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2019 WiN in beweging
We kijken terug op een energiek en 
dynamisch 2019, een jaar met veel 
veranderingen: WiN in beweging. Een 
jaar waarin we met elkaar, inwoners, 
gemeente en organisaties, veel in 
gang hebben gezet. Dit jaarverslag 
is een beschrijving van het werk van 
WiN in het afgelopen jaar in Noorden-
veld. Dit jaar lezen we ook een aantal 
reacties van inwoners op de beteke-
nis van ontmoeting georganiseerd 
door WiN.

Onze koers
WiN wil lokaal zichtbaar zijn, dichtbij 
de inwoner staan.We zijn betrokken  
en richten ons op de kwetsbare inwo-
ners. We willen graag samen met hen 
en anderen preventief werken en zo 
voorkomen dat welzijn afneemt. Een 
welzijnsorganisatie kan dit niet alleen. 
Bij verandering hoort een nieuw logo 
en motto. We veranderden van WiN, 
voor elkaar naar WiN met elkaar, 
in vertrouwen, verbinding en bewe-
ging. Vanuit deze gedachte gingen 
we in 2019 een andere koers varen. 
We hebben goed geluisterd naar de 
gemeente, de inwoners van Noorden-
veld en andere organisaties. We 
hebben gewerkt aan het bijstellen van 
de visie en hebben dit doorgetrokken 
naar de praktische werkinvulling in 
ons werkgebied.

De uitwerking
We hebben ontwikkelgroepen opge-
zet met de thema’s: eenzaamheid, 
mantelzorg/dementie, vrijwilligers, 
jongeren, armoede/schulden, nieuw-
komers en leefstijl/vitaliteit. Elk thema 

is verder uitgediept op basis van de 
behoeften van de inwoners. Bij deze 
onderwerpen betrekken wij ook de be-
trokken medewerkers van de gemeente, 
de beleidsadviseur, Noordenveldwerker 
of iemand van het Centrum Jeugd en 
Gezin. Met elkaar.....
In september kwam het akkoord van 
de gemeente voor het nieuwe project 
Algemene Collectieve Voorzieningen. 
Hierbij gaat een projectteam elke wijk 
en dorp in om met inwoners, organisa-
ties en verenigingen te spreken over de 
behoeftes op het gebied van voorzie-
ningen. Het projectteam is in december 
2019 gestart aan dit meerjarig project.

Organisatie
We zijn het jaar goed gestart met de 
komst van een aantal nieuwe collega’s. 
De maatschappelijk werkers die voor-
heen bij organisatie SPINN werkten en 
de sportcoaches van Sport Drenthe zijn 
toegevoegd aan het team van WiN. Met 
deze samenvoeging is WiN een moder-
ne welzijnsorganisatie met een brede 
expertise op allerlei vlakken.
Om de nieuwe aanpak nog meer te 
richten op inwoners, hebben wij de 
organisatie aangepast. We willen meer 
aanwezig zijn in de wijken en dorpen, 
dichtbij de inwoners. We werken vanuit 
drie focusgroepen, gericht op Roden, 
Peize en Norg en de omliggende dor-

pen. Voor medewerkers een andere 
werkwijze die enthousiast is opgepakt, 
maar ook een intensieve periode van 
veel veranderingen. Een aantal me-
dewerkers is doorgegroeid naar een 
andere functie. Maar ook hebben we 
van drie medewerkers afscheid geno-
men en hebben nieuwe medewerkers 
verwelkomd.

Financiën
De noodzakelijke veranderingen in het 
werk, de huisvesting en aanpassingen 
in de personele bezetting zorgden voor 
extra kosten en leidden tot een tekort. 
Voor meer informatie hierover verwij-
zen wij naar de jaarrekening op onze 
site. We zijn tevreden dat de grote 
transitie die we in dit boekjaar maak-
ten, geen grotere invloed heeft op de 
nog steeds goede financiële positie 
van WiN.

Vooruitblik
We kijken uit naar 2020: een jaar 
waarin we inhoudelijk en financieel 
langzamerhand overgaan van transitie 
naar continuïteit op de ingezette weg. 
Met elkaar in vertrouwen, verbinding 
en beweging. Veel leesplezier!

