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1. Inleiding 

 

2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Nog steeds werden we geconfronteerd met de gevolgen van 

de COVID-pandemie. Welzijnswerk is een werksoort die kracht krijgt door contacten. En contacten 

konden ook in 2021 een hele poos alleen telefonisch of online plaatsvinden. Dat heeft ons werk 

natuurlijk sterk beïnvloed. Toch hebben we een heleboel gedaan waarmee we het welzijn van 

inwoners hebben kunnen (helpen) bevorderen. Dat waren ook veel activiteiten waarin mensen 

elkaar weer konden ontmoeten (live of online). Daar was veel behoefte aan. Activiteiten zijn altijd 

een middel om een hoger doel te bereiken en dat is ook weer gelukt en te lezen in dit jaarverslag. 

We hebben mensen met elkaar verbonden en we hebben mensen uitgedaagd om ondanks alles 

actief te blijven.  

 

Er kon natuurlijk minder maar we hebben ons ingezet om binnen de mogelijkheden de 

leefbaarheid op peil te houden. De vitale en assertieve inwoners hebben hier hun bijdrage aan 

geleverd. WijZ welzijn heeft hierin een schakelfunctie. We onderhouden actief contact met 

doelgroepen en we werken actief en intensief samen met de vele vrijwilligers, lokale organisaties 

en verenigingen.   

 

In dit jaarverslag kunt u de resultaten van 2021 lezen en, zoals u inmiddels van ons gewend bent, 

geven we via foto’s ook een beeldend inkijkje in ons werk. 

 

We hebben de indeling gemaakt zoals we ook de offerte hebben ingedeeld. We komen er echter 

steeds weer achter dat de thema’s in elkaar overlopen en elkaar steeds weer beïnvloeden. Logisch 

ook omdat we ons op de totale Raalter samenleving richten.  

 

Veel leesplezier! 

 

TEAM WIJZ WELZIJN RAALTE 

 

 

 

 

Onze wens? Een zo goed mogelijk leven voor jou. 
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2. Opbouwwerk WijZ welzijn 

 

De inzet van de opbouwwerkers draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van 

inwoners. Zij worden geactiveerd en krijgen ondersteuning bij het bedenken, opzetten en 

uitvoeren van activiteiten en diensten in hun dorp. Dit vergroot de leefbaarheid en stimuleert 

verbinding tussen dorpsgenoten. 

 

De opbouwwerkers zijn actief betrokken bij de kernteams en hebben een breed netwerk. Dit zorgt 

ervoor dat inwoners informatie krijgen over lokale organisaties en voorzieningen en wat deze voor 

inwoners kunnen betekenen. Tevens kunnen inwoners signalen melden aan opbouwwerkers 

waardoor individuele signalen verbonden kunnen worden aan een collectieve aanpak.  

 

 

 

Op afstand de wijk in 

Door corona konden veel activiteiten niet doorgaan. Elkaar fysiek ontmoeten was maar beperkt 

mogelijk. Om in contact te blijven met inwoners en ze een hart onder de riem te steken, gingen 

opbouwwerkers de dorpen in en bedachten creatieve activiteiten. De onlinepubquizzen, auto 

puzzeltocht, wandelpubquiz, roadtrip en onlinebingo waren een groot succes. “Zo fijn dat er weer 

iets georganiseerd wordt, we kijken er echt naar uit", aldus een deelneemster uit Raalte. Inwoners 

uit alle kernen van de gemeente Raalte hebben deelgenomen aan deze activiteiten. Mede hierdoor 

hebben de opbouwwerkers hun netwerk kunnen uitbouwen. 
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In mei werden bewoners van de Lijsterbesstraat in Raalte blij verrast met een chrysant en een 

kaartje. En in juni werd 50 liter soep gekookt door de opbouwwerkers en een wijkbewoner. 

Inwoners uit de gemeente konden na aanmelding een emmertje soep ophalen voor zichzelf, een 

ander of om te delen.  

Om wat afleiding en vertier te bieden gaan we met een koor langs alle kernen. Door corona moest 

dit helaas verplaatst worden naar 2022. 

 

                 

 

Ondersteuning bewonersinitiatieven 

In 2021 zijn diverse bewonersinitiatieven ondersteund, waaronder het Soepcafé Raalte. ‘Ik vind 

het belangrijk om voedselverspilling tegen te gaan en het belangrijk dat iedereen mee kan doen. 

Zo is het idee voor het opstarten van het Soepcafé ontstaan’, vertelt initiatiefneemster Dinette. 

Het opbouwwerk van WijZ welzijn Raalte heeft het Soepcafé Raalte ondersteund met het maken 

van promotie, het werven van vrijwilligers en de aanschaf van kookbenodigdheden. In september 

is het Soepcafé Raalte van start gegaan en hebben een flink aantal mensen mogen genieten van 

een maaltijd en mooie gesprekken.  
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In Laag Zuthem geven dorpsbewoners aan dat ze het moeilijk vinden om met hun dove 

dorpsgenoten te communiceren. We hebben contact gelegd met Kentalis en zijn aan het 

onderzoeken wat we voor de inwoners kunnen betekenen. 

 

Er zijn een aantal stichtingen en verenigingen ondersteund met het aanvragen van subsidie.  

En om aandacht te vragen voor het thema ‘Eenzaamheid’ is er in Heino een wensboom opgezet 

met als doel vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. 

 

                           

 

Wilgensingel Raalte 

Er is intensief contact gelegd met bewoners van de Wilgensingel. Door gesprekken aan de deur te 

voeren, is een bewonerscommissie samengesteld en hebben er twee overleggen plaatsgevonden. 

