
 
 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020 

WijZ Welzijn Raalte  
 

WijZ Welzijn verbindt mensen en organisaties in de gemeente Raalte  

 

 

 

 

 

 
Kenmerk: 21-069 

Datum : juni 2021 

 

 

 

 

 



21-069 Verantwoording 2020 WijZ Welzijn Raalte   Pagina 2 van 21 
 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding .......................................................................................... 3 

2. Opbouwwerk WijZ Welzijn 2020 ....................................................... 4 

2.1 Een overzicht van de werkzaamheden ................................................ 4 

2.2 Fotocollage van de werkzaamheden ................................................... 5 

3. Jeugd- en jongerenwerk ................................................................... 7 

3.1 Bezoekers inlopen TraXX .................................................................. 7 

3.2 Maandelijkse activiteiten .................................................................. 7 

3.3 Duo overleg ................................................................................... 8 

3.4 Jonge mantelzorgers-avond .............................................................. 8 

3.5 Acties binnen het jongerenwerk ......................................................... 8 

3.6 Activiteiten TraXX ............................................................................ 9 

3.7 Voorlichting .................................................................................... 9 

3.8 Ambulant Jongerenwerk ................................................................... 9 

3.8.1 Ambulante signalen en acties ..................................................... 10 

3.9 RAS Sociale activering, integratie en verbinding ................................. 10 

4. Vrijwilligerswerk ............................................................................ 11 

4.1 Vrijwilligerspunt ............................................................................ 11 

4.2 Sterk door Vrijwilligerswerk ............................................................ 12 

4.3 NLdoet ........................................................................................ 12 

4.4 Coördinatie initiatieven corona hulpvraag en aanbod ........................... 12 

4.5 Maatjespunt Raalte ........................................................................ 13 

4.6 Deskundigheidsbevordering ............................................................ 13 

4.7 Collectieve vrijwilligersverzekering ................................................... 13 

4.8 Vrijwilligersprijs Overijssel .............................................................. 14 

4.9 Welzijn op Recept .......................................................................... 14 

4.10 Dankzij Vrijwilligers ..................................................................... 15 

5. Sociale activering en bestrijden eenzaamheid ................................. 17 

5.1 Meldpunt Eenzaamheid .................................................................. 17 

5.2 Maatje ......................................................................................... 17 

5.3 Gebakjesactie ............................................................................... 18 

5.4 Samen Wandelen in Salland ............................................................ 19 

5.5 Wereldmaaltijd ............................................................................. 20 

5.6 Ontmoetingscentrum Kom d’r in ...................................................... 20 

5.7 Seniorenbezoeken en ouderenadvies ................................................ 21 

 



21-069 Verantwoording 2020 WijZ Welzijn Raalte   Pagina 3 van 21 
 

1. Inleiding 
 
2020 was een bijzonder jaar. Alles was anders door de COVID-pandemie die half maart de wereld 

in rep en roer bracht. Welzijnswerk is een werksoort die kracht krijgt door contacten. En contacten 

konden 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. We hebben mensen met elkaar verbonden en we hebben mensen 

uitgedaagd om ondanks alles actief te blijven. 

 

Er konden natuurlijk minder ontmoetingen plaatsvinden en soms was er amper iets mogelijk, maar 

we hebben ons ingezet om binnen de mogelijkheden de leefbaarheid op peil te houden. De 

vitale en assertieve inwoners hebben hier hun bijdragen 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.   

 

Natuurlijk moesten we zelf ook wennen aan (veel) online werken. Gelukkig is er voldoende 

creativiteit om ook hier weer een mooie draai aan te geven. 

 

In dit jaarverslag kunt u de resultaten van 2020 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 2020 

Opbouwwerk stelt zich ten doel om een vitale en veilige samenleving te stimuleren waarin 

iedereen zich thuis voelt, waarin burgers actief vorm willen geven aan de samenleving en zo lang 

mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daartoe ondersteunen ze groepen of 

bewonersinitiatieven ten behoeve van leefbaarheid en zelfredzaamheid en lokale verbinding. 