Vriendelijke groet, 
mede namens het team van WiN, 
bestuur en directie WiN

Het team van WiN. 
Foto: Norger Courant
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Wie zijn jonge 
mantelzorgers?
1 op de 4 kinderen is jonge mantelzor-
ger. Jonge mantelzorgers zijn kinderen 
en jongeren tot en met 23 jaar die op-
groeien met een familielid dat chronisch 
ziek of gehandicapt is of een psychische 
aandoening heeft. Ook kinderen van 
nieuwkomers vallen bij WiN onder jonge 
mantelzorgers, omdat zij soms bij emo-
tioneel belastende gesprekken moeten 
tolken. 
Het afgelopen jaar hebben we ingezet 
op de bewustwording van de directe 
omgeving van jonge mantelzorgers. 
School, sportclubs, culturele clubs, 
kerken en buitenschoolse opvang. Al 
deze plekken hebben bewust en onbe-
wust te maken met jonge mantelzor-
gers. De meeste professionals kennen 
het onderwerp wel, maar veel mensen 
linken bepaald gedrag, positief of ne-
gatief, nog niet snel genoeg aan een 
dergelijke thuissituatie. Een thuissituatie 
als jonge mantelzorger zijnde kan van 
invloed zijn op schoolprestaties, sociale 
contacten en het welbevinden van het 
kind of de jongeren. Wanneer de directe 
omgeving van jonge mantelzorgers 
de uiteenlopende signalen van deze 
groep jongeren leert herkennen, kan het 
preventief werken in de overbelasting en 
overvraging van een kind, maar ook op 
de sfeer in klas of in de groep van een 
vereniging.
Om de bewustwording over dit on-
derwerp zo pakkend mogelijk aan te 
vliegen heeft WiN op donderdag 28 
november 2019 twee voorstellingen 
georganiseerd in Theater Winsinghhof 
te Roden. Het betrof de voorstelling 
What if van Theatergroep Bint uit Noord-
Brabant. Het uitgenodigde publiek voor 
deze voorstellingen was iedereen in 
Noordenveld die werkt met kinderen en 
jongeren. Hier werd goed gehoor aan 

gegeven. De voorstelling liet door 
middel van theater, videobeelden en 
muziek het verhaal zien van waar-
gebeurde jonge mantelzorgsituaties. 
De voorstelling en de nabespreking 
werd omschreven als ‘aangrijpend 
en luchtig tegelijk’. 

t r e F p u N t  b r i N k h O F

WiN locatie in 
Norg geopend
In maart was het zover, twee feestelij-
ke openingen voor locatie Norg en wel 
in De Brinkhof. Een opening gericht op 
jongeren en een opening gericht op de 
volwassenen. Beide met vol enthousi-
asme ontvangen. WiN richt zich op het 
creëren van laagdrempelige voorzie-
ningen, dichtbij de inwoner waar een 
ieder terecht kan voor allerlei vragen 
en informatie.  
Op verschillende dagdelen was een 
medewerker van WiN aanwezig en 
konden inwoners elkaar treffen en 
ontmoeten. Elke woensdag was ‘Tref-
punt Brinkhof’ geopend. Hier konden 
inwoners terecht voor een kop koffie, 
een vraag of een goed gesprek. Elke 
tweede woensdag van de maand was 
er een activiteit, waarbij een gast de 
inwoners over een bepaald onderwerp 
ging informeren. Zo kwam de Rabo-
bank op bezoek over pinfraude, de 
wijkagent over zijn werkzaamheden, 
was er een mantelzorgochtend en was 
de Noordenveldwerker enkele keren 
aanwezig. Er is geen woensdagoch-
tend voorbij gegaan zonder bezoek. 

V r i j W i l l i g e r s  i N F O r m at i e p u N t

het Vip vaart een 
nieuwe koers...
Om meer overzicht te creëren, allerlei 
zaken met betrekking tot het vrijwil-
ligerswerk meer eenduidig te regelen 
en het vrijwilligerswerk een eigen plek 
binnen de organisatie te geven, werden 
per 1 januari 2019 twee coördinatoren 
aangesteld. Naast de intern gerichte ta-
ken voor de vrijwilligers van WiN maken 
de coördinatoren zich sterk voor onder-
steuning aan vrijwilligers die betrokken 
zijn bij maatschappelijke organisaties 
in de gemeente. De werkzaamheden 
vinden plaats vanuit het Vrijwilligers 
Informatiepunt, het VIP. Dat sinds april 
2019 gevestigd is in de voormalige 
Scheepstraschool in Roden.  
In april vond een informatieavond 
plaats voor alle WiN vrijwilligers. Zij 
werden door de directeur en vrijwil-
ligerscoördinatoren bijgepraat over hun 
bevindingen tot dan toe. Vertegenwoor-
digers van een aantal diensten deelden 
hun ervaringen als vrijwilliger. Door 
het presenteren van het organogram 
kregen de vrijwilligers een beeld van 
hun plek in de organisatie en werd de 
basis gelegd voor het nieuwe vrijwil-
ligersbeleid bij WiN. Daarnaast werd 
nog eens benadrukt dat alle vrijwilligers 
een belangrijke plaats innemen bij WiN 