De bewonerscommissie vertegenwoordigt de buurt om de behoeftes in kaart te brengen. Zo zijn er 

diverse vragen voor Salland Wonen naar voren gekomen. Hier komt een vervolg op in 2022.  

 

Om de onderlinge contacten te versterken is er herhaaldelijk afval geprikt in de straat door 

opbouwwerkers, met als resultaat dat bewoners mee gingen doen en elkaar beter leerden kennen.  

In december konden bewoners elkaar opgeven voor een decemberpakket. Deze actie heeft de 

onderlinge betrokkenheid in de straat gestimuleerd. Er zijn diverse pakketten uitgedeeld. 

 

Iedereen doet mee 

In samenwerking met CRT en Vluchtelingenwerk is in november een informatiebijeenkomst over 

fietslessen voor statushouders georganiseerd. Leren fietsen is een vaardigheid die goed van pas 

kan komen in Nederland. De fiets is immers een ideaal voertuig om kleine afstanden te 

overbruggen. De informatiebijeenkomst is goed bezocht en in het voorjaar van 2022 zal gestart 

worden met de fietslessen.  
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De kracht van contacten 

Het opbouwwerk heeft een breed netwerk. Zij zijn zichtbaar in diverse werkgroepen, waaronder de 

kernteams: het Roalter Sportakkoord, de buurtcentra Raalte en Raalte Gezond. Door de vele 

contacten die ze hebben, kunnen zij snel schakelen tussen organisaties en inwoners. Het 

opbouwwerk is zichtbaar voor inwoners en stelt zich laagdrempelig op, zodat inwoners signalen 

door kunnen geven.  

 

Ook dit jaar hebben inwoners ons weten te vinden voor ondersteuning bij kleine initiatieven in de 

buurt en om mee te denken over een invulling van hun vrije tijd. Opbouwwerkers hebben signalen 

ontvangen op het gebied van zorg en overlast van jongeren. Deze signalen zijn doorgezet naar 

netwerkpartners.   

 

Opvallend dit jaar is een flinke stijging van het aantal zorgmeldingen.   
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3. Jeugd- en jongerenwerk  

 

Het doel van het jongerenwerk is om jongeren te ondersteunen en te helpen bij het opgroeien tot 

zelfstandige volwassen mensen. Het jongerenwerk biedt van oudsher ambulant jongerenwerk, 

groepswerk, individuele begeleiding en voorlichting. Daarnaast leveren we een bijdrage aan 

begrip voor jongeren.   

 

In dit hoofdstuk een overzicht van wat er plaatsvond in 2021.  

 

3.1  Bezoekers inlopen TraXX   

Het hele jaar door is TraXX opengebleven in aangepaste vorm. Afhankelijk van de op dat 

moment geldende maatregelen varieerde dit van 2 personen per uur tot groepen van maximaal 

10 personen. Na elke persconferentie anticipeerde het jongerenwerk op eventuele 

veranderingen. Door goed in contact te blijven met de doelgroep wisten de jongeren waar ze 

aan toe waren. De koffiemomenten waar maar 2 jongeren per keer op afspraak mochten 

komen, werden ook goed bezocht.   

 

De tienerinlopen op woensdagmiddag werden goed bezocht. Ook hier moest een tijdlang door 

de maatregelen met aanmeldingen worden gewerkt, waardoor we regelmatig tieners teleur 

moesten stellen.  
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3.2 Maandelijkse activiteiten  

De tieneravond op vrijdag werd goed bezocht, met wisselende aantallen, afhankelijk van de 

geldende maatregelen. De RAS draaide goed met 15 unieke deelnemers. 

  

                   

 

3.3 Duo overleg  

Dit is een overkoepelend overleg met onder andere de gemeente, Bureau Halt, 

leerplichtambtenaar, CJG, politie en jongerenwerk. Tijdens dit overleg worden zorgen over 

jongeren uitgesproken en gedeeld. Het overleg vindt elke 6 weken plaats.  

  

3.4 Acties binnen het jongerenwerk  

Onderstaand een weergave van de acties binnen het jongerenwerk: 

o Doorverwijzing naar huisarts wegens depressieve klachten bij een jongere.  

o Gesprekken met een jongere over persoonlijke hygiëne.  

o Ondersteunen en invullen kieswijzer.  

o Doorverwijzing naar de gemeente van een melding over ernstige zorgen huiselijk 

geweld.  

o Meldingen van inwoners Luttenberg over jongeren die overlast veroorzaken. 

Doorverwezen naar de politie.  

o Overleg gehad met jongeren uit Heeten n.a.v. overlastmeldingen bij politie en 

gemeente.  

o Doorverwijzing naar een begeleider voor ondersteuning bij opleidingskeuze van een 

jongere.  

o Koffiemomentjes met jongeren.  

o Doorverwijzing jongere naar De Kern, depressieve klachten.  

o Deskundigheidsbevordering voor de jongerenwerkers door Tactus.  

o Onderzoeken nauwere samenwerking met CJG voor doorstroming jongeren.  

 

  



Jaarverslag 2021 WijZ welzijn Raalte   Pagina 10 van 29 
 

       

 

3.5 Activiteiten TraXX                

  

Activiteiten    

 

Roadtrip  

 

 Met behulp van jongeren is een magazine gemaakt met foto's en een  

 route door de gemeente. De routes variëren van filmpjes kijken tot  

 kaartlezen en puzzelen.  
 

 

Online pubquiz(4x) 

 

 Deelnemers uit verschillende kernen van de gemeente Raalte. 
 

 

Wandelpubquiz  

 

 Voor alle kernen hebben we verenigingen benaderd en een 

 wandelpubquiz gemaakt en deze gebracht, zodat zij die in hun eigen 

 dorp konden aanbieden. Verschillende kernen hebben hier gebruik van 

 gemaakt. 
 