 

2.1 Een overzicht van de werkzaamheden 

Ondersteuning vrijwilligers in de buurtdorpen: 

• Ondersteuning activiteit ouderen in Luttenberg 

• Ondersteuning van een vrijwilliger bij een nieuw op te zetten initiatief 't kleine geluk van 

Raalte’ 

• Aanvraag rolstoelen voor Mariënheem en Broekland bij de gemeente 

• Materiaal aangeleverd voor goed gemutste breicampagne in Luttenberg  

• Ondersteuning buurtbewoners ‘t Vogelnest’ (Raalte-Noord) bij activiteiten en de nieuwe 

speeltuin 

• Ondersteuning vrijwilligers Nieuw Heeten bij een activiteit voor de zondagmiddag 

• Uitzoeken fondsen voor vrijwilliger uit Mariënheem voor aanleg wandelpad, plukbos, e.d.  

• Meedenken met groep uit Mariënheem project verhalen in corona tijd 

• Contact onderhouden met vrijwilligers in de buurtdorpen 

• Meedenken Lierderholthuis over de nieuwe invulling van het café/cultuurhuis 

• KBO Mariënheem ondersteunen met digitaliseren ledenbestand, nieuwsbrief, enz.  

• Ondersteunen werkgroep Samen Leefbaar Mariënheem 

• Vrijwilligers LHH in contact gebracht met bestuurders Nieuw-Heeten voor de bouw van een 

huiskamer  

• Meedenken jongerenwerk en gemeente voor het gebruik van de sportvelden in de zomer 

• Ondersteuning aangepast badminton en subsidieaanvraag gedaan in samenwerking met 

Sport Service 

• Ondersteuning vrijwilliger voor het opstarten van een vernieuwde nestkastenwandelroute 

• Kaartjes en postzegels regelen voor een vrijwilligersgroep in Nieuw-Heeten in 

samenwerking met de Lions Club en Korbeld bloemen 

• Subsidieaanvraag bij Raalte Gezond gedaan voor nieuwe wandelshirts SWS Salland 

 
Activiteiten met uitvoering: 

• Presentatie VOG voor verenigingen uit Luttenberg tijdens buurtwerkvergadering  

• Sjoelactiviteit voor ouderen mogelijk gemaakt bij TraXX 

• Escapetour, Raalte, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Broekland, Nieuw- Heeten, 

Raalte 

• Organiseren van online pubquizzen voor de inwoners van de gemeente Raalte  

• Fonds aanvraag voor escapetour: nu toegankelijk voor alle inwoners en wordt gratis 

aangeboden 

• Auto fotopuzzeltocht door de gemeente Raalte organiseren en uitvoeren 
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• Bakburen opnieuw leven inblazen door het aanbieden en uitdelen van bakpakketjes 

• De interventie Welzijn op Recept doorstart geven: werven van coaches en koppelen van 

deelnemers 

 
Activiteiten in voorbereiding, door corona geen uitvoering: 

• Ondersteuning vrijwilliger bij de opstart van een Soepcafé in Raalte in samenwerking met 

Jumbo Raalte en 't Annahuus Raalte 

• Overleg en brainstormen over de voortgang van de Wijksafari in Raalte met verbinder Raalte 

dorp en de S1 wijkverpleegkundigen 

• Overleg en brainstormen over de opstart fietslessen statushouders met Vluchtelingenwerk 

en CRT Raalte 

• Connectie leggen tussen buurtcentra en basisscholen omtrent de Nationale Pannenkoekdag 

• Brainstromen met Raalte plukt en buurtbewoners over een nieuw te realiseren 

‘Wijkboomgaard Olykampen’ in Raalte 

 
Netwerken en verbinden 

• Deelname aan het Roalter Sportakkoord  

• Deelname aan de evaluatie 4D-Sallandcheque 

• Deelname Symposium ‘Samenwerken in de wijk’ Medrie scholing namens Welzijn op 

Recept 

• Deelname Raalte leernetwerkbijeenkomst ‘aandacht voor elkaar’ 

• Deelname overleg buurtcentra Raalte 

• Overleg en brainstormsessie voor nieuwe activiteit ‘gezond natuurwandelen’ 