b u u r t W e r k  e N  m a N t e l z O r g

Ontmoeting en  
levensthema’s
Eenzaamheid is een veelbesproken 
thema in Nederland. Ook Welzijn 
in Noordenveld houdt zich er actief 
mee bezig. WiN ontwikkelt activi-
teiten en plaatsen van ontmoeting. 
Daarbij wordt samengewerkt met 
andere organisaties, vrijwilligers en 
inwoners. Sociaal contact kan ge-
voelens van eenzaamheid vermin-
deren. Soms is het wenselijk om 
dieper op bepaalde levensthema’s 
in te gaan. Zo was er in 2019 in 
Roden een begeleide koffiekring. 
De aanwezigen spraken met elkaar 
over hun levensloop. Er was plaats 
voor ieders verhaal waarbij ook 
de positieve ervaringen werden 
benoemd. 

Ook mantelzorgers stellen het 
op prijs om elkaar te ontmoeten 
en ervaringen te delen. Het Con-
tactpunt Mantelzorg Noordenveld 
organiseert gedurende het hele 
jaar bijeenkomsten afwisselend 
in de verschillende dorpen in 
Noordenveld. Zo kwam een notaris 
op bezoek, een fysiotherapeut en 
is gesproken over respijtzorg. Ook 
kwam er een cursus Mindfulness 
voor mantelzorgers aan bod. Ter 
ontspanning en het ‘even niet zor-
gen’ zijn bloemstukjes gemaakt, is 
er geschilderd en gezongen.  
De Dag van de Mantelzorg bracht 
weer een lach op het gezicht van 
mantelzorgers.

en zeker ook in de Noordenveldse 
samenleving. 

Door het hele jaar heen werden, in 
samenwerking met de Noordenveldse 
Uitdaging, drie scholingsavonden 
georganiseerd, met als thema’s ‘Po-
sitieve oplossingsgerichte communi-
catie’, ‘Vloggen’ en ‘Fondsenwerving’. 
Het VIP was zoals gewoonlijk in maart 
betrokken bij de jaarlijkse NLdoet 
acties in Noordenveld. In opdracht 
van de gemeente werd in oktober het 
tweejaarlijkse vrijwilligersfeest geor-
ganiseerd. Tijdens dit feest werd dit 
jaar voor het eerst de gemeentelijke 
vrijwilligersprijs uitgereikt aan De 
MenSa en werden een aantal jonge 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. 

“Zo leuk en waardevol. 
Wat een belangstelling en 
aandacht voor elkaar.”

deelnemer koffiekring Roden

Het VIP-team. 

Vrijwilligers van de WiN-klussendienst.
Foto: Uitgeverij Media-Totaal Noord / De 
Krant Roden
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goed toeven bij  
bij de buren
Elke woensdag is er Bij de Buren in 
de voormalige school De Veenster 
in Veenhuizen. Grietje Vording en 
Saskia Schotman zijn de initiatief-
neemsters en drijvende krachten 
achter deze activiteit, die staat voor 
Inloop & Ontmoeting. En dat gericht 
op een kwetsbare doelgroep. Beiden 
hebben een achtergrond in de zorg.
“Een schot in de roos, want er ko-
men vaak rondom de 20 personen. 
Allemaal met behoefte aan sociale 
ontmoeting. We drinken een kop kof-
fie, kletsen veel, doen een spelletje, 
kunnen rusten en tussen de middag 
is er een kleine lunch. Soms maken 
we een wandeling door het dorp. Het 
is goed toeven bij Bij de Buren,” laat 
een deelnemer weten. 
Wij denken dat de gemeente dit 
van ons vraagt: informele zorg door 
buurtgenoten voor buurtgenoten. 
Vrijwilligers helpen mee met de 
activiteiten. WiN ondersteunt Bij de 
Buren en is met hen een samenwer-
kingsovereenkomst aangegaan.

