers. 
Een prachtige ontwikkeling dat hopelijk in 2022 
verder doorzet. Deelnemers hebben aangegeven 
er echt naar uit te zien om weer te starten omdat 
ze het erg waardevol vinden om met de groep 
samen te komen voor een heerlijke maaltijd. Dit 
laat ook meteen zien hoe waardevol dit 
maandelijkse samenzijn voor de mensen is. 

  

Kom op groep 

Waar het jaar startte met een groep dat in verband 

met de corona maatregelen in tweeën was 

gesplitst, kon later in het jaar de hele groep weer 

tegelijkertijd wekelijks samen komen. Corona 

heeft wel flink impact op de deelnemers. Zij gaven 

aan, elkaar soms echt te missen.  

Ondersteuning 

Bij de Kom op groep hebben vrijwilligers een 

belangrijke rol.  Zij draaien de groep zo goed als 

zelfstandig. De faciliterende rol van de sociaal 

werker nodig is echter wel nodig  wanneer ideeën 

tussen de vrijwilligers verschillen. De sociaal 

werken neemt hierbij een coachende rol aan 

bespreekt items als: wat willen we bereiken, voor 

wie doen we dit ook alweer en waarom? Wat 

kunnen we afspreken?  

In september is er een gezellige bbq gehouden 
met de deelnemers. Het was duidelijk hoe blij zij 
waren elkaar weer te kunnen zien. Deze 

ontmoeting wordt, zéker in deze tijd van Corona, 
als onmisbaar ervaren. 
 

“Gaat het wel door, alsjeblieft?!” 

 

Dat is keer op keer de reactie van deelnemers en 

begeleiders. De deelnemers kijken er zó naar uit!  

 

“Fijn dat er weer een uurtje afleiding en gezelligheid 

is.” 

Sociale contacten 

De deelnemers hebben vanwege hun beperking 

over het algemeen moeite om eigen 

vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. 

Twee deelnemers wonen geheel zelfstandig en 

zien dagenlang niemand. Voor de deelnemers van 

de Kom-op-groep is dit hun vriendengroep. 

Bovendien ontlast het de omgeving als de 

deelnemer even zelf op pad gaat naar een ‘eigen’ 

activiteit waarop hij zich verheugt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Computerinloop 

In het begin van 2021 stond het bedenken van 
alternatieven centraal. Live ondersteuning was 
niet mogelijk waardoor de vrijwilligers klaar 
stonden om inwoners via de telefoon, mail of 
online te helpen bij hun digitale vragen. Hierdoor 
konden ondanks de beperkingen inwoners toch 
geholpen worden. Het betrof vragen die onder 
ander gingen over het gebruik van Zoom en 
Teams, het opslaan en aanleggen van belangrijke 
documenten, het ophalen van QR codes en privacy 
kwesties. Daarnaast stond de computerinloop 
paraat om ondersteuning te verlenen tijdens 
enkele online Welcom activiteiten. Hierdoor 
konden de sociaal werkers zich focussen op de 
deelnemers en stond er adequate hulp achter de 
schermen paraat. Dit was een praktische 
samenwerking die ook in de toekomst ingezet kan 
worden.    
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Opvallend 
Het was dit jaar opvallend dat de gemiddelde 
leeftijd van de bezoekers (circa 50 jaar) aan de 
computerinloop lager lag dan voorheen (circa 65 
jaar). Wat de oorzaak hiervan is, is niet duidelijk. 
 

Weer live 

Ondanks dat de coronamaatregelen die nog 

gehanteerd werden, was er later in het jaar weer 

meer mogelijk en konden er weer live 

computerinlopen plaatsvinden. In totaal heeft de 

computerinloop 9 vrijwilligers die de inwoners van 

Montferland helpen bij allerhande vragen over hun 

smartphone, tablet of laptop. In deze periode ging 

het vooral over het aanvragen  

 

Vaste plek 

Dit jaar heeft  de computerinloop in Didam ook 

een vaste plek gekregen. Na enkele wisselvallige 

jaren is de inloop steeds meer bekend en komen 

inwoners steeds vaker spontaan binnen met 

vragen. Dit maakt dat mensen zelfstandiger 

kunnen zijn in (het regelen van) praktische zaken.  

 

De Vriendenkring 
De vriendenkring heette voorheen Buurtcirkel. De 
groep bestaat uit mensen die gedeeltelijk zorg 
ontvangen maar die ook de ondersteuning bij 
elkaar kunnen vinden. Samen wordt er gekookt en 
bij elkaar thuis gegeten. Ook helpen zij elkaar met 
klusjes in en om het huis. Hierdoor wordt er ook 
meteen een sterker sociaal netwerk opgebouwd 
waardoor ze soms minder afhankelijk van 
professionele hulp. Het is een fijn, vast moment in 
de week wordt doorgenomen. De groep wordt 
ondersteund door een vrijwilliger. Daarnaast 
wordt er coaching ingezet door een sociaal werker 
van Welcom in samenwerking met het sociaal 
team.  
 
Alternatief 
Als alternatief op de live bijeenkomsten die niet 

konden plaatsvinden door de lockdown zijn er  

online bijeenkomsten gehouden. Hierdoor kon de 

vaste structuur van wekelijks contact in stand 

worden gehouden. Toen de maatregelen enigszins 

waren versoepelt maar bij elkaar thuis eten nog 

niet mogelijk was, kon de groep bij Welcom 

terecht om hun thuis bereidde maaltijden op te 

eten. 

De vriendenkring is een hecht sociaal netwerk. Een 

aantal ontmoet elkaar ook tussendoor. Maar er is 

ook gezien dat wanneer het ritme van elkaar 

wekelijks ontmoeten wegvalt, het  voor een aantal 

deelnemers lastig is om zelf initiatieven te nemen 

om te bellen of af te spreken. 

Buurtbemiddeling 
Een flink deel van 2021 was het door de toen 

geldende Corona maatregelen niet mogelijk om 

op huisbezoek te gaan. In deze periode is er per 

casus gekeken of een belbemiddeling of echt 

fysieke bemiddelingsgesprek nodig was. In 

sommige gevallen is een fysiek 

bemiddelingsgesprek echt noodzakelijk. Een 

taalbarrière kan het bijvoorbeeld noodzakelijk 

maken dat er een fysieke ontmoeting plaatsvindt. 

Bij een dergelijke bemiddeling moet er een tolk 

aanwezig zijn om open- en eerlijkheid te kunnen 

communiceren. In de situaties waarbij een fysiek 

bemiddelingsgesprek noodzakelijk was, kon er 

afgesproken worden op de Welcom locaties. Face 

to face contact met de partijen is erg waardevol en 

maakt de taken van de bemiddelaar makkelijker. 

Ontwikkeling 

Het afgelopen jaar viel het op dat er meerdere 

adviesgesprekken werden gevoerd. Hierbij werden 

bewoners op eigen verzoek bijvoorbeeld geholpen 

bij het schrijven van een warme brief om de 

overlast die zij ervaarden bespreekbaar te maken 

Hoe schrijf je bijvoorbeeld een warme brief waarbij 

het onderwerp op een juiste manier ter sprake kan 

worden gebracht. En hoe kun je een gesprek aan 

gaan waarbij je het probleem ter sprake brengt 

zonder beschuldigend over te komen of ruzie te 

maken.   

Coaching en adviesgesprekken 

Vanaf Juni konden de buurtbemiddelaars weer 

starten met huisbezoeken. Daarnaast bleven 

coaching en adviesgesprekken een vast onderdeel 

van het aanbod van Buurtbemiddeling.  Het viel de 

bemiddelaars wel op dat toen de samenleving 

weer meer op gang gekomen was, dat het lastiger 

was om beide partijen om de tafel te krijgen. Van 

de casussen die niet positief konden worden 

afgesloten, was dit in bijna alle gevallen de 

oorzaak.  

 
“‘We hebben een heel fijn gesprek gehad met de 

buurtbemiddelaars. Ze hebben echt naar ons 

geluisterd en ze hebben ons geholpen met wat we 

willen bereiken in het gesprek met de buren. Ik wil 
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hierbij nog doorgeven dat de buren het kaartje uit de 

brievenbus hebben gehaald. Ze weten dus dat jullie 

zijn ingeschakeld. Ik hoop dat de buren mee willen 

doen” 

 

Oorzaken 

Er kunnen veel oorzaken zijn voor het ontstaat van 

spanning bij buren. Het afgelopen jaar waren deze 

oorzaken ook weer divers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligersplein 
Bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties 

In 2021 zijn vrijwilligers en organisaties 

geïnformeerd over online-mogelijkheden omtrent 

deskundigheidsbevordering. Op 14 dec stond er 

eindelijk weer een live-bijeenkomst op het 

programma, maar door de lock-down kon dit niet 

doorgaan waardoor het online ging:  

 

“Ik heb nog nooit een online bijeenkomst gedaan en 

dat lukt!” 

 

Voor de vrijwilligers die nu niet mee konden doen, 

wordt in het nieuwe jaar alsnog een ‘live’ 

bijeenkomst gepland. 

Beursvloer de Liemers 

Met de Liemerse uitdaging, Caleidoz, Mikado en 
Rabobank is de Beursvloer De Liemers weer 
georganiseerd. Deze vijfde editie in De Stek in 
Duiven is op 8 november een groot succes 
geworden. Met enthousiaste verenigingen, 
betrokken gemeenten en gulle ondernemers. 
Meer dan vijftig matches werden er gerealiseerd. 
Het evenement vertegenwoordigt een totale 
maatschappelijke waarde van ruim 68.000 euro. 
De betrokkenheid van het Montferlandse 

verenigingsleven kan nog een boost gebruiken en 
dat is één van de actiepunten voor volgend jaar. 

Begeleid Vrijwilligerswerk 
Het afgelopen jaar zijn er voornamelijk 
verwijzingen binnen gekomen van werkcoaches en 
praktijkondersteuners van huisartsen voor het 
starten van begeleid vrijwilligerstrajecten. Ook 
meldden een aantal mensen zich op eigen 
initiatief.   
 
Ondersteuning 
Redenen voor de vraag naar ondersteuning bij het 
vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk kwamen 
onder andere voort uit: 
➢ taalbarrière 
➢ lichamelijke beperking 
➢ niet aangeboren hersenletsel  
➢ psychische of psychiatrische  problematiek  

 
Ondersteuning vond plaats in de vorm van: 
➢ gezamenlijke oriëntatie op (on)mogelijkheden 
➢ gezamenlijk opstellen trajectplan 
➢ contact met de vrijwilligersorganisaties 
➢ coaching bij de uitvoering/monitoring op 

casusniveau 
 
Locaties waar trajecten lopen of in gang gezet zijn: 
➢ Stadsmuseum Bergh 
➢ TechnoPlaza Liemers 
➢ Gezinsboerderij Kom Maar in Zeddam 
➢ Voedselbanktuin Didam 
➢ Breincafé Welcom 
➢ Omslag Welcom 
➢ Beheer Welcom 
➢ Inloopcentrum de Plantage ’s-Heerenberg 
 
Lopende trajecten 
Het jaar is afgesloten met 21 mensen in een 
traject. Hierbij ging het om: 
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➢ mensen waarbij een traject in gang gezet is en 
waarbij ondersteuning wordt geboden vanuit 
deze dienst 

➢ mensen die vanwege corona nog niet 
bemiddeld kunnen worden naar organisaties 
omdat deze organisaties nog gesloten zijn 

➢ mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn door 
de combinatie van specifieke wensen en de 
daadwerkelijke beschikbaarheid  

➢ mensen met complexe persoonlijke 
omstandigheden/problematiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling 
Het project ‘Samen Montferland’ is van start 

gegaan. Hierbij is samenwerking met het begeleid 

vrijwilligerswerk gezocht en heeft uitwisseling 

plaatsgevonden.  