• Deelname aan de vernieuwde wijk brede aanpak Wilgensingel  

 

2.2 Fotocollage van de werkzaamheden 

Online pubquiz en foto Raalte gemeente toertocht in samenwerking met het jongerenwerk 
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Escapetour                                                                     Interventie Welzijn op Recept 

        

 

Overleg plukstrook /‘wijkboomgaard Olykampen’                 Kaartjesactie Nieuw-Heeten 

              

 

Bakburen                  

     

 

     Inspiratiebijeenkomst   Digitaal 

   ‘Samenwerken in de wijk’      Kern-teamoverleg   Opbouwwerk           Aangepast badminton  
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3. Jeugd- en jongerenwerk 

Het doel van het jongerenwerk is om jongeren te ondersteunen en helpen bij 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 2020. 

 

3.1 Bezoekers inlopen TraXX  

De eerste twee maanden van het jaar konden we op volle kracht draaien en werden de inlopen 

goed bezocht. De eerste weken van maart heeft het jongerencentrum in een totale lockdown 

gezeten. Al snel kwamen jongeren met grote regelmaat aan de deur bij TraXX waarna er 

koffiemomentjes plaatsvonden. In overleg met de veiligheidsambtenaar van de gemeente Raalte is 

toen al vrij snel besloten om TraXX open te houden in aangepaste vorm. Het hele jaar door 

konden jongeren, op afspraak, bij TraXX terecht. Afhankelijk van de op dat moment geldende 

regels varieerde dat in aantallen.  

 

    
 
 

3.2 Maandelijkse activiteiten 

 

De jongereninloop en tienerinloop op  

de vrijdagavond zijn in maart komen  

te vervallen in verband met de coronaregels.  

De RAS kon weer opgestart worden met  

12 unieke deelnemers. 
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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. Hierin heeft het jongerenwerk het afgelopen jaar verschillende 

signalen ingebracht waaronder: 

• Doorverwijzing en begeleiding van een jongere naar project 

Sallandse Wegenbouw 

• Zorgelijke signalen persoonlijke hygiëne van een jongere  

• Doorverwijzen van een jongere naar De Kern 

• Doorverwijzing naar Veilig Thuis bij ernstige zorgen over  

een 13-jarig meisje 

• Jongeren waar zorgen over zijn 

 

3.4 Jonge mantelzorgers-avond 

In samenwerking met Carinova organiseerde het jongerenwerk een activiteit bij Jongerencentrum 

TraXX voor jonge mantelzorgers. Deze avond heeft als doel dat deze jongeren in een 

ongedwongen situatie een ontspannen avond kunnen beleven met lotgenoten. Aan deze avond 

hebben 15 jongeren deelgenomen. 

 

3.5 Acties binnen het jongerenwerk 

• Ondersteunen en aanwezig geweest bij het intakegesprek van een jongere voor opleiding 

• Gesprekken met een jongere over persoonlijke hygiëne 

• Ondersteunen en invullen kieswijzer 

• Doorverwijzing/bemiddeling centrum seksueel misbruik van een meisje naar De Kern 

• Gesprekken met jongeren gevoerd over het zorgelijk drugsgebruik en gokken van hun 

vriend: de groep voorzien van manieren om het bespreekbaar te maken en inzicht 

gegeven in de mogelijkheden voor hulp 

• Doorverwijzing naar De Kern van een jongere met problemen thuis en in zijn relatie 

• Een jongere geholpen bij de aanvraag van een woning 

• Ondersteuning van twee jongeren met relatieproblemen 

• Persoonlijke gesprekken gevoerd met een jongere die geen plezier meer ervaart op het 

werk 

• Deelname integraal overleg drugsgebruik met diverse netwerkpartners bij de gemeente 

Raalte 

• Samenwerking met De Kern ‘handvaten voor jongerenwerkers in coronatijd’; er wordt een 

groot beroep gedaan op jongerenwerkers hoe hier mee om te gaan: veel jongeren kunnen 

hun “ei” niet kwijt  

• Koffiemomentjes met jongeren 
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3.6 Activiteiten TraXX 

              
 