 

Online bingo(2x) 

 

 Deelname door jongeren uit verschillende kernen. 

 

Speluitleen  
 

 

 Tieners en jongeren konden spelletjes lenen om thuis te spelen. 
 

 

Auto fotopuzzeltocht  
 

 

 Deelname uit diverse kernen. Aan de hand van foto's je weg vinden 

 door de gemeente Raalte via alle kernen.  
 

 

Escaperoom  

 

 We hebben een escaperoom gebouwd waar alle jongeren uit de 

 gemeente Raalte aan deel mogen nemen. Hier is volop gebruik van  

 gemaakt door 20 teams uit diverse buurtdorpen.  
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3.6 Voorlichting  

Op diverse basisscholen heeft de ambulant jongerenwerker een informatieve les gegeven over 

het jongerenwerk in de gemeente Raalte. Wat doet het jongerenwerk en voor wie is het?  

We hebben, in samenwerking met Tactus en de politie, voorlichting omtrent sociale media en 

gamen op een aantal basisscholen en het Carmel College Salland gegeven.   

 

Bij TraXX zijn Entreeklassen van Landstede op bezoek geweest voor een voorlichting over het 

jongerenwerk.  

 

          

         

  

3.7 Ambulant Jongerenwerk  

De ambulant jongerenwerker is op straat te vinden. Hij bezoekt plekken waar jongeren komen, 

maakt contact en hoort wat er speelt onder jongeren. Waar mogelijk onderneemt de 

jongerenwerker actie naar aanleiding van signalen.  

Daarnaast biedt de jongerenwerker een luisterend oor aan omwonenden die overlast ervaren 

van groepen jongeren. Zijn rol is dan te bemiddelen en zo escalatie proberen te voorkomen. De 

jongerenwerker gaat in op alle overlastmeldingen in de gemeente Raalte.  
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3.7.1 Ambulante signalen en acties 

Hieronder een aantal signalen en acties van WijZ welzijn:                                                                          

        □    Open dag Carmel College Salland. 

        □    Overlastmelding Heino crossbaan.  

        □    Gesprek gehad met overlastmelder Kastanjelaan.                                                                                                   

        □    Overlastmelding Raalte Noord. 

        □    Overlastmelding Luttenberg. 

        □    Overlast jongeren met auto’s bij plein voor de Jumbo. Veel jongens kwamen niet uit de  

              gemeente Raalte. Dit is een bekend probleem bij politie.     

  □    Contact met alle jongerenverenigingen in de buurtdorpen voor deelname aan de 

        escaperoom.    

        □    Kennismaking groep 7 & 8 van de volgende basisscholen: De Bolster, De Korenbloem,  

              De Dolfijn, Kwintijn, De Rietkraag, De Vogelaar en De Gouden Emmer.  

        □   Samenwerking CJG training sociaal-emotionele ontwikkeling.  

                                      

 

3.8 RAS Sociale activering, integratie en verbinding  

Eén keer per maand is er de Raalte Autisme Soos. Jongeren kunnen hier kennismaken met 

lotgenoten tijdens een avond met zo min mogelijk prikkels. Jongeren kunnen gewoon zichzelf 

zijn en even 'weg’ zijn uit de drukte van de maatschappij. Er zijn voor deze jongeren weinig 

mogelijkheden in de regio. Raalte voorziet hier in een behoefte.  

 

Naast de reguliere RAS avonden in TraXX hebben we ook activiteiten kunnen doen met de 

jongeren zoals samen eten en lasergamen.  

 

 

3.9 Extra ondersteuning                                                                                                    

In coronatijd werd duidelijk dat sommige jongeren vastliepen op verschillende gebieden.  
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In samenwerking met Impluz hebben we een training aangeboden aan 6 jongeren hoe om te 

gaan met je gevoelens tijdens corona en wat te doen om nog wel positieve dingen uit je dag te 

halen. Deze training bestond uit 3 avonden.  

Daarin werd duidelijk dat jongeren vastliepen met school en huiswerk. We zijn vervolgens een 

avond in de week opengegaan voor huiswerkondersteuning. Na ongeveer 3 maanden waren alle 

jongeren weer bij en een aantal hebben inmiddels ook hun diploma gehaald.  

 

4. Vrijwilligerswerk 2021                                                                                                                          

 

Iedere inwoner van de gemeente Raalte kan en mag meedoen. Talenten en kwaliteiten van 

inwoners worden ingezet voor elkaar. Het Vrijwilligerspunt Raalte is er voor organisaties en 

(potentiële) vrijwilligers. Met onze kennis, ervaring, ondersteuning, betrokkenheid en 

vacaturebank helpen wij potentiële vrijwilligers om passend vrijwilligerswerk te vinden.  

 

Vrijwilligersorganisaties kunnen bij het Vrijwilligerspunt Raalte terecht voor informatie en advies 

rondom vrijwilligerswerk, waardoor zij kunnen meebewegen in de veranderende maatschappij.  

Dit doen wij door kennis te delen, scholingsmogelijkheden te bieden en netwerkmogelijkheden 

te creëren.   