Achter de schermen is samen met de coördinator 

van het Vrijwilligersplein, middels een 

adviestraject, gewerkt aan het doorvoeren van 

ontwikkelingen om op deze manier organisaties 

mee te nemen in het drempelverlagend werken 

met ruimte voor eigen regie. Dit zou middels 

‘menukaarten’ van de grond kunnen komen. Een 

bijeenkomst met een aantal organisaties en 

verenigingen ligt hiervoor in de planning. 

Vanaf 2022 wordt er meer ingezet op inclusie bij 
organisaties en verenigingen door een 
bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst 
beoogt o.a. inzicht te geven in de mogelijkheden 
die het begeleid vrijwilligerswerk kan bieden en 
heeft tot doel meer mensen (inclusief) te kunnen 
laten meedoen bij Montferlandse organisaties en 
verenigingen. 

 
Advies en voorlichting 

Ondanks alle maatregelen en in sommige periodes 

weinig sociaal contact, was er wel behoefte aan 

adviestrajecten.  Zo is er onder andere: 

✓ Ondersteuning geboden aan een 

wandelgroep uit Beek / Loerbeek die op 

zoek waren naar een nieuwe trainer. Het 

vrijwilligersplein heeft hierin ondersteund 

o.a. in de vorm van het plaatsen van een 

vacature en het regelen van een interview 

in het Montferland Journaal. 

✓ Ondersteuning geboden voor het 

Duofietsproject “Fietsmaatjes 

Montferland”.  Het Vrijwilligersplein heeft 

ondersteuning geboden bij het maken 

van een vrijwilligersvacature en heeft 

e.e.a. een aantal keren via social media 

onder de aandacht gebracht. 

✓ Geholpen bij het vinden van vrijwilligers 

voor Opvang Uniek bij hun nieuwe 

locatie. Hierbij heeft het Vrijwilligersplein 

door middels van gesprekken 

ondersteund bij het maken van 

vrijwilligersvacatures èn bij het maken 

van vrijwilligersovereenkomsten. Voor 

deze vacatures werd al snel een 

bemiddeling tot stand gebracht. 

✓ Samen met de Scouting Zeddam een 

vacature opgesteld voor het vinden van 

een scoutsleiding. Dit resulteerde in een 

vlotte samenwerking m.b.t. het maken 

van een vacature. Binnen 3 weken daarna 

(en publicatie op social media meldde 

zich al de eerste vrijwilliger, die inmiddels 

actief is bij de scouting. 

✓ Ook voor producten van Welcom 

ondersteuning geboden in het maken van 

nieuwe vacatures en of het actualiseren 

van bestaande vacatures. 

(Formulierenhulp, Mantelzorgmaatje, 

gezinsmaatje en uit/thuismaatjes) 

✓ Een lokale afdeling van een landelijke 

vereniging geadviseerd over de manier 

waarop zij bij het hoofdbestuur van 

vraagstukken neer konden leggen met 

betrekking tot de interne organisatie aan 

Sportvereniging Margriet om 

(aanvullende) informatie m.b.t. de 

invoering van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) 
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Cultuurparticipatie 
Theater en Film 

Het jaar 2021 begon ook voor theater en film in 

stilte. Nederland zat in een strenge lockdown. Op 

5 juni 2021 ging de samenleving met inachtneming 

van de 1,5 meter maatregel weer open. Tijdens de 

zomer kwamen er weer meer positieve geluiden, 

want de zalen mochten na de zomer weer volledig 

open! Dankzij een bijdrage van het Kickstart 

Cultuurfonds konden er enkele nieuwe materialen 

aangeschaft worden zoals een ticketscanner, werd 

er een radiocampagne geregeld én verscheen er 

een huis-aan-huis theaterkrant. Daarnaast konden 

bezoekers meedenken over welke film van Charles 

Chaplin in het programma zou worden 

opgenomen in het kader van de 100-jarige 

jubileum van Chaplins The Kid. Alles was gereed 

voor het nieuwe seizoen!  

Het derde tertiaal begon uitstekend, mede dankzij 

het onverwachte succes van The Father. Zaterdag 

25 september kwam er dan echt een einde aan de 

anderhalve meter regel, maar werden de 

coronatoegangsbewijzen wel verplicht. Het 

podium kon daardoor eindelijk weer gebruikt 

worden voor theater- en muziekvoorstellingen, 

zoals A Tribute tot he Soul of the ‘60’s, René van 

Kooten en Shifting Daylight, Ad van Roosendaal 

en Een Avond met H6. Ook de filmvertoningen 

liepen niet verkeerd met De Veroordeling, 

Luizenmoeder de Film en Paw Patrol. Inwoners uit 

Montferland waren toe aan een onbezorgd uitje: 

andere filmbezoekers ontmoeten op de middagen, 

samen met vrienden of familie een avondje naar 

een filmvertoning of theatervoorstelling. De 

strenge controles op het QR-bewijs én de 

ticketcontrole aan de deur was voor velen geen 

enkele smet op hun bezoek. Ook de lokale 

theatergroepen zoals Theater 2000 waren maar 

wat blij dat er weer gerepeteerd kon worden en is 

het aantal groepen zelfs uitgebreid. 

De strenge toelatingseisen en de onzekerheid over 

het virus lieten landelijk een forse daling van het 

aantal bezoekers zien. Films zoals No Time to Die 

en Mijn Beste Vriendin Anne Frank hebben daar 

flink onder te lijden gehad. Daarbovenop kwam de 

horecasluiting vanaf 12 november. Theaters en 

bioscopen mochten openblijven, de horeca moest 

echter dagelijks om 20.00 uur worden gestaakt. 

Slechts anderhalve week later ging de 

avondlockdown in, waardoor ook 

avondvertoningen niet meer mogelijk waren. 

Vreselijk jammer, zeker in een periode waarin de 

inwoners juist toe zijn aan een avondje film- of 

theater. Het programma werd omgegooid, de 

theatervoorstellingen verplaatst en er kwam een 

mooi programma met iedere dag van de week een 

film om 13.30 uur. Mijn Vader is een Vliegtuig (op 

verzoek van bezoekers), The Courier, De Club van 

Sinterklaas: voor ieder wat wils! Het is natuurlijk 

wennen, ’s-middags naar de film, maar de 

aantallen namen langzaam toe en werd het 

initiatief gewaardeerd. Het Barghse Huus kreeg op 

deze manier zelfs te maken met een toename van 

bezoekers die het Barghse Huus nog niet eerder 

hebben bezocht. Ook werden er voor de 

decembermaand verschillende afspraken gemaakt 

met onder meer de Zonnebloem en de KBO om 

met kleine groepen de concertfilm van André Rieu 

te zien. 

Zaterdag 18 december kwam echter het bericht 

dat het kabinet besloten had dat Nederland een 

derde lockdown periode in zou gaan. Zo zijn we 

2021 niet alleen begonnen met een lockdown, 

maar eindigen we het jaar daar ook mee. 

Cultuurprojecten 

Na een lange periode waarbij cultuurprojecten niet 

mogelijk waren, kon er later in het jaar toch weer 

wat georganiseerd worden. 

Schmuggeltocht 

Voor de vijfde keer werd op zondag 12 september 

de Schmuggeltocht georganiseerd. Tot op de dag 

van vandaag proberen smokkelaars de 

grenswachten te slim af te zijn. ‘s Nachts via 

talloze sluiproutes, overdag verborgen in allerlei 

voorwerpen. En wat te denken van het smokkelen 

van inkopen over de grens zonder geldig 

coronabewijs? Smokkelverhalen van vroeger en 

nu, verhalen die al vaker zijn verteld en nog steeds 

verteld moeten worden. Die verhalen zijn tot leven 

gekomen tijdens de Schmuggeltocht. Om deze 

dag tot stand te brengen, wordt er samengewerkt 

met culturele instellingen uit Emmerich am Rhein, 

Oude-IJsselstreek, Isselburg, Zevenaar en 

Montferland. Zo zijn er twee vernieuwde en 

grensoverschrijdende routes ontstaan via oude 

smokkelroutes in de regio. Onderweg passeren de 

fietsers diverse oude grensovergangen waar ze 

door ‘douanebeambten’ worden gecontroleerd op 

smokkelwaar en zijn er onderweg 

theatervoorstellingen, lezingen, worden oude 

films afgespeeld en krijgen deelnemers met het 
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smokkelpaspoort gratis toegang tot enkele 

bezienswaardigheden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er bereikt met de Schmuggeltocht 

Het doel van Welcom met dit project is tweeledig. 

Enerzijds is de Schmuggeltocht een unieke 

activiteit voor de inwoners van Montferland 

waarin sport, cultuur en historie samenkomen. 

Jong en oud kan op een laagdrempelige manier 

deelnemen en starten bij een van de vijf locaties. 

Anderzijds is er een waardevolle samenwerking 

met organisaties in de gemeente Montferland, in 

de omliggende gemeentes én over de grens. 

Horen wat er speelt, uitwisselen van informatie en 

er ontstaan ideeën voor nieuwe projecten en 

samenwerkingen.  

Op die manier heeft de Schmuggeltocht bereikt 

dat er: 

- 11 organisaties samenwerken; 

- 5 gemeenten betrokken zijn uit Nederland én 

Duitsland; 

- 23 locaties, theatergroepen en verenigingen 

zich hebben ingezet voor een mooi 

programma; 

- en meer dan 500 deelnemers op de been heeft 

gebracht. 

 

Wij zijn Montferland 

In december 2021 is het project ‘Wij zijn 

Montferland’ gestart. ‘Wij zijn Montferland’ is een 

programmareeks dat Welcom in samenwerking 

met Regio8 maakt. De twaalf kernen en alle 

buurtschappen van Montferland hebben ieder hun 

eigen karakter, identiteit en dynamiek. Deze 

diversiteit maakt de gemeente Montferland uniek, 

iets waar de inwoners trots op kunnen zijn! Door 

allerlei verhalen, initiatieven, bijzondere locaties 

en nog veel meer boeiende items op te nemen, wil 

dit project de sociale samenhang tussen de kernen 

en buurtschappen bevorderen. De 

programmareeks bestaat uit negen korte 

afleveringen. Zo komt onder meer het servicepunt 

in Braamt aan bod, de kunstroute in Zeddam, de 

bevrijdingsroute in Holthuizen, het klompenpad in 

Stokkum, de wandelclub in Lengel, Kultuurhuus 

Heitkamp, het sportbuurtwerk op de Nevelhorst 

en nog veel meer items vanuit heel Montferland. 