Activiteit  

Kartplaza 18 deelnemers 

Online pubquizzen Ruim 1.000 deelnemers uit alle kernen van de gemeente Raalte 

Escapetour 6 dorpen, 40 deelnemers per keer: jongeren hebben geholpen 

tijdens deze activiteit als vrijwilligers en deelnemers 

Online bingo Deelname door jongeren uit verschillende kernen 

Tiener bingo  

2x online FIFA toernooi  

2x online Fortnite   

Speluitleen Tieners en jongeren konden spelletjes lenen om thuis te spelen 

Auto fotopuzzeltocht Deelname uit diverse kernen 

 

     
 

3.7 Voorlichting 

We hebben een week lang, in samenwerking met Tactus, voorlichting omtrent sociale media en 

gamen op het Carmel College Salland gegeven. Ook hebben we een online ouderavond, in 

samenwerking met Helder Theater en CJG, voor ouders met pubers gehouden. 

 

3.8 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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3.8.1 Ambulante signalen en acties 

• Open dag Carmel College Salland 

• Werkveld bijeenkomst Landstede 

• Belronde met jongeren tijdens corona 

• Huisbezoek bij jongere n.a.v. melding van de gemeente 

• Gesprek met melder overlast Hartkampweg 

• Gesprek gepland met contactpersoon Carmel College Salland en jeugdagent 

• Contact met school en politie n.a.v. meerdere overlastmeldingen basisschool 

• Overlastmelding Heino crossbaan 

• Overlastmelding Heino sportpark 

• Meerdere overlastmeldingen Heino bos 

• Overlast plein Raalte, overleg politie 

• Gesprek gehad met overlastmelder Kastanjelaan 

 

3.9 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 hierin in een behoefte. 
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4. Vrijwilligerswerk 

 

Het Vrijwilligerspunt Raalte draagt bij 

aan meer en op peil houden van 

maatschappelijke participatie en 

versterkte sociale infrastructuur. 

Inwoners voelen zich betrokken bij 

de lokale samenleving en voelen zich 

gesteund en gewaardeerd in hun 

vrijwilligerswerk.  

 

Vrijwilligersorganisaties kunnen 

meebewegen in de veranderende 

maatschappij en kwetsbare mensen 

krijgen de nodige ondersteuning 

zodat zij ook vrijwilligerswerk kunnen 

doen. Inwoners en organisaties 

kennen de weg naar het 

Vrijwilligerspunt en het Maatjespunt, 

zijn op de hoogte van het aanbod van 

het Vrijwilligerspunt, waaronder 

scholingsmogelijkheden, 

kennisdeling, netwerkmogelijkheden 

en de vrijwilligersvacaturebank. Zij 

kunnen de voor hen benodigde 

ondersteuning en scholing krijgen en 

ontvangen waardering.  

 

4.1 Vrijwilligerspunt  

Vrijwilligerspunt Raalte heeft twee loketten, één in het Dorpshuus Heino en één in het Kulturhus 

Raalte. Het loket van het Vrijwilligerspunt Raalte was twee dagdelen per week open. Via het loket 

hadden wij 172 bezoekers (zowel fysiek als telefonisch). Wij registreerden 51 matches tussen 

vacatures en vrijwilligers. Dit is het getal van het aantal matches dat wij in beeld hebben. De 

matches die plaatsvonden via onze digitale vacaturebank, sociale media en de vacatures in de 

krant hebben wij niet in beeld maar zijn wel door ons gefaciliteerd.  

 

Twaalf nieuwe organisaties binnen de gemeente Raalte schreven zich in bij het Vrijwilligerspunt. 

 

De website is 138.571 keer bezocht waarvan 10.778 unieke bezoekers. Duidelijk is wel dat vraag 

en aanbod elkaar digitaal goed weten te vinden. Het totaal aantal nieuwe vacatures dat op de 

website is geplaatst is 177.  
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Ook op Facebook zijn het Maatjespunt en het Vrijwilligerspunt Raalte 

actief. In 2020 zijn er elf digitale nieuwsbrieven uitgebracht. Elke 

nieuwsbrief verzonden we naar circa 560 contacten. De organisaties 

sturen onze nieuwsbrief weer door naar hun vrijwilligers. Het bereik is 

dus nog veel groter.  