 

4.1 Vrijwilligerspunt  

Het Vrijwilligerspunt Raalte heeft twee loketten: eén in het Dorpshuus Heino, welke bemand 

wordt door betrokken vrijwilligers en één in het Kulturhus Raalte. In 2021 hadden we nog 

steeds te maken met Covid-19. Dit betekende meebewegen met de coronamaatregelen die op 

dat moment gelden. Hierdoor heeft het loket van het Vrijwilligerspunt Raalte geen volledige 

openstelling kunnen bieden.   
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De website van het Vrijwilligerspunt Raalte is een informatiebron voor organisaties en (potentiële) 

vrijwilligers. In 2021 zijn er 20 nieuwe organisaties of contactpersonen van organisaties 

verwelkomd op de website. Het totaal aantal nieuwe vacatures dat is geplaatst op de website is 

153. 133 inwoners uit de gemeente Raalte hebben gesolliciteerd op vacatures, waaronder een 

groot aantal jongeren. Het Vrijwilligerspunt Raalte heeft 70 matches in beeld. De matches die 

plaats hebben gevonden via rechtstreeks contact tussen vrijwilliger en organisatie door 

bekendmaking van vacatures op sociale media en de lokale kranten zijn niet bekend. Het 

Vrijwilligerspunt Raalte heeft deze matches wel gefaciliteerd. Het contactformulier op de website  

is 10 keer ingevuld met allerhande vragen over zowel de vrijwilligersverzekering als advies over 

het werven van vrijwilligers. 

‘Ik heb als voorzitter van "de Coöperatie" een vacature geplaatst voor een beheerder voor de 

Maalderij in Heino. Dankzij de fraaie site van het Vrijwilligerspunt Raalte zijn wij geslaagd en 

inmiddels gestart met een nieuwe vrijwilliger’. - Voorzitter de Coöperatie Heino - 

 

4.2 Vrijwilligerswerk in de spotlights 
Vacature top 5  

Het Vrijwilligerspunt Raalte werkt hard aan het zichtbaar zijn. Dit wordt gedaan door maandelijks 

een vacature top 5 te plaatsen in het Weekblad voor Salland. Het aantal sollicitaties op vacatures 

uit de top 5 neemt zichtbaar toe wanneer de advertentie in het Weekblad voor Salland gestaan 

heeft.  

 

Raalte Koerier 

Het Vrijwilligerspunt Raalte heeft twee keer in de Raalte Koerier gestaan.  

 

Sociale Media 

Het Vrijwilligerspunt Raalte is actief op Sociale Media. Op Facebook en Instagram worden 

gemiddeld 3 berichten per week geplaatst met actuele vacatures, informatie en workshops.  

Vrijwilligers en organisaties aan het woord 

Veel organisaties, verenigingen of stichtingen die met vrijwilligers werken zijn zich ervan bewust 

dat vrijwilligers een belangrijke meerwaarde kunnen bieden. Aan het bed, in de hulpverlening, in 

de keuken, in de tuin of op de sportclub. Op heel veel plekken wordt de energie van vrijwilligers 

aangewend en ingezet omdat het past bij een overtuiging, het aanbod van de organisatie daarmee 

beter wordt of de organisatie iets kan doen wat ze anders nooit had bedacht.  

Het is echter niet altijd makkelijk om vrijwilligers te vinden voor openstaande vacatures. Om 

vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken en om de drempel te verlagen heeft het Vrijwilligerspunt 

Raalte in de nieuwsbrief ruimte gegeven aan organisaties, stichtingen of verenigingen om hun 

verhaal te vertellen. Dit zorgt ervoor dat potentiële vrijwilligers kennis kunnen maken met de 

organisatie.  
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Naast organisaties, hebben ook vrijwilligers ruimte gekregen om hun verhaal te delen. Het is 

waardevol om verhalen te horen van vrijwilligers wat vrijwilligerswerk hen zelf oplevert. Door  

deze verhalen worden andere inwoners geënthousiasmeerd om zich ook in te zetten als vrijwilliger.   

    Maaike Baarslag, vrijwilligster op basisschool de Linderte  

   en actief in de Gehandicapten Adviesraad: 

 

   ‘Naast mijn vrijwilligerswerk op de Linderte, ben ik actief in de  

   Gehandicapten Adviesraad Raalte. Ik houd de mail bij en zorg ervoor 

   dat de notulen op de juiste plek in de laptop komen te staan. Ik vind  

   het belangrijk om mij in te zetten voor de Gehandicapten Adviesraad,  

   zodat er meer begrip ontstaat voor mensen met een handicap. Ik zit 

   zelf in een rolstoel en vanuit deze ervaring kan ik andere mensen 

          helpen’. 

 

 

Maandelijkse nieuwsbrieven 

Er zijn 12 digitale nieuwsbrieven gestuurd naar 531 e-mailadressen. De verspreiding is groter, 

aangezien organisaties en verenigingen de nieuwsbrief doorsturen naar hun achterban.  

Bovenstaande kanalen dragen bij aan de zichtbaarheid van het Vrijwilligerspunt Raalte en werken 

drempelverlagend voor mensen om in contact te komen met medewerkers van het 

Vrijwilligerspunt Raalte.  
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4.3 Vrijwilligerswerk op maat   

Om potentiële vrijwilligers te ondersteunen bij het vinden van passend vrijwilligerswerk, is er een 

vragenlijst ontworpen. De vragenlijst is gratis toegankelijk op de website van het Vrijwilligerspunt 

Raalte en helpt potentiële vrijwilligers na te denken over wat zij belangrijk vinden in het 

vrijwilligerswerk dat zij willen uitvoeren. De vragenlijst is 27 keer ingevuld en vrijwilligersmakelaar 

Femmy Moes is met elk individu in gesprek geweest om mogelijkheden voor vrijwilligerswerk te 

bespreken.   

 

 

Noor, 21 jaar uit Raalte:  

‘Ik heb de vragenlijst ingevuld op de website van het Vrijwilligerspunt Raalte  

omdat ik graag werkervaring op wilde doen. Ik volg de studie Social Work op 

Windesheim in Zwolle. Vrijwilligersmakelaar Femmy Moes heeft mij geholpen 

om een vrijwilligersplek te vinden die bij mij past en waarin ik werkervaring 

op kan doen wat aansluit bij mijn studie. Ik ben maatje geworden van 

mevrouw De Wit en ga een keer per week bij haar langs. We wandelen 

samen en drinken een kop thee.’                                                                                                                                                             

 

                               De 37-jarige Maria woont sinds een aantal jaar in Nederland.  