Hoe zijn deze initiatieven ontstaan? Wat maakt 

het tot een succes? En waarom moet heel 

Montferland van dit initiatief op de hoogte zijn? 

Presentatrice Annemarie Brüning, bekend als 

presentatrice van Shownieuws, Hart van 

Nederland en nieuwslezer bij Radio 10, Veronica 

en Radio538, gaat op zoek naar het antwoord op 

deze vragen. In het voorjaar van 2022 zal de 

programmareeks te zien zijn op Omroep 

Gelderland, Regio 8 en via diverse online 

(media)kanalen. 
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Mantelzorg- 

ondersteuning 

In contact blijven met mantelzorgers.  

Omdat bijeenkomsten en huisbezoeken bij tijd en 

wijle moesten worden afgezegd door de op dat 

moment geldende coronamaatregelen, was een 

luisterend oor bieden toch een manier om in 

gesprek te blijven met mantelzorgers.  

Corona had op mantelzorgers een flinke weerslag. 

Ze waren nog meer aan huis gebonden en hadden 

nog nauwelijks momentjes voor zichzelf. 

Daarnaast was te zien dat bij sommige 

mantelzorgers het toch al beperkte sociale, nog 

kleiner werd. Hieruit bleek hoe groot de behoefte 

was om het verhaal op een laagdrempelige manier 

kwijt te kunnen. Er zijn in deze periode veel 

intense telefoongesprekken gevoerd waarbij de 

mantelzorger even kon ventileren.  

  
Aandacht en belangstelling 

Doordat er aandacht en belangstelling is voor hun 

situatie voelen mantelzorgers zich gehoord en 

gesteund. Ze worden er zich van bewust dat ze er 

toe doen en dat het zorgen voor een 

zorgbehoevende naaste er toe doet. Naast dat de 

zorgbehoevende hier profijt van heeft, is het ook 

maatschappelijk gezien een belangrijke taak 

omdat hiermee de betaalde zorg veel werk uit 

handen wordt genomen. Zeker in deze periode 

waar de professionele zorg zwaar onder druk 

staat, wordt er alsmaar meer een beroep gedaan 

op de informele mantelzorg. Voorzieningen als 

dag verzorging  konden niet doorgaan waardoor 

de druk en belasting voor de mantelzorger flink 

toe nam.  

Mantelzorgcompliment 
In het tweede tertiaal van 2021 is gestart met de 
uitreiking van de mantelzorgcomplimenten. 
Mantelzorgers konden zowel op een fysiek 
spreekuur terecht als digitaal/telefonisch voor een 
voordracht. Van al deze mogelijkheden is gebruik 
gemaakt. Hierbij viel het op dat uit deze 
contactmomenten vaak weer nieuwe hulpvragen 
omhoog komen. Dit jaar zijn er in totaal 464 
mantelzorgcomplimenten uitgereikt.. Via de 

Vitaliteit inhoudelijk 

Mantelzorgondersteuning – onderzocht 

Welcom doet onderzoek naar de behoeftes van 

mantelzorgers in de gemeente Montferland. 

Hier willen we ons aanbod nog beter op af 

stemmen. Hoewel dit onderzoek voornamelijk in 

2022 zal plaatsvinden zijn vanuit de landelijke 

belangenvereniging Mantelzorg.nl al wel een 

aantal signalen opgevangen.  

 

Wetenswaardigheden 

Vanuit onderzoek, uitgevoerd door 

mantelzorg.nl, heeft een derde van de 

mantelzorgers die hulp krijgt van professionals 

te maken met afgeschaalde zorg, oftewel zorg 

die niet (meer) door professionals wordt 

verleend. Van hen had bijna de helft regelmatig 

tot zeer vaak het gevoel de zorg niet meer aan 

de kunnen. Dit komt mede doordat ruim 80% 

van deze mantelzorgers de afgeschaalde ofwel 

afgenomen zorg (deels) zelf opvangt. 

 

Dagbesteding en begeleiding 

Vooral de sterke vermindering van 

dagbesteding en begeleiding treft grote 

groepen mantelzorgers en hun naasten. Op de 

voet gevolgd door afschalen van verpleging en 

verzorging. Ondanks de inzet van mantelzorgers 

om de weggevallen zorg op te vangen, vindt een 

derde dat hun naaste momenteel onvoldoende 

zorg ontvangt. In 10% van de situaties is er 

niemand die de zorg kan opvangen. Wat vooral 

wordt gemist zijn activiteiten, gezelschap en het 

bieden van structuur door de dag heen. Voor 

mantelzorgers betekent het een gevoel van 

‘altijd aanstaan’. Dit gevoel wordt door 74% van 

de mantelzorgers meer ervaren dan voorheen. 

Ook de mentale belasting die door 71% wordt 

aangegeven heeft daarmee te maken. 

Naast deze geestelijke belasting geven 

mantelzorgers ook aan zelf minder tijd te 

hebben voor sociale contacten of ontspanning. 

Bron: Mantelzorg.nl 
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website van Welcom, de gemeente Montferland 
en in het Montferland Journaal was kenbaar 
gemaakt hoe mantelzorgers in aanmerking kon 
komen. 
 
Vinger aan de pols  
Ook hebben er het afgelopen jaar regelmatig 
‘vinger aan de pols’ gesprekken plaats gevonden 
met bekende mantelzorgers. Het voornaamste 
doel van deze gesprekken is om er ‘te zijn’ voor 
mantelzorgers en om te kunnen ondersteunen 
wanneer er (nieuwe) hulpvragen spelen.  
 

“Het deed me goed om weer even een praatje te 
kunnen maken met jullie. Blij dat na die vervelende 

coronatijd we elkaar weer even in levende lijve 
kunnen zien” 

 

Mantelzorgmaatjes 
De mantelzorgmaatjes hebben zich ondanks 

corona en de bijbehorende maatregelen dit hele 

jaar weer ingezet om mantelzorgers te ontlasten 

en te ondersteunen. Met inachtneming van de 

veiligheidsmaatregelen hebben ze er alles aan 

gedaan om er voor de mantelzorgers te zijn. 

De inzet van een mantelzorgmaatje is direct 

merkbaar is voor een mantelzorger. Het stukje 

praktische ondersteuning verlicht de mantelzorger 

in de zorgtaken. Hierdoor kan de mantelzorger 

even tijd voor zichzelf pakken om op adem komen 

waardoor deze de mantelzorgtaken beter vol kan 

houden en volbrengen. Op deze manier kan deels 

voorkomen worden dat de mantelzorger te ver 

overbelast raakt waardoor er alsnog een beroep 

gedaan moeten worden op professionele, 

betaalde zorg. Dit is niet wenselijk gezien de 

kosten die dit met zich meebrengt en de druk die 

er al op de zorg is. Kortom mantelzorgmaatjes zijn 

onmisbaar en onbetaalbaar in onze samenleving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervisie 
De mantelzorgmaatjes gaven aan behoefte te 
hebben aan intervisie bijeenkomsten. Hierbij 
wordt casuïstiek anoniem besproken en helpt men 
elkaar verder wanneer er lastige vraagstukken zijn. 
De intervisie bijeenkomsten worden als zeer 
positief ervaren waardoor dit vaker zal gaan 
plaatsvinden.  
 

“Nu zijn we als groep bij elkaar en het is prettig om 
te weten dat we als groep hetzelfde werk doen. 
Immers tijdens de inzet als maatje ben je altijd 

alleen op pad.” 
 

Trainingen en cursussen 

Ondanks de beperking die de pandemie het 
afgelopen jaar met zich meebracht zijn er toch 
verschillende voorlichtingen georganiseerd. Zo is 
er een Webinar geweest met als thema: ‘Hoe zorg 
je voor jezelf?’ Vitaliteitscoach Janne Luimes 
vertelde over hoe je goed voor jezelf kunt zorgen 
en gaf  fijne tips en trucs die makkelijk in het 
dagelijks leven zijn in te passen om zo net wat 
vitaler de dag door te komen.  
 
Wat opviel was dat ondanks dat er minder mensen 
terecht konden vanwege de maatregelen, het 
effect van deze bijeenkomst juist groter was 
doordat door de kleinere groep, een veilige sfeer 
was met ruimte voor een echt gesprek en het 
stellen van vragen. Na afloop gaven de 
deelnemers aan echt aan de slag te kunnen met de 
tips en trucs die men verkregen had.  
 
Een ander mooi effect was dat er mensen hebben 
deelgenomen die niet goed digitaal vaardig waren. 
Zij hebben vooraf contact gehad met de mensen 
van de Computerinloop. Op deze manier kregen zij 
de mogelijkheid om wel deel te nemen en werden 
hun computervaardigheden getraind.  
 
Er waren ook deelnemers die geen mogelijkheid 
hebben om naar een ‘live’ bijeenkomst te komen 
vanwege de zware mantelzorgtaak thuis. Dit heeft 
ons doen besluiten om in de toekomst bij ‘live’ 
bijeenkomsten ook via een beeldverbinding thuis 
mee te volgen. Op deze manier wordt ook deze 
zwaarbelaste groep bediend.  
 
Ook zijn de workshop “Gezond slapen” en de 

workshop “Met je talent in je element” dit jaar 

georganiseerd. De werkwijze was buitengewoon 

afwisselend. Met name het werken en discussiëren 

in groepjes werd door de deelnemers als prettig en 

leerzaam ervaren. Na afloop werd beide keren de 

gelegenheid geboden om na te praten in 
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groepsverband onder het genot van een hapje en 

een drankje. Doordat veel groepsactiviteiten niet 

door konden gaan vanwege de corona 

beperkingen hebben we de keren dat dit wel 

mogelijk was benut om wat extra’s aan te bieden. 

En dat viel erg in de smaak. Door deze informele 

nazit in ontspannen sfeer konden mantelzorgers 

genieten van een  bijzonder leuke , interessante 

middag.  Zowel informatief als relaxed: deze 

combinatie werd enorm gewaardeerd. Meerdere 

malen werd de vraag gesteld of deze werkwijze 

herhaald kon worden. 

 

“Ik moest hier gewoon naar toe, ik moest er even 

tussen uit. Wat heeft dit me goed gedaan, wat een 

fijne bijeenkomst en wat een goed gezelschap”. 

 
Voor de cursus “omgaan met dementie” was veel 

belangstelling. Het doel was om mantelzorgers te 

leren beter om te kunnen gaan met hun naaste 

met de aandoening dementie. Het plan was om dit 

jaar 2 cursussen aan te bieden voor mantelzorgers. 