 

In het Weekblad voor Salland wordt maandelijks de vrijwilligersvacature 

top 5 geplaatst. 

 

4.2 Sterk door Vrijwilligerswerk 

Kwetsbare mensen in de samenleving laten participeren door middel van vrijwilligerswerk.  

Het resultaat in 2020 is dat 9 inwoners aan de hand van ondersteuning een vrijwilligersfunctie 

hebben gevonden en/of hun netwerk hebben vergroot. 

 

4.3 NLdoet 

NLdoet, een landelijke actie en initiatief van het Oranjefonds, werd voor de zestiende keer 

georganiseerd. Om jongeren kennis en ervaring te laten opdoen met vrijwilligerswerk koppelde het 

Vrijwilligerspunt 240 tweedejaars scholieren van het Carmel College Salland aan 19 organisaties.  

Deze koppeling zou 1440 uur vrijwillige inzet opleveren, maar helaas… NLdoet 2020 stond gepland 

op 13 maart en werd een dag ervoor geannuleerd door het Oranjefonds vanwege de toen ingaande 

COVID-maatregelen. 

 

4.4 Coördinatie initiatieven corona hulpvraag en aanbod 

In maart zijn wij gestart met het coördineren van initiatieven 

gericht op corona hulpvragen en aanbod van hulp. Er zijn veel 

mooie initiatieven tot stand gekomen en de inzet van de 

vrijwilligers is wederom van onschatbare waarde gebleken. Er 

hebben 20 koppelingen plaatsgevonden op basis van de 

hulpvragen. Het aanbod om te helpen was enorm.    

 

Ondanks alle hulp en initiatieven zijn er nog altijd kwetsbare 

mensen die het lastig vinden om zelf om hulp te vragen. Hulp 

vragen aan iemand die je niet kent is voor veel mensen een 

hoge drempel. Vooral onder 70-plussers is de schroom groot.  

In dit kader is vanuit het Vrijwilligerspunt Raalte een kaartje  

“Hoi, ik ben benieuwd hoe het met je gaat!” gestuurd aan de  

70-plussers in het centrum van Raalte. Verschillende mensen 

hebben naar aanleiding van deze actie om hulp gevraagd. Ook 

leverde het veel mooie en dankbare reacties op voor het kunnen  

geven en ontvangen van hulp, het bieden van een luisterend oor  

en het maken van een praatje. 
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4.5 Maatjespunt Raalte   

Om de vraag naar en het aanbod van maatjes nog 

meer te versterken, zijn de vier organisaties die 

zich bezighouden met het werven en verbinden van 

maatjes een samenwerking aangegaan in de vorm van het Maatjespunt. 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. Er waren 7 open 

sollicitaties naar maatjeswerk, 19 reacties op maatjesvacatures en 29 inwoners en organisaties 

zijn door ons ondersteund met informatie en advies. Naar verwachting zal vraag en aanbod 

maatjes in 2021 verder toenemen. 

 

4.6 Deskundigheidsbevordering 

Het Vrijwilligerspunt Raalte en de Raalter Uitdaging organiseerden, in vervolg op de samenwerking 

in 2018, een online kenniskaravaan. Op 31 augustus wisselden verschillende verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties kennis uit tijdens het online webinar “op anderhalve meter afstand verder, 

hoe doe je dat voor jezelf en de organisatie of club die jij vertegenwoordigt”. 

 

4.7 Collectieve vrijwilligersverzekering 

Elf vrijwilligersorganisaties hebben informatie ingewonnen over schademelding en bestuurlijk 

verzekerd zijn hiervoor. 
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4.8 Vrijwilligersprijs Overijssel 

Jaarlijks wordt er door de provincie Overijssel de vrijwilligersprijs uitgereikt aan drie 

genomineerden. In 2020 is besloten dat in elke Overijsselse gemeente drie vrijwilligers of 

vrijwilligersorganisaties c.q. initiatieven genomineerd mochten worden. Het Vrijwilligerspunt Raalte 

heeft meegedaan aan dit initiatief en heeft drie vrijwilligersinitiatieven genomineerd. Het Soepcafé 

Heino, Rol en wandelclub Mariënheem en Aangepast Badminton Raalte. Op 4 december mochten 

de initiatiefnemers een oorkonde, een prachtig boeket bloemen en waardebonnen ter waarde van 

75 euro in ontvangst nemen. 