                               Maria vindt het belangrijk om de Nederlandse taal te leren en  

                               wil graag kennis en vaardigheden opdoen en haar netwerk 

                               verbreden. Om hieraan te werken, leek het haar een goede  

                               stap om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze nam contact op 

                               met vrijwilligersmakelaar Femmy Moes.   

  

‘Maria had zelf al goed nagedacht over wat ze graag wilde doen om haar Nederlandse taal beter te 

beheersen’, vertelt Femmy. ‘Ze was benieuwd of het mogelijk was om met kinderen samen les te 

volgen op een basisschool. Als tegenpresentatie wilde ze als vrijwilliger taken verrichten op 

school’.   

  

‘Samen met Femmy ben ik naar een basisschool gegaan’, vertelt Maria. ‘Zij stonden open voor het 

idee en daarmee was het traject gestart. Een dag per week ga ik naar school en verricht ik diverse 

taken, waardoor ik leerkrachten en kinderen help tijdens de les en daarbuiten. Ik merk dat mijn 

Nederlandse taal vooruitgaat en ik begrijp steeds beter wat er speelt tijdens een les. Met de kennis 

en ervaring die ik opdoe hoop ik uiteindelijk zelf een betaalde baan te vinden in het onderwijs'. 

 



Jaarverslag 2021 WijZ welzijn Raalte   Pagina 18 van 29 
 

 

4.4 Sterk door vrijwilligerswerk 

32 mensen hebben ondersteuning gehad met een individueel bemiddelingstraject. Deze mensen 

zijn in beeld gebracht door netwerkpartners, waaronder de praktijkondersteuners en de gemeente 

Raalte, hebben zichzelf aangemeld of zijn door hun eigen netwerk aangemeld. Onder deze mensen 

zijn ook een aantal statushouders ondersteund. Zo vroeg mogelijk participeren van statushouders 

bevordert de integratie. 

Tevens is het voor deze doelgroep een manier om andere mensen te ontmoeten, te werken aan de 

taalvaardigheden en ervaring op te doen wat uiteindelijk de kans op een betaalde baan vergroot.  

4.5 Expeditie Nieuwe Gezichten 

De vrijwilligersmakelaar heeft in 2021 met succes de training Expeditieleider Nieuwe Gezichten 

afgerond. Met expeditie Nieuwe Gezichten wordt de nadruk gelegd op het benaderen van nieuwe 

doelgroepen om vrijwilligerswerk te doen. Twee vrijwilligersorganisaties hebben een individueel 

adviestraject gevolgd om nieuwe gezichten te werven voor hun organisatie.  
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4.6 Deskundigheidsbevordering 
De kenniskaravaan wordt georganiseerd door het Vrijwilligerspunt Raalte in samenwerking met de 

Raalter Uitdaging. De kenniskaravaan stond drie keer gepland.  

 

In de eerste helft van 2021 vond de kenniskaravaan ‘Vertel je verhaal en blijf in contact met 

mensen om je heen’ op twee verschillende momenten plaats. Aan deze digitale kenniskaravaan 

hebben 19 mensen deelgenomen. Als resultaat van de kenniskaravaan is de workshop 

gestandaardiseerd en via de website van het Vrijwilligerspunt Raalte gratis te volgen. De 

kenniskaravaan "Samenwerken met bedrijven" die gepland stond in november is vanwege de 

aangescherpte Covid-19 maatregelen niet doorgegaan. 

 

In september is voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen de workshop ‘Het Nieuwe Werven’ 

georganiseerd. Doel hiervan is de organisatie nieuwe inzichten en handvatten aan te reiken voor 

het behouden en vinden van vrijwilligers. 17 vrijwilligersorganisaties hebben deelgenomen aan de 

online workshop. 

Aanbod e-learning op website 

Maatregelen omtrent Covid-19 zorgden ervoor dat fysieke bijeenkomsten beperkt plaats konden 

vinden. Om vrijwilligers en organisaties te blijven voorzien van de ontwikkelingen en om een 

scholingsaanbod te creëren, wordt sinds 2021 e-learning aanboden op de website van het 

Vrijwilligerspunt Raalte. Er zijn 13 e-learnings toegevoegd.  
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4.7 Dankzij Vrijwilligers  

Op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, is de DankZij Vrijwilligers 2021 georganiseerd. Dit is 

een waarderingsmoment voor vrijwilligers werkzaam binnen de gemeente Raalte.  

 

Het oorspronkelijke plan was een avond met diverse workshops en activiteiten te organiseren in 

het Hoftheater. Het aanbod aan workshops/activiteiten zou zijn: bierproeverij, 

mandalastippen, diamond painting, pubquiz, workshop stoelyoga, workshop kleuradvies, workshop 

smartphone fotografie en een workshop mindfulness.   

Vanwege de aangescherpte COVID-19 maatregelen kon het oorspronkelijke programma geen 

doorgang vinden. Om toch een waarderingsmoment te organiseren voor vrijwilligers, is het 

programma aangepast. Er is een online pubquiz, online bingo, online workshop stoelyoga en een 

online workshop kleuradvies georganiseerd op. Bij aanvang richtte wethouder Gerria 

Toeter een woord van dank aan de vrijwilligers voor alle vrijwillige inzet. Op 6 december konden 

vrijwilligers een bierproeverijpakket en een diamond painting ophalen.   