Echter door corona hebben we de cursus alleen in 

het najaar kunnen. Uit de evaluatie, na afloop van 

de cursus kwamen leuke reacties naar voren 

 
 “leerzame ervaring, goede tips en adviezen  

gekregen en  heel fijn om ervaringen uit te wisselen 

en te delen met mantelzorgers in dezelfde situatie.” 

 

Jonge mantelzorgers 
Ondanks dat het een jaar was, anders dan alle 

andere, konden de meeste activiteiten voor jonge 

mantelzorgers toch online of fysiek doorgaan.  

Corona maakte dat er meer online contact is 

geweest. Dit is enerzijds een gemis aan fysiek 

contact, aan de andere kant maakt het contact 

ook laagdrempeliger. Een van de bijeenkomsten, 

het kerstdiner, kon vanwege corona niet doorgaan 

en is online georganiseerd. Dit is in samenwerking 

met het jongerenwerk opgezet. Er zijn pakketjes 

met ingrediënten gemaakt en rondgebracht aan 

de deelnemende jongeren waarmee er 

gezamenlijk is gekookt en gebakken. Opvallend is 

dat er ook een aantal ouders mee hebben gedaan. 

Ook al was dit een aanpassing vanwege corona, 

het bleek voor herhaling vatbaar. Zowel de 

activiteit zelf als de samenwerking met 

jongerenwerk!   

 

 

Ondersteuning voor oudere jongeren: de 18+ 
groep   
Er is in 2021 een nieuwe groep gestart op verzoek 
van de jonge mantelzorgers zelf: de 18+ groep. 
Tijdens een online brainstormsessie met 4 jonge 

mantelzorgers in de leeftijd van 16-18 jaar en de 

mantelzorgconsulent werd er gezocht naar de 

wensen in de meest ideale vorm. Dit vormt het 

startpunt om vervolgens van daaruit te kijken naar 

realistische mogelijkheden.  

De eerste vraag was waarom moet er een 18+ 

groep komen? Wat maakt dat dit voor jullie van 

belang is? Wat haal je eruit? Wat doet het voor 

jou? Reacties:  

• Ik ben even weg van thuis 

• Ik kan andere mensen ontmoeten 

• Het is een uitlaatklep voor mij 

• Op deze manier heb ik contact met andere 

mensen naast mijn moeder. 

• We snappen elkaar, andere jongeren die geen 

jonge mantelzorger zijn snappen ons niet 

• We hebben geen oordeel over elkaar, we 

kunnen ons verhaal makkelijk delen, dat geeft 

steun 

• Ik ben niet alleen in deze situatie 

Welke elementen zijn belangrijk voor de jongeren? 

Wat kun je doen om in gesprek te komen met 

elkaar? Waar heb je behoefte aan? Reacties:  

• Ontmoeten 

• Bijkletsen onder het genot van een drankje 

• Samen spelletjes doen 

• Samen koken en eten 

• Een weekend lang op kamp 

• Workshops  

Naar aanleiding van deze brainstormsessie en de 
reacties van de jongeren is gezamenlijk besloten 
dat we aan de slag gaan met het starten van deze 
groep. Dit is tot stand gekomen. De groep bestond 
in 2021 uit 10 jongeren die tussen de 17 en 19 zijn. 
Tijdens een eerste activiteit zijn zij uit eten 
geweest bij Jan & Jan, een gezellige avond waar de 
jongeren elkaar op een ongedwongen manier 
konden leren kennen. Jongeren geven aan meer 
behoefte te hebben aan bij elkaar komen, 
bijvoorbeeld om vaker samen te eten.   
  
Aantal deelnemers  
Vanwege corona konden sommige jongeren 
(eenmalig) niet meedoen met de bijeenkomsten. 
Er is ervaren dat de indeling van leeftijden soms 
vraagt om verschuiving, afhankelijk van de 
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ontwikkeling van jongeren. Met name in de groep 
8- 13 lijken er minder aanmeldingen. Een reden is 
wellicht dat dit minder gestimuleerd is omdat het 
nauwelijks mogelijk is geweest om de scholen te 
bezoeken.  
  

 
Reacties op en effecten van ondersteuning:   
Er wordt met name genoemd dat jongeren de 
sfeer tijdens bijeenkomsten ontspannen vinden en 
andere jongeren ontmoeten die hun begrijpen. 
Veel “oudere” jongeren geven aan het fijn te 
vinden om over moeilijke dingen maar ook over 
luchtige onderwerpen te kunnen praten.  
  

“Niks is gek” 
“We vertrouwen elkaar” 

“Ik kijk er echt naar uit om weer te gaan” 
  
Jongere kinderen, tussen de 8 en 13, lijken vooral 
bezig met de activiteit en ervaren meer een uitje, 
even van huis zijn en aandacht krijgen. Zij ervaren 
een stuk ontspanning en bouwen een band op met 
andere jongeren waar ze op latere leeftijd baat bij 
hebben. Bij de groep tussen de 13 en de 18 wordt 
gemerkt dat jongeren meer bewustwording van 
hun rol als mantelzorger krijgen. Zij informeren 
bijvoorbeeld ook hun vriendinnen over hun 
rol. Jongeren rond of boven de 16 geven aan dat ze 
zich veel hebben aangepast en zichzelf zijn 
vergeten doordat ze mantelzorg verlenen. ‘Door 
samen te komen kunnen we hier over praten’ geven 
ze aan. Het valt op dat jongeren daar open over 
zijn. Dit maakt dat ze meer verbondenheid voelen 
en minder kans lopen zich hierin alleen te 
voelen.  De oudere jongeren, 18+, praten met 
elkaar. Over alledaagse dingen maar ook over de 
situatie thuis. De jongeren willen in 2022 ook een 
keer een vriend of vriendin meenemen. Dit wordt 
door Welcom als een positieve ontwikkeling 

gezien; op die manier wordt ook hun netwerk en 
omgeving betrokken. Er is dit jaar bij de oudere 
mantelzorg jongeren ervaren dat ze samen een 
band opbouwen waar ze ook sociaal emotionele 
kracht uit halen. Deze groep wil zich om die reden 
ook inzetten om jonge mantelzorgers te vinden.   
  
Vinden van jonge mantelzorgers  
Om jonge mantelzorgers te vinden zijn 
verschillende acties ondernomen, maar wel is er 
minder contact geweest met mogelijke verwijzers 
zoals scholen vanwege de beperkingen door 
corona.   Er zijn gesprekken gevoerd met GGNet 
en Zozijn rondom een samenwerking in het vinden 
en benaderen van jonge mantelzorgers. Deze 
plannen worden in 2022 verder uitgewerkt en 
uitgevoerd. Ook wil de oudere groep van 18+ 
graag meewerken aan het vinden van jonge 
mantelzorgers. Reden hiervoor is omdat ze het 
lotgenotencontact zelf hebben ervaren als 
steunend en dat gunnen ze anderen ook. Ze zien 
dat nog veel jongeren zich niet bewust zijn van het 
feit dat ze mantelzorger zijn en willen hierin iets 
veranderen. Ook deze plannen worden in 2022 

verder uitgewerkt en uitgevoerd.   
 

Gesprekken 

Tijdens de activiteiten voor jonge mantelzorgers 

komen vaak de gesprekken vaak goed op gang. 

Ook dit jaar bleek uit deze gesprekken duidelijk 

waar de jongeren mee worstelen. Velen voelden 

zich door corona eenzaam en spraken maar weinig 

andere jongeren. De activiteiten stimuleren het 

contact met andere jongeren waarbij zij zichzelf 

kunnen zijn en elkaar begrijpen. 

 

“fijn om weer eens even met leeftijdsgenootjes 

contact te hebben” 

en 

“het was even weer eens gezellig avondje, dit wil ik 

vaker!” 
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Dag van de mantelzorg 

Een mooie dag 

Daar waar vorig jaar de “dag van de Mantelzorg” 

geannuleerd moest worden vanwege de corona 

maatregelen kon deze dit jaar gelukkig doorgaan 

op 11 november. Dit was voor alle aanwezige 

mantelzorgers  een buitengewoon plezierige en 

feestelijke gebeurtenis in een moeilijke periode. 

Maar liefst 100 deelnemers hebben kunnen 

genieten van een prachtig optreden van een pop 

koor uit onze gemeente Montferland. Aansluitend 

volgde een gezamenlijk diner in een gezellige en 

sfeervolle entourage bij een horeca gelegenheid in 

Nieuw Dijk. Het was voor velen weer een 

bijeenkomst in groepsverband met lotgenoten. De 

lovende woorden na afloop waren indrukwekkend. 

Reacties van de deelnemers 

Gezien de reacties dit jaar bleek hoe 

mantelzorgers er naar uitkeken hadden om toch 

weer onder lotgenoten te zijn.  Na een periode van 

zorgen voor naasten en weinig contacten 

buitenshuis was er veel behoefte om lotgenoten te 

ontmoeten. Opmerkingen van mantelzorgers na 

afloop:  

 

“Ik was zo gespannen toen ik hier naar toe ging en 

dat is nu helemaal weg. Wat een heerlijke middag  

en wat heeft me dat goed gedaan” 

. 

“Ben er helemaal van opgeknapt, wat fijn om weer 

eens uit te zijn, dit had ik echt nodig”. 

 

“In tijden me niet meer zo ontspannen gevoeld, wat 

was het gezellig, mag van mij vaker” 

 

Mantelzorgers ervaren het als positief om met 

gelijkgestemden samen te zijn. Ze verkeren in 

dezelfde situatie, voelen zich erkend en begrijpen 

elkaar. Daarnaast is deze vorm van samenzijn, 

lotgenotencontact een manier om op 

ongedwongen wijze het eigen netwerk te 

versterken. Het sociale effect van uitbreiding van 

het netwerk kan een positieve invloed hebben op 

het psychologisch welbevinden van de 

mantelzorger en de gezondheid ten goede komen. 

Dit weer belangrijk om de zorg voor de naaste vol 

te kunnen houden. Door mantelzorgers op deze 

manier in het zonnetje te zetten spreken we onze 

waardering uit voor de zorg die ze dagelijks 

verlenen aan hun naasten. 

 

Vitaal wonen en 

leven in 

Montferland 
Vanaf dit jaar kon er voor het eerst gekozen 

worden tussen verschillende manieren van 

voorlichting. Zo kon er gekozen worden voor een 

huisbezoek, wandeling, beeldbelgesprek of een 

gesprek op locatie van Welcom. Het doel hiervan is 

om laagdrempeliger zijn en de klant meer ruimte 

te geven in het maken van een afspraak dat 

aansluit bij de persoonlijke situatie en voorkeuren 

waardoor de respons hoger zal zijn.  
Vanaf september konden de vrijwilligers weer op 

pad en zijn de eerste huisbezoeken weer afgelegd.  

Uiteindelijk was het aantal huisbezoeken lager dan 

voorgaande jaren. Dit had alles te maken met de 

coronamaatregelen maar ook met de 

beschikbaarheid van de vrijwilligers.  

 

Vanuit de 22 huisbezoeken kwamen er bij 16 

mensen één of meerdere hulpvragen naar voren. 