         
 

4.9 Welzijn op Recept 

Welzijn op Recept is een interventie gericht op mensen die zich met grote regelmaat melden bij 

hun eerstelijnszorgverlener met klachten als piekeren, slecht slapen, vermoeidheid, rug-, 

schouder-, nek-, en hoofdpijnklachten. Het is bedoeld om 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. Er hebben 10 mensen ondersteuning ontvangen. De ondersteuning 

vond plaats door de welzijnscoaches. De welzijnscoaches zijn vrijwilligers en hebben voor aanvang 

een training Welzijn op Recept gevolgd.  
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4.10 Dankzij Vrijwilligers 

Op 7 december, de Nationale Vrijwilligersdag, is er voor alle vrijwilligers van de gemeente Raalte 

in het kader van DankZij Vrijwilligers een digitale bingoshow georganiseerd. Een leuk programma 

voor jong en oud. Er waren mooie prijzen beschikbaar gesteld door verschillende lokale 

ondernemers. Er hebben zich circa 250 vrijwilligers aangemeld. Bij aanvang van de bingoshow 

richtte wethouder Gerria Toeter een woord van dank aan de vrijwilligers voor alle vrijwillige inzet.  

“Het was een hele leuke en gezellige avond” was een veel gehoorde reactie. Bijkomend voordeel 

was het actief helpen digitaliseren van diverse senioren. Ondanks dat zij geen ervaring hadden 

met online activiteiten lieten zij zich niet weerhouden. Samen met een (klein)dochter of (-)zoon 

speelden zij hun digitale bingo. 
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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 dan hopelijk voldoende gesteund waardoor zij kunnen (blijven) 

participeren in de maatschappij. 

 

5.1 Meldpunt Eenzaamheid 

Sinds acht jaar bestaat het Meldpunt Eenzaamheid in Raalte. Iedere inwoner of organisatie kan 

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

 

Mensen melden zich met een vraag met betrekking tot hun eigen ervaring rond eenzaamheid of ze 

vragen zich af wat te doen bij het vermoeden van eenzaamheid bij een ander die nabij staat.  

 

Eenzaamheid vraagt om maatwerk. Iedere ervaring hiermee is een eigen uniek gevoel. Waar de 

één het meeste baat heeft bij een activiteit, is het voor de ander voldoende wanneer er een 

luisterend oor geboden wordt.  

 

In 2020 werd er omfloerst gebruik gemaakt van het meldpunt. Dat wil zeggen dat weinig mensen 

zich direct meldden met een vraag om ondersteuning of advies. Er werd wel heel regelmatig 

gevraagd om gezelschap in de vorm van een maatje. Een manier die in de coronatijd nog te 

verwezenlijken was gezien de beperkingen die er langere tijd waren. Het ontvangen van mensen 

thuis werd op een gegeven moment beperkt tot maximaal twee personen per dag. 

 

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 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 2020 zijn er vier 

koppelingen geweest ondanks dat corona beperkingen gaf aan het bezoek thuis.  
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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. Inwoners uit de hele gemeente konden ook in 2020 twee gratis gebakjes bestellen. 

Het idee is dat deze personen uit Raalte daarmee op bezoek gaan bij iemand die wel wat extra 

aandacht kan gebruiken. Het doel hiervan was om op een luchtige manier aandacht te geven aan 

het thema eenzaamheid.  

 

Er zijn bijna 200 gebakjes opgehaald in de winkels van Bakkerij van der Most in Heino en Raalte. 

De Bakkerij en WijZ Welzijn hebben deze actie samen gesponsord. 

 

De Zonnebloem heeft in Heeten én in Broekland actie gevoerd onder hun bezoekers. Daar kregen 

in totaal ruim 40 mensen een verrassingsbezoek mét gebakje. In Broekland heeft groep 8 van de 

Gerardus Majellaschool hier zelfs een project van gemaakt onder leiding van juf Tamara. 