  

In totaal hebben 189 vrijwilligers zich aangemeld voor de DankZij Vrijwilligers 2021.   

 

 

                                      Daan, 24 jaar en trainer bij de voetbal:   

                              ‘Ik geef training bij de voetbal en kreeg een mailtje over de DankZij 

                              Vrijwilligers. Ik zou normaliter niet meedoen aan een bingo, maar besloot mij 

                              op te geven. Vanwege de coronamaatregelen had ik niet veel te doen en dit 

                              leek mij een mooie afleiding. Ik heb met veel plezier meegedaan aan de bingo  

                              en won zelfs een emmer met schoonmaakmiddelen. Ik doe het vrijwilligers- 

                              werk met veel plezier en verwacht er niet iets voor terug. Toch voelt het wel 

                              als een cadeautje dat een gemeente oog heeft voor vrijwilligers en deze 

                              waardeert door het uit te spreken op bijvoorbeeld DankZij Vrijwilligers’. 
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4.8 Overijsselse Vrijwilligersprijs 

Jaarlijks wordt er door de provincie Overijssel de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Elke 

Overijsselse gemeente mag drie vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties c.q. -initiatieven 

nomineren. Het Vrijwilligerspunt Raalte heeft meegedaan aan dit initiatief. In de zomermaanden 

konden inwoners vrijwilligers of vrijwilligersgroepen nomineren voor de Overijsselse 

Vrijwilligersprijs. In totaal zijn 13 vrijwilligers genomineerd. Statenlid Jan Westert heeft op 7 

december de Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt aan Bennie Lokate, Anita Meliesie en Frank 

Hesselink. De genomineerden mochten een oorkonde, een prachtig boeket bloemen en 

waardebonnen van 75 euro in ontvangst nemen. 

 

In 2021 werd ook de ‘groene’ vrijwilligersprijs uitgereikt door de provincie. Dit keer overhandigd 

aan de vrijwilligers van de ZGR Swaenewoerd tuinploeg.  
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4.9 Collectieve Vrijwilligersverzekering 

Negen vrijwilligersorganisaties hebben informatie ingewonnen over en/of gebruikgemaakt van de 

collectieve Vrijwilligersverzekering m.b.t. schademelding of bestuurlijke aansprakelijkheid. 

 

4.10 Maatjespunt Raalte                                                                                                                                                   

Het Maatjespunt Raalte is een samenwerking tussen vijf organisaties om de vraag naar en het 

aanbod van maatjes nog meer te versterken door het werven en matchen van maatjes. De 

coördinatie van het Maatjespunt ligt bij het Vrijwilligerspunt Raalte. Via de website 

https://www.maatjespuntraalte.nl/ kunnen mensen die een maatje zoeken of maatje willen zijn 

zich aanmelden.  

 

In de Raalte Koerier van september is het Maatjespunt Raaltebreed in de aandacht gebracht met 

als doel nog meer maatjes te werven en te koppelen. 
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5. Sociale activering en bestrijden eenzaamheid 

 

Met onze projecten willen we mensen stimuleren en activeren met als doel de sociale 

infrastructuur en sociale cohesie en de netwerken rondom kwetsbare inwoners te versterken. 

Kwetsbare groepen voelen zich daardoor gesteund, waardoor zij kunnen (blijven) participeren in 

de maatschappij. 

 

5.1 Meldpunt Eenzaamheid 

Eenzaamheid is het gevoel iets te missen in de sociale contacten en kent verschillende vormen; 

elke situatie heeft een eigen aanpak nodig. De ene persoon is gebaat bij begeleiding, de ander bij 

een nieuw contact, weer iemand anders bij aansluiting in een groepsactiviteit. In bijna alle 

gevallen is het fijn wanneer iemand naar je omkijkt en tot steun is. Iedere inwoner of organisatie 

kan zich melden met een vraag over ondersteuning of advies wat te doen bij eenzaamheid.   

 

In 2021 werd er af en toe gebruik gemaakt van het meldpunt. Door de voortzetting van de corona- 

periode kwam er landelijk meer aandacht voor eenzaamheid in de media. Omdat er nog steeds 

een taboe rust op het erkennen van eenzaamheidsgevoelens, is dit een goed teken. Mensen 

herkennen daardoor beter hun gevoelens en gaan op hun eigen manier op zoek naar verbetering 

van hun situatie.  

 

We zagen die zoektocht vooral terug in de vraag naar een maatje. Er werd wel heel regelmatig 

gevraagd om gezelschap één op één. Een manier die in de coronatijd nog te verwezenlijken was. 
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In samenwerking met Stichting MEE is in 2021 een begin gemaakt om Vriendenkringen op te 

zetten. Ook hier is corona langere tijd spelbreker geweest met name door de beperking in het 

samenkomen. De verwachting is echter wel dat in het voorjaar van 2022 de vriendenkringen ook 

echt van start kunnen gaan.  

 

5.2 Maatje  

In het tegengaan van eenzaamheid is het vinden van een maatje een vaste waarde geworden. 

Mensen melden zichzelf of worden door de praktijkondersteuner van de huisarts of door onze 

collega’s van het Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern gemeld bij WijZ welzijn.  

 

Vaak ligt bij eenzaamheid sociaal isolement op de loer en is het koppelen aan een maatje een 

goed middel om weer contact te hebben en/of om weer naar buiten te gaan en onder de mensen 

te komen.  

 

Voor een goede match is het belangrijk dat er een klik is tussen beide partijen. In 2021 zijn er zes 

directe koppelingen geweest door WijZ welzijn. Daarnaast verwijzen we natuurlijk ook door naar 

onze samenwerkingspartners binnen het Maatjespunt Raalte wanneer wij zelf geen match kunnen 

maken.  