Als we deze hulpvragen bundelen komen we in 

totaal op 36 hulpvragen/verwijzingen. 

Concluderend kan gezegd worden het afleggen 

van huisbezoeken een mooi resultaat oplevert ten 

aanzien van verwijzingen binnen de diverse 

thema’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvallend is dat veel mensen zich willen 

aanmelden als vrijwilliger. Binnen het 

vrijwilligerswerk bij Welcom gaan de voorkeuren 

uit naar het Taalhuis, Mantelzorgondersteuning, 
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Burendienst, Vervoersdienst, Formulierenhulp, 

Schuldhulpmaatjes, Computerinloop, 

Dagopvang/Omslag en bij de Buurtbus. 

Al met al is het een goed jaar geweest met mooie 

resultaten. Hett bereik was vanwege de 

coronamaatregelen kleiner, de impact voor de 

afzonderlijke individuen is daarentegen waardevol 

gebleken.  

 

“We zijn jullie dankbaar voor alle informatie, deze 

wordt heel overzichtelijk gepresenteerd en omvat 

een breed scala aan relevante onderwerpen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst vrijwilligers 

Aan het einde van het jaar stond er weer een 

bijeenkomst met vrijwilligers gepland. Gezien de 

aangescherpte maatregelen heeft deze online 

plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het 

teken van informeel kennismaken en het 

uitwisselen van ervaringen.  

 

Daarnaast stond er een voorlichting over Zlimthuis 

op het programma. Eén van de vrijwilligsters had 

recentelijk een belevingswoning in Doetinchem 

bezocht samen met 2 Montferlandse inwoners. 

Het is een bijzondere ervaring geweest waarbij 

praktische ideeën en tips om je huis veiliger te 

maken op een inzichtelijke manier zijn 

gepresenteerd. Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst 

kwam ook de leeftijd van de te bezoeken inwoners 

ter sprake. Momenteel  bezoeken we inwoners in 

het jaar dat ze 67 jaar worden, voorheen 

bezochten we 75-jarigen. Opmerkelijk is het 

verschil in vitaliteit, behoeften en problemen bij 

deze verschillende leeftijdscategorieën. Hierover 

liepen de ervaringen bij het afleggen van de 

huisbezoeken uiteen. Het preventieve karakter 

van de huisbezoeken zal nader onderzocht worden 

en waar nodig extra belichten tijdens de 

huisbezoeken. 

 

Seniorenconsulent 
De meerwaarde van het werk van de 

seniorenconsulent is ook het afgelopen jaar weer 

goed tot z’n recht gekomen. Er  zijn veel 

gesprekken met mensen  gevoerd. Dit waren 

onder andere mensen die door een gebrek aan 

sociale contacten weinig tot geen mogelijkheden 

hadden tot een gesprek, mensen waarvoor de 

toegang tot reguliere 

ontmoetingsmogelijkheden of voorzieningen 

niet vanzelfsprekend is, mensen die geen of 

weinig contact met  familie of vrienden hebben 

en mensen waarbij digitale vragen leidde tot 

problemen.  

Huisbezoeken 
De huisbezoeken worden door de mensen als erg 
fijn ervaren. Het stukje persoonlijke aandacht doet 
mensen goed. Daarnaast vertellen mensen het 
prettig te vinden omdat zij in hun eigen huis vrijuit 
durven spreken over hetgeen hen bezig houdt.  
  
‘Wat fijn dat je zo snel kon komen, ik weet mij even 

geen raad!’ 
en 

‘Ik ben zo blij dat jij dit met mij wilt doen’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenzaamheid 
Er werd meerdere keren een verzoek gedaan voor 
een huisbezoek omtrent een ‘kleine vraag’ waarbij 
vervolgens bleek dat er een 

9%

34%

14%

20%

23%

Hulpvragen

Wonen

Ontmoeting &
activiteiten

Mobiliteit

Hulp &
Ondersteuning

11

121

89

4

10

177

111

1

10

162

114

4

10

100

30

0 50 100 150 200

Aantal kernen

Aantal individuele
ondersteuningstrajecten

Aantal unieke klanten

Aantal ondersteunde
collectieve initiatieven

Jaarplan 2021 2021 2020 2019



51 
 

eenzaamheidsprobleem speelde. Doordat er bij 
deze mensen een huisbezoek heeft 
plaatsgevonden kon het achterliggende probleem 
makkelijk worden opgespoord en kon er samen 
met de klant gekeken worden naar een passende 
oplossing. 
 
Maatwerk 
De huisbezoeken en het feit dat de 
seniorenconsulenten de tijd kunnen nemen voor 
mensen maakt dat er een goede inschatting kan 
worden gemaakt van de behoefte en van de 
(achterliggende) vragen van mensen. Hierdoor kan 
er vanuit maatwerk samen met de klant worden 
gekeken naar mogelijke oplossingen of 
beantwoording van vraagstukken. Deze manier 
van werken maakt de huisbezoeken tevens ook  zo 
effectief.  
 
Bij huisbezoeken valt het op dat er wanneer er 
doorgevraagd wordt, er vaak meerdere 
vraagstukken tegelijkertijd spelen. De 
seniorenconsulent kijkt hierbij met de klant mee 
en ondersteunt waar gewenst.  
 
Complexiteit 

Het is opgevallen dat met name in Didam de 

hulpvragen het afgelopen jaar complexer waren. 

Hierdoor was de betrokkenheid van de 

seniorenconsulent vaak langdurig van aard. Vaak 

zijn er dan vaak al meerdere netwerkpartners bij 

deze casussen betrokken waarbij de 

seniorenconsulenten het stukje omtrent welzijn 

oppakken.  

 

Er altijd zijn 
Het feit dat de seniorenconsulenten in coronatijd 

gewoon bij senioren aan huis zijn blijven komen 
heeft veel effect gehad. Senioren voelden zich 
gehoord, geholpen, opgelucht en gesteund in het 
feit dat Welcom nog steeds open was. Mensen 
geven daarnaast ook aan dat ze buiten de 
seniorenconsulenten niet zouden weten wie ze 
hadden moeten vragen voor hulp 
 
“Wat fijn dat je kon komen want alles is gesloten en 

niemand komt aan huis nu” 
 

“Alles moet digitaal en dat kan ik niet”  
 
Er kan daardoor ook geconcludeerd worden dat als 
de seniorenconsulenten er niet zouden zijn 
geweest, veel mensen met vragen waren blijven 
zitten en wellicht niet de hulp en ondersteuning 
zouden hebben gekregen  die nodig is. Het heeft 
daarmee de veerkracht van mensen vergroot.  
 
Klanten geven vaak aan het prettig te vinden dat 

de seniorenconsulent vrijblijvend gevraagd kan 

worden om eens te horen wat de mogelijkheden 

zijn. Een reactie van een klant: 

“He, wat fijn dat je er bent geweest. Nu ben ik er 

meer gerust op. Ik wist toch helemaal niet hoe ik dat 

moest regelen. Fijn dat jij dat met mij samen wilt 

doen” 

 
Gevolgen corona 

Nu de corona weer enigszins op zijn retour is, 

worden de gevolgen hiervan voor senioren steeds 

duidelijker. Sommige senioren pakken de draad 

weer op vanwaar ze gebleven waren maar er is ook 

een groep waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. 

Deze groep heeft moeite om de structuur en de 

daarbij behorende activiteiten weer op te pakken.   

‘Fijn dat ik je mag bellen. Ik weet anders ook niet wie 
ik moet vragen’ 

 
Opvallend 
Het afgelopen jaar is opgevallen dat er 
door senioren woonachtig in de kleine kernen 
vaker ondersteuning werd gevraagd aan de 
seniorenconsulent bij het zoeken van een andere / 
kleinere (senioren) woning. In veel gevallen gingen 
het om senioren die nog in een koopwoning zaten 
en die zich wilden inschrijven bij de 
woningcorporatie voor een huurwoning. Het feit 
dat hierbij veelal digitale handelingen nodig zijn en 
er geen schriftelijke alternatieven zijn, zorgt 

Cijfers per kern 

2020 

Individuele 

ondersteunings- 

trajecten 

Unieke 

klanten 

Zeddam 15 13 

Braamt 8 5 

Kilder 4 4 

Lengel 6 6 

Stokkum 1 1 

Azewijn 1 1 

’s-Heerenberg 54 31 

Beek / Loerbeek 17 15 

Didam 56 38 

Totaal 162 114 
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ervoor dat veel senioren dit niet zelfstandig 
kunnen en beperkt zijn in hun zelfstandigheid. 
 

Samenwerking 

De seniorenconsulenten worden inmiddels ook 

steeds vaker betrokken bij het zorgnetwerk 

rondom een klant. Dit zorg voor een betere 

afstemming en een effectievere aanpak.  Aan de 

hand van een MDO of een ander soort overleg 

wordt ieders rol binnen een casus snel helder 

waardoor taken makkelijk verdeelt kunnen 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetings- 

activiteiten voor 

ouderen 
De ontmoetingsgroepen van Welcom hebben het 

afgelopen jaar gewoon doorgang kunnen vinden. 

Het zorgde voor een continue plek van 

ontmoeting, de kans om het verhaal te delen en 

het uitbreiden aan sociale contacten. Senioren 

konden elkaar in deze lastige tijd de tot steun zijn 

met tips en een luisterend oor. De betrokkenheid 

binnen de groepen is groot, men let op elkaar, 

helpt elkaar met vragen, zorgt voor elkaar 

wanneer iemand even in de knel zit of ziek is. Een 

aantal halen elkaar op om samen te lopen of 

samen te rijden als het moet. Dit is in coronatijd 

versterkt.   

‘Even mijn gedachten op iets anders’. 

‘Heel fijn om samen te eten want thuis eet je 

ook maar alleen’ 

 

‘Het doet je goed om weer even anderen te 

zien” 

 
 

De omslag in Didam 

Toen veel ouderen eenmaal een tweede vaccinatie 

hadden gekregen, durven ook zij weer terug te 

keren naar de activiteiten. Zoals een van de 

deelnemers het verwoordde:  ‘Ik ben weer terug  

van een héél lange vakantie’.   

Er kon weer gebruik worden gemaakt van grotere 

lokalen zodat ook nieuwe deelnemers konden 

worden verwelkomd.  De mensen hebben het erg 

naar hun zin en maken heel veel plezier onderling.     

Voor de woensdaggroep werd in juli een leuke 

activiteit aangeboden door de leerlingen van het 

hybride leren van het Graafschapcollege. In het 

kader van de MDT organiseerden 4 leerlingen een 

kennismakingslunch voor de senioren met 

nieuwkomers. Buiten op het terras werd er 

geproefd van elkaars cultuur, eet- en 

drinkgewoontes en muziek. Deze activiteit was erg 

geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar.  