 

Natuurlijk waren de coronamaatregelen voor een aantal mensen wel reden om dit jaar niet mee te 

doen. We hopen vurig dat we in 2021 deze spelbreker helemaal kwijt zijn.  
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5.4 Samen Wandelen in Salland  

De wandelgroep SWS kon in het begin van 2020 hun routes nog rustig lopen. Wandelen is een 

mooi middel om actief te zijn en onder de mensen te komen. Vanaf maart werd dit toch stopgezet 

vanwege corona. Vanaf juli tot en met oktober is er wel weer gewandeld, maar daarna is de groep 

weer gestopt vanwege de maatregelen. Dankzij de actieve begeleider kreeg deze groep elke 

maand een digitale wandeling toegestuurd met foto’s en herinneringen van eerdere jaren. Zo bleef 

de groep in 2020 bij elkaar.  

 

In oktober, de laatste wandeling van dit jaar, wandelde Gerria Toeter mee in het kader van de 

week van ontmoeting. Toevalligerwijs was dat de eerste keer dat deze groep ook in mooie, 

gesubsidieerde t-shirts wandelde. Ruim 30 mensen, 32 om precies te zijn, hebben zich verbonden 

aan de wandelgroep die naar verwachting in 2021 weer elke eerste zaterdag van de maand 5 à 6 

km loopt in Salland. 
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5.5 Wereldmaaltijd 

 

 

In de zomer van 2019 is gestart met de 

wereldmaaltijd in het Centraal Hart in 

woonzorglocatie De Hartkamp met als doel  

om mensen die daar behoefte aan hebben  

echt met elkaar in contact te laten komen. 

Elke laatste zondag van de maand kunnen  

25 mensen aanschuiven en genieten van een 

door vrijwilligers gemaakte wereldmaaltijd. 

Eten verbindt. Dat is gebleken. In januari en 

februari 2020 was er een volle bezetting. 

Daarna kwam corona en kon het helaas niet 

meer plaatsvinden.  

 

 

 
 

5.6 Ontmoetingscentrum Kom d’r in 

Het centrum is een gezamenlijk initiatief van  

Stichting Evenmens, Stichting Carinova en WijZ Welzijn.  

Iedere donderdagochtend van 10 tot 12 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. 
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Na eerst in de Leeren Lampe onderdak gekregen te hebben, is het centrum nu gehuisvest in het 

Anna huis. In de eerste maanden van 2020 kon WijZ Welzijn nog zorgen dat er een gezamenlijke 

lunch met de bezoekers plaatsvond. Dat werd door de coronamaatregelen helaas gestopt. Binnen 

de coronamaatregelen is het ontmoetingscentrum zoveel als mogelijk doorgegaan.  

 

5.7 Seniorenbezoeken en ouderenadvies 

In het vroege voorjaar van 2020 heeft de actieve vrijwilligersgroep van het project seniorenbezoek 

weer een flink aantal huisbezoeken afgelegd. Dit keer werd een buurt uit Raalte bezocht: 

omgeving Hofstedelaan, Zwolsestraat en Kennedylaan.  

 

Tijdens de huisbezoeken worden aan de hand van een vragenlijst verschillende onderwerpen 

besproken. Deze bezoeken zijn een mooi voorbeeld van samenwerking tussen WijZ Welzijn en de 

gemeente.  

 

De uitkomsten van deze gesprekken geven meer inzicht in de leefsituatie van de groep 70-jarigen 

en de knelpunten die daarin werden ervaren. Ook zijn de behoeften en mogelijkheden van 

inwoners in beeld gebracht. Op deze manier kon er tijdig geanticipeerd worden op hulpvragen en 

kan de regie over eigen leven en zelfredzaamheid worden versterkt.  

 

In 2020 zijn er 25 vragenlijsten ingevuld door 30 mensen. Een aantal echtparen vulde de lijsten 

gezamenlijk in. Er waren in 2020 152 adressen waar 70-plussers zijn benaderd.  