  

5.3 Gebakjesactie  

Ieder jaar wordt er in de eerste week van oktober landelijk de Week tegen Eenzaamheid 

georganiseerd. In Raalte noemen we die week bij voorkeur ‘de week van ontmoeting’.  

 

Al een aantal jaren is WijZ welzijn de regisseur van de gebakjesactie die in deze week wordt 

georganiseerd. In 2021 deed stichting Evenmens ook (weer) mee in de uitvoering. Inwoners uit de 

hele gemeente konden twee gratis gebakjes bestellen. Het idee is dat deze mensen daarmee op 

bezoek gaan bij iemand in Raalte (of in een van de kerndorpen) die wel wat extra aandacht kan 

gebruiken. Het doel hiervan is om op een luchtige manier aandacht te geven aan het thema 

eenzaamheid.  

 

Dit jaar was niet alleen Bakkerij van der Most in Heino en Raalte het afhaalpunt, maar ook de 

bakkerijen van De Parabool uit Mariënheem en Broekland en Bakkerij Bosgoed in Heeten deden 

mee. Zo werd het iets gemakkelijker gemaakt om de gebakjes op te halen. De bakkerijen, WijZ 

welzijn en stichting Evenmens hebben deze actie in gezamenlijkheid gesponsord. 

 

5.4 Samen Wandelen in Salland  

Iedere eerste zaterdag van de maand wandelt de groep Samen Wandelen Salland hun routes in de 

omgeving van Raalte. Het is een fijne manier om in beweging te zijn en mensen te ontmoeten. Het 

kopje koffie na afloop is net zo belangrijk als de 5 kilometer die gewandeld wordt. In 2021 is 

corona langere tijd spelbreker geweest. Tot en met maart is er gewandeld, daarna kon het 

wandelen in december gelukkig weer opgepakt worden.  
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Door ziekte moest de actieve vrijwilliger die langere tijd beeldbepalend is geweest als coördinator 

een stap terug doen. Zij heeft haar taken over kunnen dragen aan een ander lid van de groep en 

zo is de continuïteit gewaarborgd gebleven.   

Om de groep qua grootte niet ten onder te laten gaan aan het eigen succes, zijn de regels om mee 

te wandelen iets aangescherpt. Zo is er een limiet gesteld aan het aantal wandelaars per keer. Er 

wordt nagedacht of het zinvol is om de groep te splitsen.  

 
 

5.5 Dag!enDoen! 

In 2021 is in de gemeente Raalte gestart met het project Dag!enDoen! Via een digitale 

activiteitenkalender van de gemeente Raalte worden mensen geënthousiasmeerd om deel te 

nemen aan het leven van alledag. Met iedere dag weer de vraag GoedenDag! Wat gaat u doen 

vandaag? De Dag!enDoen!App is een aanbod van de lokale activiteiten. 

Inmiddels zijn er 79 deelnemers en meekijkers en 15 organisaties die hun activiteiten aanbieden in 

de app. Om de voortgang van het project te bewaken, is een stuurgroep geformeerd. Deze bestaat 

uit een afgevaardigde van Evenmens, KBO/PCOB afd. Heeten, de gemeente Raalte, ZGR en WijZ 

welzijn. 
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Dag!enDoen!cafés 

Er zijn sinds de start van Dag!enDoen!Raalte 2 Dag!enDoen!cafés georganiseerd. Eén in oktober in 

het Centraal Hart en één in november in het Annahuis. De Dag!enDoen!cafés zijn er om mensen te 

ondersteunen bij het downloaden en gebruiken van de app en om mensen met elkaar in contact te 

brengen.  

5.6 Welzijn Op Recept 

Welzijn Op Recept  is een interventie gericht op mensen met psychosociale problematiek 

perspectief te bieden. Klachten die ontstaan ten gevolge van ingrijpende of langdurig aanhoudende 

situaties zoals eenzaamheid, relatieproblemen, een zieke partner, verlies van werk, diagnose van 

ernstige of chronische ziekte. In 2021 is er kortdurende professionele coaching geboden en zijn er 

welzijnscoaches ingezet ter ondersteuning voor het verbreden van het netwerk of activiteiten. 
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5.7 Ontmoetingscentrum Kom d’r in 

Het centrum is een gezamenlijk initiatief van  

Stichting Evenmens, Stichting Carinova en WijZ welzijn.  

Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het 

ontmoetingscentrum geopend voor mensen met lichte 

geheugenproblemen/dementie. Dit centrum is er vooral  

voor ontspanning, ontmoeting en gezelligheid maar ook  

om de mantelzorger, zo nodig, te ontlasten. Wanneer de 

mantelzorger behoefte heeft aan diezelfde gezelligheid of 

juist een gesprek over de eigen situatie is deze natuurlijk 

ook welkom in het centrum.  Het ontmoetingscentrum is 

een mooi voorbeeld van een voorliggende voorziening in 

het Annahuis in Raalte-dorp.  

In 2021 steeg het aantal bezoekers met name in het 

tweede halfjaar. Het centrum blijkt steeds beter 

gevonden te worden.  

De rol van WijZ welzijn is momenteel beperkt. Voor 2022 

is het de verwachting dat WijZ welzijn een rol gaat 

spelen in het meer dementievriendelijk/ toegankelijker 

maken van verenigingen.   

 

 

5.8 Seniorenbezoeken en ouderenadvies 

Het doel van het project Seniorenbezoek is:   

• Preventie: zo vroeg mogelijk kwetsbaarheid signaleren onder senioren.  

• Actie: zorgen dat senioren met kwetsbaarheden, vragen en/of problemen geholpen worden.  