 

De Omslag in ‘s -Heerenberg  

De Omslaggroep in ‘s-Heerenberg was vanwege 

het aantal deelnemers nog lange tijd gesplitst in 2 

groepjes. De mensen praatte erover dat ze echt 

genoeg hadden van corona; met voor hun 

onduidelijke en inconsistente regels. Ze vinden het 

fijn elkaar wekelijks te ontmoeten maar willen 

vooral ook méér en vaker 

ontmoetingsgelegenheden. Naast het ontmoeten  

was er veel plezier met inzaaien en oogsten van de 

groentebakken in navolging van het project ‘groen 

verbindt’. In juni is deze groep op een leerzame 

excursie geweest naar de kerkuilen met de 

Vogelwerkgroep Noord-Westgroep Achterhoek. 

De omslag in Zeddam 

Na de eerste ontmoetingen in december vorig jaar 

is er begin dit jaar een vervolg gemaakt met het 

opstarten van een groep in Zeddam. Anders dan 

de andere Omslaggroepen is dat de leeftijdsgrens 

van 55 jaar en ouder is losgelaten. Het doel van 

deze groep is om het een ontmoetingsplek te zijn 

voor alle volwassenen van Zeddam. De 

samenstelling  van deze groep is dan ook divers.   
Tijdens de start en kennismaking is er gezamenlijk 

overleg geweest over het eventuele programma 

en de wensen wat betreft activiteiten. Het is een 

leuke bijkomstigheid dat deze ontmoetingsgroep 

ook weer bijdraagt als vaste gebruiker van het  

dorpshuis en hiermee aan de leefbaarheid van het 

dorp.   
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Breincafé 
Vanuit het kennisnetwerk dementie kwam naar 
voren dat er behoefte was aan een voorliggende 
voorziening omtrent dagbesteding voor mensen 
met beginnende dementie. In de praktijk werd 
gesignaleerd dat de voorzieningen die er al waren 
meestal geïndiceerd zijn maar daar is deze groep 
nog niet aan toe. In reguliere groepen voelen deze 
mensen zich doorgaans niet op hun gemak door  
toenemende geheugenproblemen en het 
ontwijkende gedrag dat hier vaak mee gemoeid 
gaat.   In het begin van 2021 zijn de 
voorbereidingen getroffen om met een dergelijke 
groep te kunnen starten. In mei is er dan ook 
daadwerkelijk gestart met deze ontmoetingsgroep 
genaamd het Breincafé. Het doel van deze groep is 
een actieve dag invulling met gelijkgestemden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In contact met het netwerk mensen met dementie 
Uit het netwerk van de deelnemers van het 
Breincafe komen veel positieve responses. 
Mantelzorger en familieleden geven aan dat deze 
groep echt een meerwaarde is voor zowel 
deelnemer als de mantelzorger. Een partner van 
een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat het 
prettig is dat haar man een plek heeft om met 
gelijkgestemden activiteiten te ondernemen en 
laagdrempelig geheugentraining te kunnen 
doen. Zeker na een periode waarin niet veel 

mogelijk was vanwege corona blijkt dit heel 
waardevol te zijn. Een schoondochter van een 
deelneemster vertelde dat het kleinschalige 
karakter voor haar schoonmoeder erg prettig is. 
Hierdoor kan ze ondanks de dingen die moeilijker 
worden, toch mee blijven doen binnen haar 
mogelijkheden.  
 
Mannengroep 
Het afgelopen jaar  is er ook gestart met een 
“mannengroep”. Deze groep is ontstaan vanuit 
een vraag van een aantal inwoners uit Didam. Zij 
wilden graag nieuwe mensen te leren kennen en 
met anderen mannen te kunnen praten. Daarnaast 
zouden ze het leuk vinden om samen dingen te 
doen en te ondernemen bijvoorbeeld samen eten, 
jeu de boules, een krantje lezen, praatje maken et 
cetera. 
 
In april is de mannengroep van start gegaan en 

groeide snel. De deelnemers hebben een goede 

klik met elkaar en vinden het erg fijn om samen te 

komen. Er worden samen tal van leuke activiteiten 

bedacht en ondernomen. De deelnemers van de 

mannengroep zoeken een wisselend programma 

van gesprek, discussie en bewegen. Er wordt veel 

gepraat over Didamse zaken en het verleden. 

Samen gaan ze op zoek naar een modus waarbij 

iedereen iets kan halen en brengen.   

Als voorbeeld kwam er een leuk initiatief van een 

van de deelnemers om bij hem boven op de gang 

te komen kijken naar allemaal foto’s van oud 

Didam. Een ander voorbeeld is de samenwerking 
met Amphion Cultuurbedrijf waarbij samen 

gewerkt is aan een fotoproject van de Mariakerk 

Didam. Dit mondde uit in een foto-expositie in het 

Albertusgebouw. De meeste deelnemers waren 

nog niet bekend met fotografie, maar ervaarden 

dat iets doen, wat ze nog nooit gedaan hadden, 

toch ook heel leuk en leerzaam kan zijn 
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Voorlichting en informatie  

Deelnemers worden bij de ontmoetingsgroepen 

regelmatig door de sociaal werkers geïnformeerd 

over voor hen belangrijke onderwerpen en 

thema’s of persoonlijke vragen. Doordat de lijntjes 

kort zijn met de andere diensten van Welcom zoals 

bijvoorbeeld de seniorenconsulent, kunnen dingen 

snel opgepakt worden voordat het een “probleem” 

wordt. Maar ook de deelnemers zelf informeren 

elkaar waar men wat kan halen. Dit versterkt de 

zelfredzaamheid maar ook het sociale netwerk. 

Het is opvallend dat de inhoud van de 

bijeenkomsten ( de activiteiten) soms 

ondergeschikt waren aan het feit dat er 

mogelijkheid was om te praten en elkaar te 

ontmoeten. Ook is er bij sommige senioren angst 

om te ontmoeten in een groep. Veelzeggende 

quote na de feestdagen:  

 
“ik ben zo blij dat ik hier weer naar toe kan! De 

muren kwamen op mij af en ik heb letterlijk alleen 

maar mijn hulp gezien. Ik heb al een paar dagen 

mijn stem niet gehoord!” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst van de ontmoetingsgroepen 

Bij alle ontmoetingsgroepen geldt dat mensen het 

fijn vinden om er even uit te zijn, elkaar te zien en 

te spreken. Je verhaal kwijt kunnen, nieuws delen 

en samen plezier maken is een waardevolle 

aanvulling op de dagelijkse gang van zaken. Of dit 

nu met een spelletje is, kegelen, een thema, een 

quiz, een uitstapje of muziek maken het maakt 

niet uit zolang er maar contact is. Uit het 

klanttevredenheidsonderzoek bleek zelfs dat de 

Omslag met een 8,3 beoordeeld wordt!  Een 

resultaat om trots op te zijn!   

‘Ik vind het echt gezellig samen, zou het gaan 
missen als het er niet meer zou zijn…’ 

 
‘Ik ben hier gekomen om meer afleiding te hebben en 

nieuwe mensen te ontmoeten…’ 
 

Maaltijdservice 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf de 
regie houden. Helaas lukt dat niet iedereen en dan 
biedt de maaltijdservice een perfecte 
ondersteuning voor mensen en/of hun naaste. Met 
de maaltijdservice krijgen mensen weer dagelijks 
een warme gezonde maaltijd binnen. Voor 
sommige mensen, zeker mensen met een beperkt 
sociaal netwerk is dit is dat al een tijdje geleden.  
 
Het afgelopen jaar zijn er een flink aan nieuwe 
klanten bijgekomen voor de maaltijdservice. In 
totaal hebben zich in 2021, 88 nieuwe of tijdelijke 
klanten zich aangemeld. Uit navraag blijkt dat 
mond op mond reclame goed werkt. Nieuwe 
klanten geven aan via, via te hebben gehoord over 
de maaltijdservice. Hierbij wordt aangeven dat 
men de kwaliteit goed vindt, de prijs betaalbaar 
vindt en dat ze erg te spreken zijn over de 
bezorgers. Daar tegenover staat helaas ook dat er 
het afgelopen jaar klanten zijn overleden en er 
waren de gebruikelijke opnames in verpleeg- of 
verzorgingshuizen. Toch is er een lichte stijgende 
lijn te zien ten opzichte van 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe koelauto 

Het afgelopen jaar hebben de bezorgers ongeveer 

7500 km gereden om alle maaltijden bij de 

cliënten te bezorgen. Om veilig en verantwoord te 

kunnen blijven bezorgen, moest de koelauto 

worden vervangen. In december werd deze 

afgeleverd en konden de vrijwilligers met een 

mooie andere koelauto door de gemeente 

Montferland rijden om de maaltijden bij de klanten 

af te leveren. 
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Bezorgers 

Het afgelopen jaar hebben door Corona een aantal 
maaltijdrijders besloten om te stoppen. Dit had 
enerzijds te maken me de angst om besmet te 
raken en anderzijds speelde de leeftijd van deze 
bezorgers een rol. Er hebben zich echter ook weer 
4 nieuwe rijders gemeld.  
 
Net dat beetje extra 
De maaltijdservice van Welcom is meer dan alleen 
het bezorgen van maaltijden. Er is écht aandacht 
voor de klant. Even dat praatje met die 
vriendelijke bezorger. Even iemand die achter de 
deur heen kijkt en vraagt hoe het gaat. Soms 
wordt er een doos nabezorgd of wordt de klant na 
gebeld wanneer er geen lijst is ingeleverd, soms 
wordt er wat extra’s of speciaals geregeld of wordt 
er meegedacht bij vraagstukken en ook is er een 
stukje signalering wanneer een klant bijvoorbeeld 
de deur niet open doet. Net dat stukje extra 
service onderscheid de maaltijdservice van andere 
aanbieders en dat is ook precies wat klanten en 
hun naasten teruggeven wat de maaltijdservice 
voor hen zo waardevol maakt.  
 

Sport en Bewegen 

Bewegen op Muziektour door Montferland.  
In het kader van “Wat wel kan” is de Bewegen op 

Muziektour georganiseerd. Door het corona-virus 

lagen veel evenementen en activiteiten stil. 

Iedereen zat veel thuis. Om toch fit en in 

beweging te blijven, zijn de sociaal werkers van 

Welcom naar iedere kern in Montferland gegaan 

om op veilige afstand (ieder vanuit de eigen tuin of 

balkon) muzikaal te bewegen. Een van de ambities 

van de Bewegen op Muziektour was tevens ook de 

borging in de kern, dat wil zeggen dat het idee van 

bewegen werd opgepakt door mensen uit de kern. 

Door partijen sleutelfiguren en verenigingen (o.a. 

oefentherapie Montferland, Dansschool Dancin, 

SV Wilskracht, Peter Aal) uit de desbetreffende 

kern bij de bewegen op muziektour te betrekken, 

mee te laten denken en mee te nemen werd 

geprobeerd de drempels zoveel mogelijk weg te 

nemen om het concept Bewegen in te bedden in 

de kernen.  