• Verbinden: waar mogelijk en wenselijk mensen aan elkaar verbinden of mensen binden aan 

bestaande activiteiten, diensten of organisaties.  

• Contact: door contact te maken met zoveel mogelijk senioren worden deze mensen over een 

drempel heen geholpen en ervaren ze dat ze terug kunnen vallen op een organisatie.  

• In beeld brengen: de situatie van senioren wordt per kern/wijk in beeld gebracht zodat 

welzijnswerkers, kernteams en beleidsmakers een indruk hebben van de thema’s die voor 

senioren belangrijk zijn en hierop kunnen anticiperen. 

Het project seniorenbezoek wordt versterkt door de inzet van vijf betrokken (vrijwillige) 

seniorenbezoekers uit de gemeente Raalte. 

 

Aangepaste werkwijze vanwege COVID-19 

Senioren ontvangen een brief met informatie over het seniorenbezoek en na ontvangst wordt er 

telefonisch contact opgenomen of bellen seniorenbezoekers aan huis aan om senioren actief te 

betrekken bij het seniorenbezoek, zodat met elke oudere contact is gelegd. Er wordt een 

outreachende werkwijze gehanteerd.  
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Vanwege de aangescherpte COVID-19 maatregelen, was het niet passend om senioren actief te 

benaderen aan de voordeur. Tevens wordt het steeds lastiger om telefoonnummers te achterhalen, 

omdat minder mensen vast bellen en meer mensen zijn overgestapt op het gebruik van de 

mobiele telefoon. Om verbinding te houden en om senioren de kans te geven gebruik te maken 

van het seniorenbezoek is een flyer ontworpen met informatie over het seniorenbezoek. Het 

seniorenbezoek is op deze manier onder de aandacht gebracht bij senioren en zij kunnen op korte 

of lange termijn zelf een afspraak maken voor een telefonisch consult of huisbezoek.  

 

Inzet december 2021 

Er is voor gekozen om in december 75-plussers aan te schrijven in de straten: Walravenstraat, 

Verheydenstraat, de Bergmolenstraat, Oude Molenweg, Hartkampweg, Westdorplaan, 

Dumbarstraat, Wheemestraat, Van der Wijckstraat, Kloosterhoek, Bentinckstraat, Spinhuisstraat, 

Willem Stoltehof, De Klompstraat en de Halewechstraat. In totaal betreft dit 221 75-plussers.  

Eind december is er vanuit deze senioren geen afspraak gemaakt voor een telefonisch consult of 

een huisbezoek.  

 

Om de seniorenbezoeken in bovenstaande straten aan te kondigen, heeft er in november 2021 een 

artikel gestaan in de Raalter Koerier. In het artikel is gemeld dat senioren buiten bovengenoemde 

straten ook contact op kunnen nemen voor een telefonisch consult of huisbezoek. Er is één 

aanvraag binnengekomen. Er is een huisbezoek afgelegd door een seniorenbezoeker. Ook is er 

verbinding gelegd met de buurtsportcoach van Raalte met als resultaat dat meneer, wanneer de 

Covid-19 maatregelen dit toelaten, mee kan doen in zijn eigen buurt.  

 

Monique, 45 jaar uit Soest: 

‘Mijn vader woont in Raalte en is drie jaar geleden zijn vrouw, mijn moeder, verloren. Een keer per 

week gaat hij met de auto naar Zwolle om deel te nemen aan jeu de boules. Vanwege afnemende 

mobiliteit lukt het hem niet meer om naar Zwolle te rijden. Het is voor hem wel belangrijk om 

onder de mensen te blijven en activiteiten te ondernemen. Aangezien ik in Soest woon, ben ik niet 

op de hoogte van het activiteitenaanbod.  

Toen ik op bezoek was bij mijn vader, las ik het artikel over het seniorenbezoek in de Raalte Koerier. 

In overleg met mijn vader heb ik contact opgenomen met WijZ welzijn Raalte. Een seniorenbezoeker 

is dezelfde week nog bij mijn vader op huisbezoek geweest en heeft met hem het activiteitenaanbod 

in Raalte doorgenomen. Samen kwamen ze uit bij jeu de boules dat in Raalte opgestart kan worden. 

De seniorenbezoeker heeft mijn vader in contact gebracht met de buurtsportcoaches die jeu de 

boules gaan opstarten in Raalte. Ook zij hebben al contact gelegd met mijn vader. Hij is erg 

enthousiast en kijkt er naar uit om in zijn eigen buurt mee te doen met jeu de boules en mensen te 

leren kennen. De eerste stap hiervoor is gelegd dankzij het seniorenbezoek.’ 
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De werkwijze in 2021 was iets anders dan eerdere jaren. Deze keer werd gekozen om eerst een 

aankondiging met foto van de seniorenbezoekers in het Weekblad van Salland te doen op de 

gemeentepagina. 

Daarna werd een brief verstuurd aan alle adressen alleen in de Göbelstraat, waarin aangekondigd 

dat er binnen 2 á 3 weken aangebeld zal worden met de vraag om een gesprek te plannen. Dan 

zou het daadwerkelijke gesprek volgen. Voor de seniorenbezoekers een tijdrovende bezigheid, 

maar de verwachting was dat de respons hierdoor groter zou zijn dan andere jaren.  

Helaas kwam deze verwachting niet helemaal uit. Van de 28 adressen waar in de Göbelstraat  

70-plussers wonen, zijn er 10 vragenlijsten ingevuld. Nog 2 à 3 mensen hebben een kort gesprek 

gehad met de seniorenbezoeker, maar daar is het niet daadwerkelijk tot het invullen van een 

vragenlijst gekomen. Wanneer we 10 afzetten tegen 28 is dat bijna 33 % van het aantal ingevulde 

vragenlijsten. 