 

‘Dit zouden we ook zelf kunnen organiseren, maar 
dan komt er niks van, we moeten een beetje worden 

aangespoord’ 
 

‘Onze oude botjes moeten los ‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beweegchallenges ouderen 
Na het succes van de Beweegchallenges voor 
kinderen, zijn er dit jaar samen met beweegcoach 
Peter Aal verschillende beweegchallenges voor 
ouderen opgenomen. Deze challenges zijn 
verspreidt via de nieuwsbrief sport & cultuur, 
social media, YouTube en mailings. Ouderen 
konden de challenges in en rondom het huis zelf 
uitvoeren en uit enkele reacties op de challenges is 
ook daadwerkelijk gebeurd. De challenges zijn 
makkelijk te bekijken op het Youtube kanaal van 
Welcom, klik HIER om een challenge te bekijken 

25 deelnemers volgen Old Stars opstartcursus 

Montferland 

Samen met de gemeente Montferland en het 

Nationaal Ouderenfonds is op de velden van de 

Korenakker in Loil een Opstartcursus Old Stars 

voor alle beweegaanbieders van ouderen in 

Montferland georganiseerd.  

Het doel ervan was om trainers en begeleiders 

handvatten aan te reiken om ouderen op een 

verantwoorde wijze ouderen via OldStars sporten in 

beweging te brengen. Binnen de doelgroep OldStars 

Sport bestaat verantwoord bewegen uit drie 

bouwstenen.  

Die bouwstenen zijn spelvormen, aanbieden van de 

juiste beweegvormen en de sociale setting waarin 

dat gebeurt. Dit laatste wordt ook wel sociale 

activering genoemd. 

Met behulp van deze opstartcursus is er een beter 

inzicht in wat verantwoord bewegen is via de Old 

Stars methodiek. Door beweegvormen en 

spelvormen aan de training toe te voegen wordt 

bereikt dat iedereen met nog meer plezier 

meedoet aan de oefenvormen, op zijn of haar 

eigen niveau. De onderdelen zijn tijdens deze dag 

besproken, gedemonstreerd en uiteraard hebben 

de deelnemers de oefeningen ook aan den lijve 

https://www.youtube.com/watch?v=R8ENcwfwtjA
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ondervonden. Met 25 deelnemers vanuit 

verenigingen (tennis, voetbal), wandelgroepen, 

fysiotherapeuten hebben we een groot bereik en 

een bont gezelschap bij elkaar gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bewegen bij Azora en Liemerije tijdens 
Nationale Balkon Beweegdag  
In het kader van de Nationale Balkon Beweegdag, 
een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds is 
de Sportcoördinator langs geweest bij de ouderen 
van Liemerije Waverlo & Tesma in Didam en Azora 
Gertrudis in ’s-Heerenberg. Het doel van de 
Nationale Balkon Beweegdag is om ouderen door 
heel het land laagdrempelig te laten bewegen en 
aandacht is vragen voor bewegen, 
samenhorigheid en solidariteit.  Op Balkon 
Beweegdag kunnen de activiteiten daarom 
variëren van een balkon danssessie tot een leuke 
balkon bingo. Uiteraard zijn de activiteiten veilig 
en binnen de geldende coronamaatregelen 
georganiseerd. In Montferland is gekozen voor een 
petje op/petje af-quiz met kennis over 
Montferland bij de ouderen. De bedoeling is dat de 
Nationale Balkon Beweegdag jaarlijks terugkeert 
in Montferland. 
 

De Beweegmakelaar 
In oktober 2021 is de beweegmakelaar in 
Montferland van start gegaan en heeft inmiddels 
de eerste intakegesprekken gevoerd. Er zijn 10 
casussen aan de beweegmakelaar voorgelegd 
waarvan en inmiddels 5 intakegesprekken zijn 
gehouden. Van de 10 casussen was 50% intern 
doorverwezen en 50% van de klanten werd 
doorverwezen via een externe organisatie zoals 
een fysiotherapeut of praktijkondersteuner van de 
huisarts. Door de lockdown die in december in 
ging was er geen ruimte om deze mensen te 
begeleiden naar een vereniging om daar bij 
beweeggroepen aansluiting te vinden. 
 
 
 

Ervaringen 
Hoewel de beweegmakelaar nog maar net van 
start is gegaan, hebben de eerste Montferlandse 
55-plussers gretig gebruik gemaakt van de dienst. 
Deze mensen geven aan het heel fijn te vinden dat 
ze geholpen worden en dat ze de begeleiding 
krijgen die ze nodig hebben. Daarbij zeggen ze 
ook dat ze het fijn vinden dat er iemand naar hen 
luistert en met hen meedenkt. 
 
Klanten weten vaak zelf heel goed dat beweging 
belangrijk voor ze is. Alleen mogen of kunnen ze 
vaak veel dingen niet door lichamelijke gebreken. 
Door die beperkingen weten ze zelf niet meer wat 
dan juist wel of niet goed voor hen is. Juist bij dat 
stukje komt de beweegmakelaar helpen en kijkt 
met hen mee naar de mogelijkheden. 
 
Verenigingen 
Het project was in de startfase en het contact 
leggen met de verenigingen was daarin van 
belang. Er is contact met Openclub de Nevelhorst 
gelegd waarbij de activiteit All Stars Tennis is 
bezocht. Vanuit de open club kwam de vraag hoe 
ze kunnen aansluiten bij de Meedoen regeling 
Montferland. Daar ondersteunen we bij zodat ze in 
2022 aangesloten zijn. Inclusie is een 
sleutelbegrip: de drempel richting de openclub 
voor inwoners met weinig financiële ruime zo laag 
mogelijk maken. Openclub de Nevelhorst biedt 
namelijk veel moois en het zou het is goed als het 
voor iedereen toegankelijk is. 
 
Initiatief ondersteuning 
Beek All Stars 
Voetbalvereniging VV Peeske uit Beek heeft bij de 
beweegmakelaar geïnformeerd naar de 
mogelijkheid om een Old-Star voetbalteam op te 
zetten voor senioren. De beweegmakelaar heeft 
kennis van de verschillende subsidies die gebruikt 
kunnen worden en zal hierbij het aankomende jaar 
de vereniging ondersteunen bij het organiseren 
van dit plan.  
 
Wooncomplexen Didam 
In november is er een gesprek geweest met 
Sensire en STMG in het Gezondheidscentrum. 
Deze twee thuiszorgorganisaties wilde de 
mogelijkheid onderzoeken om in de 
wooncomplexen (Panhuis, Meulenvelden, 
Waverlo, Tesma, De Ent) beweegactiviteiten aan 
te bieden. Dit gesprek eindigde met het actiepunt 
dat er geïnventariseerd gaat worden bij 
bewonersraden van deze complexen. Hier is 
positief op gereageerd. In het nieuwe jaar wordt 
hier verder over gesproken.  
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Wandelinitiatief GC 
Ook wandelinitiatieven moet gestimuleerd blijven 
worden in Montferland. Zo zijn er in het 
Gezondheidscentrum in Didam twee 
wandelgroepen die elke maandag de 3km of 7km 
lopen. Het is de bedoeling dat er een 1km groep bij 
gaat komen voor mensen die slecht ter been zijn. 
Omtrent het onderwerp inclusie moet iedereen de  
 

 
kans krijgen om op een sociale manier begeleid te 
kunnen wandelen. Ook dit zal in het nieuwe jaar 
meer vaart krijgen, zodat er zo snel mogelijk met 
deze groep gestart kan worden. 
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Medewerkers 

Medewerkers   

Gemiddeld aantal medewerkers in dienst (incl. deeltijdwerkers) 33 

Gemiddeld aantal deeltijdwerkers in dienst 32 

Aantal medewerkers op 31 december 2021 37 

Verzuimpercentage (excl. Zwangerschapsverlof en WAO) op 31/12/ 4.5 

Verzuimpercentage (incl. zwangerschapsverlof excl. WAO) op 31/12/ 4.5 

Aantal ongevallen  0 

Aantal medewerkers dat in de WAO/WIA terechtkwam  0 

In- en uit dienst   

In dienst 

Functie Datum Uur per week 

Sociaal Cultureel Werker 3 01-03-2021 32 

Sociaal Cultureel Werker 3 15-03-2021 24 

Sociaal Cultureel Werker 3 01-09-2021 32 

Sociaal Cultureel Werker 3 01-09-2021 32 

Sociaal Cultureel Werker 3 01-10-2021 32 

Sociaal Cultureel Werker 2 01-10-2021 8 

Sociaal Cultureel Werker 2 01-10-2021 6 

Sociaal Cultureel Werker 3 01-10-2021 32 

Huishoudelijk Medewerker 01-11-2021 20 

      

Uit dienst 

Functie Datum Uur per week 

Sociaal Cultureel Medewerker 2 21-01-2021 0 

Sociaal Cultureel Medewerker 3 31-05-2021 33 

Sociaal Cultureel Medewerker 3 31-08-2021 32 
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Mobiliteitscijfers 2021 
 

Toelichting Verzuimpercentage 

Welcom streeft er naar het verzuimpercentage voor zover beïnvloedbaar  zo laag mogelijk te houden. Dat 

doen we met een helder verzuimbeleid, aandacht voor preventie, goede werkomstandigheden en door 

intensieve verzuimbegeleiding. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt in De Staat van Volksgezondheid 

en Zorg dat het percentage ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn, in het derde kwartaal van 2021 6,2% 

was. Bij Welcom is het gemiddelde verzuimpercentage lager: 4,5%. In vergelijking met 2020 is het gemiddelde 

verzuimpercentage iets hoger (4,5% t.o.v. 4,4%).   

(cijfers 4e kwartaal nog niet beschikbaar op site CBS. PGGM meld dat het verzuimpercentage voor 2021 

uitkomt op 7,29%) 

 

Kwaliteit & veiligheid 
 

Kwaliteit staat bij Welcom hoog in het vaandel. Mede om deze reden is Welcom 
in het bezit van een HKZ certificaat. Het HKZ certificaat maakt zichtbaar 

dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de 
sector, stakeholder, klanten en de overheid worden gesteld. Jaarlijks 

wordt het KMS systeem door het Keurmerkinstituut, een 
onafhankelijke certificerende instelling beoordeelt om zo als 

organisatie te blijven leren en ontwikkelen.  
 
In 2021 zat Welcom nog midden in de transitie naar het HKZ 
Zorg en Welzijn-model dat sinds vorig jaar als 
kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruikt. De norm HKZ 
Zorg en Welcom past beter bij Welcom doordat deze beter 
aansluit bij de welzijnssector. Binnen deze transitie worden er 
nieuwe handboeken opgesteld en processen herzien. Ook 2022 

zal voor een groot deel nog in het teken staan van deze 
transitie.  

 

 

 

Beleidsontwikkeling en KMS 
(Waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. Voldoen aan HKZ-normen, wetten en regelgeving. 
Meten & verbeteren.) 

Klanttevredenheidsonderzoek 2021 

Het afgelopen jaar is er een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd onder 3 verschillende diensten 

van Welcom. Onderzoeksbureau NaarDaar is gevraagd om deze KTO voor Welcom uit te voeren.  

De diensten waarbij de KTO wordt uitgevoerd zijn: 

- Seniorenconsulent 

- De omslag 

In een kwaliteitsmanagementsysteem worden 
alle activiteiten van de organisatie beschreven en 
met elkaar in verband gebracht. De afspraken 
over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
toetsingsmethoden worden vastgelegd en er 
wordt bepaald hoe verbeteringen systematisch 
worden doorgevoerd. De klant staat centraal in 
het primaire proces. Voor het effectieve verloop 
van het primaire proces is ondersteuning nodig 
vanuit de secundaire processen, zoals 
beleidsontwikkeling, faciliteren van 
medewerkers, een gezonde werkomgeving, e.a. 
daadwerkelijke dienstverlening tot en met de 
evaluatie en nazorg.  
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- Beweegtour voor senioren 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021 (MTO) 

Welcom hecht veel waarde aan de mening van medewerkers. Zij zijn immers de motor binnen het primair 

proces. Met de mening van medewerkers kan Welcom als organisatie blijven groeien en ontwikkelen.   

Dit keer is het uitvoeren van de MTO meer conform Deep Democracy werkwijze en in samenwerking met 

NaarDaar wat anders aangevlogen dan voorgaande MTO’s.  Er is gestart met het uitzetten van een enquête 

die door 79% (77% in 2017) van de medewerkers is ingevuld. Een mooi aantal wat in vergelijking met andere 

organisaties binnen de branche een hele goede score is. Het tweede gedeelte van de MTO is in het najaar in 

samenwerking met NaarDaar en Spectrum uitgevoerd. Hierbij is tijdens een bijeenkomst met medewerkers 

meer diepgang gezocht op de resultaten van de MTO en is er gekeken welke concrete verbeterpunten er zijn 

en hoe die in de praktijk gebracht kunnen worden. 

De algemene conclusie is dat medewerkers eigenlijk heel tevreden zijn over Welcom als werkgever. De 

positieve punten werden in de vorm van ‘gouden pijlen’ afgevuurd: 

• Als nieuwe medewerker krijg je een welkom gevoel en word je direct behandeld als volwaardig collega.  

• Steeds meer bereidheid om samen te werken aan meer kwaliteit en innovatie.  

• Heel prettig hoe iedereen zich efficiënt en effectief inzet om inwoners te ondersteunen.  

• Vanuit deelnemers en inwoners komen veel positieve geluiden, bijvoorbeeld over het goede werk dat 

Welcom doet, de plezierige bejegening en de bereikbaarheid. Welcom is er voor de mensen!  

• Afgelopen anderhalf jaar is razendsnel naar de ‘wat kan wel’-kant bewogen. Het werk is vernieuwd en 

verbeterd en de organisatie doorontwikkeld. Heel mooi!  

• Ondanks corona is Welcom zichtbaarder geworden voor de buitenwereld.  

• Er is een cultuuromslag ervaren; energie gaat en mag borrelen, omdat iedereen vrijheid en verantwoordelijk 

mag nemen en dat ook doet. 

De dynamiek van de samenleving en allerlei maatschappelijke en demografische ontwikkelingen maken dat 

de welzijnssector eigenlijk standaard in de ontwikkelstand staat. Dat zorgt voor continue reuring binnen 

organisaties. In de periode sinds het laatste onderzoek van 2017 is het stof van de decentralisaties 

neergedaald, is er een coronacrisis geweest en heeft Welcom intern, door te gaan werken vanuit de 

uitgangspunten van Deep democracy, ook de bakens verzet. Ondanks deze ontwikkelingen zijn medewerkers 

door de bank genomen tevreden over Welcom als werkgever en de manier waarop ze hun werk kunnen 

uitvoeren. Op verreweg de meeste aspecten zijn de scores nog beter dan in 2017. De organisatie heeft stappen 

in de goede richting gezet 

De verbeterpunten lagen voornamelijk op het gebied van Deep Democracy. Hoewel deze methode als prettig 

wordt beoordeelt, is het nu tijd om te gaan finetunen en de punten op de i te zetten.  In 2022 zal er met 

medewerkers een vervolg bijeenkomst worden georganiseerd om nog een stapje verder te kunnen zetten.  

Klanten waarderen de dienstverlening van Welcom met een 8,2! 
Onlangs is er in opdracht van Welcom door onderzoeksbureau NaarDaar een klanttevredenheidsonderzoek 
afgenomen onder drie diensten van Welcom. Klanten van de Omslag, Seniorenconsulent en de Beweegtour 
voor senioren, hebben middels een vragenlijst onze dienstverlening beoordeeld. Daaruit blijkt dat de klanten 
onze dienstverlening gemiddeld met een 8,2 waarderen!  
 
De 94 respondenten geven Welcom een 8,2 als gemiddeld rapportcijfer.  
De respondenten die bezoek kregen van een Seniorenconsulent geven een 8,1, de bezoekers van De Omslag 
een 8,4 en de deelnemers aan de Beweegtour een 7,8. Daarnaast geven gemiddeld alle respondenten aan dat 
ze Welcom zouden aanbevelen aan andere mensen en dat de dienst of activiteit aan de verwachtingen 
voldoet. Vooral die laatste score is belangrijk, omdat tevredenheid de ervaring minus de verwachting vooraf is. 
Als de ervaring dus aan de verwachting vooraf voldoet, leidt dat tot tevredenheid. 
 

De respondenten zijn over de gehele linie tevreden over de dienstverlening van Welcom. Gemiddeld zijn alle 

respondenten tevreden over het contact in het algemeen, het eerste contact, de informatie over het aanbod, 
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de sfeer tijdens de contacten, de telefonische bereikbaarheid van de medewerkers en de snelheid waarmee e-

mail wordt beantwoord. 

De respondenten zijn ook  zeer positief over het contact met de medewerkers.  Hierbij wordt genoemd dat ze 

zich serieus genomen voelen, het contact prettig en gemakkelijk is, medewerkers creatief zijn in hun denken 

en goed duidelijk kunnen maken wat klanten van ze kunnen verwachten. Ook  wordt aangegeven dat 

medewerkers steeds met hen meekijken naar wat ze zelf kunnen doen en ze aanmoedigen om zelf, of met 

anderen, activiteiten te organiseren.  Lees in de brochure hier meer over.  

https://intranet.iedereenwelcom.nl/protected/view/socialFiles/17882/Welcom-

klanttevredenheidsonderzoek2021-drukwerkbestand2.pdf  

 

Klachten en incidenten 
In 2020 werd er geconstateerd dat er opvallend weinig klachten en incidenten werden geregistreerd. 
Mogelijke oorzaken hiervan waren dat medewerkers een klacht wellicht niet altijd direct herkennen, er 
vergeten wordt om een klacht te melden of omdat het woord klacht ‘zwaar’ klinkt waardoor het afschrikt. 
Om deze reden is in 2021 extra aandacht geweest voor het melden van klachten en incidenten. Door 
regelmatig berichten op intranet te plaatsen en door het bespreekbaar te maken tijdens 
medewerkersbijeenkomsten zijn medewerkers geïnformeerd over het belang van het melden van klachten en 
incidenten voor zowel de organisatie als voor de klant en de medewerkers zelf. 
 
In 2021 zijn er in totaal 11 incidentmeldingen en 2 klachten geregistreerd. Opvallend dit jaar waren het aantal 
meldingen waarbij er sprake was van bedreiging of intimidatie. Naar aanleiding van de incidenten zijn er 
aanpassingen gedaan op procesniveau of zijn er voorzorgsmaatregelen getroffen om zo de dienstverlening / 
veiligheid te verbeteren. 
 
Ook in 2022 zal er speciale aandacht blijven komen voor het melden van zowel incidenten als het melden van 
klachten zodat dit op termijn een onderdeel wordt van het werk.  
 
Kritische leveranciers 
Jaarlijks worden alle medewerkers gevraagd naar hun ervaringen met de leveranciers van Welcom. Daarbij 
worden leveranciers beoordeeld op de levering van hun producten of diensten, hun reactiesnelheid en de 
behandeling van klachten. De verbeteracties zullen worden opgenomen in de verbeteragenda. 
 
Interne audit 

In het tweede tertiaal van dit jaar heeft de interne audit plaatsgevonden. Net als vorig jaar heeft een team van 

medewerkers de rol van auditor op zich genomen. De verbeterpunten zijn opgenomen in de verbeteragenda. 

Dit jaar stonden de volgende processen op de planning 

Primaire processen 

• Schuldhulpmaatje 

• Nieuwkomers 

• Seniorenconsulent 

• Talentontwikkeling & jongeren 

• De Omslag 

• De Voorleesexpress 

 

Ondersteunende processen 

• Werkomgeving en materiaal 

 

Uit de gesprekken bleek wederom hoe enthousiast en gedreven medewerkers zijn over hun werk. 

Verbeterpunten lagen onder andere op het gebied van veilig werken, omgaan met gegevens en het faciliteren 

en informeren van vrijwilligers. 

 

https://intranet.iedereenwelcom.nl/protected/view/socialFiles/17882/Welcom-klanttevredenheidsonderzoek2021-drukwerkbestand2.pdf
https://intranet.iedereenwelcom.nl/protected/view/socialFiles/17882/Welcom-klanttevredenheidsonderzoek2021-drukwerkbestand2.pdf
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Externe audit 

Het keurmerkinstituut heeft aangegeven dat Welcom voldeed aan de voorwaarden om 1 controleaudit over te 

slaan. Om deze reden is er in 2021 geen externe audit uitgevoerd. In 2022 zal de eerstvolgende externe audit 

weer plaatsvinden. 

Maand van de privacy 
In oktober is er extra aandacht besteed aan het thema privacy. Iedere week is er een onderdeel vanuit het 
thema privacy aan bod geweest. Hierbij werden en tips en weetjes gedeeld maar ook werd er aan 
medewerkers gevraagd om binnen hun werkzaamheden te kijken of alles op orde was. Het doel van deze 
maand was om het thema intensief onder de aandacht te brengen en medewerkers te informeren en te 
activeren. 
 
Betrokkenheid bij kwaliteit 
Het afgelopen jaar zijn medewerkers actiever betrokken bij alles omtrent kwaliteit. Dit is gebeurd door 
regelmatig posts op intranet te plaatsen over een bepaald onderwerp, door het herzien van 
procesbeschrijvingen samen met de medewerkers en ook door in medewerkersbijeenkomsten het een en 
ander te vertellen.  Het resultaat hiervan is dat medewerker meer stilstaan bij de kwalitatieve kant van hun 
werk. Het viel dan ook op dat er veel vaker vragen werden gesteld of advies werd gevraagd aan de 
kwaliteitsmedewerker. De vragen die gesteld werden gingen met name over hoe iets het beste aangepakt 
kon, vragen over het melden van een mogelijk incident en vragen over privacywetgeving. Een mooie 
ontwikkeling die hopelijk volgend jaar doorzet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