“De dinsdagmiddag biedt 
kansen om onderling contact 
met elkaar te houden.”

deelnemer Inloop & Ontmoeting in 
de Margaretha Hoeve Norg
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in samenwerking 
Het jongerenwerk is afgelopen 
schooljaar actief geweest in Roden 
op de Ronerborg, de Esborg en 
het Dr. Nassaucollege in Norg. In 
Roden zijn de jongerenwerkers en 
stagiaires jongerenwerk nagenoeg 
wekelijks in de grote pauze aan-
wezig geweest om signalen op te 
pikken. Tevens is het jongerenwerk 
nauw betrokken geweest bij over-
lastmeldingen van de school en is 
het jongerenwerk betrokken geweest 
bij de feesten die men op de scholen 
georganiseerd heeft. In Norg werd 
WiN benaderd om mee te denken-
aan vormgeving van het nieuwe vak 
Burgerschap. In september werden 
in Veenhuizen een tiental projecten 
opgezet waarbij 150 leerlingen ac-
tieve informatie kregen over projec-
ten in het dorp en daarbij een klus 
deden ten goede voor het project.  
In alle eerste klassen van de Roner-
borg zijn lessen gegeven over de 
taak van het jongerenwerk. Hieruit 
voortvloeiend zijn er diverse jonge-
ren geweest, ongeveer 15, die zich 
hebben aangemeld als vrijwilliger 
bij activiteiten van het jongeren-
werk. Een aantal jongeren heeft een 
alcoholvrije wijn- en bier proeverij 
georganiseerd. Dat werd een groot 
succes. Met de groep vrijwilligers en 
de spelweek organisatie in Roden 
is een spokentocht op 23 november 
een groot succes geworden. Door 
met jongeren in gesprek te komen 
en hun ideeën te laten uitkomen 
hebben we 75 jongeren mogen 
verwelkomen op deze enerverende 
spokentocht. 
In Norg heeft een Meidengroep een 
aantal activiteiten georganiseerd 
voor jongeren, zoals een filmavond, 
werd een burgeridee opgezet en 

was er een meiden workshopdag. 
Het Way-out project was een groot suc-
ces. Er werd voorlichting gegeven over 
drugsgebruik, alcohol, politie en bureau 
HALT aan alle derdejaarsleerlingen en 
ouders van de Ronerborg en het Dr. 
Nassaucollege.  
In Noordenveld werd gestart met MOJ. 
Een Maatjes project waar jongeren met 
een hulpvraag een beroep op kunnen 
doen. Er werd gestart met het werven 
van vrijwilligers die het maatje worden 
van de jongeren.  

Het jongerenwerk is actief geweest op 
de Rodermarkt. Hierdoor kon het jon-
gerenwerk vroeg signaleren en zijn er 
diverse opstootjes in de kiem gesmoord 
door actief hierop te handelen en jonge-
ren aan te spreken. Het jongerenwerk 
is afgelopen jaar vaker actief geweest 
op straat. Gemiddeld één keer in de 
week gaat het jongerenwerk structu-
reel de straat op om op zoek te gaan 
naar jongeren die elkaar ontmoeten 
op straat. Er zijn vanuit het straathoek-
werk diverse signalen bij ons terecht 
gekomen, van weglopende jongeren tot 

aan ruzie met ouders. Hierin heeft het 
jongerenwerk een luisterend oor gehad, 
advies uitgebracht en gecoacht. 

Way Out.
Foto: Uitgeverij 
Media-Totaal 
Noord / De Krant 
Roden

Sport & Spel Festival. 
Foto: Uitgeverij Media-Totaal Noord / De Krant Roden

Leerlingen maken kunstwerk met kunstenaar. 
Foto: Uitgeverij Media-Totaal Noord / De Krant Roden

Start Kerken-
fietsroute.
Foto: Uitgeverij 
Media-Totaal Noord / 
De Krant Roden

Opening Trefpunt 
Scheepstra.

s p O r t  e N  c u lt u u r

Noordenveld in 
beweging
De sport- en cultuurcoaches van WiN 
zijn op allerlei vlakken bezig geweest. 
Zij hebben voornamelijk veel verbin-
dingen gelegd tussen verenigingen, 
organisaties, inwoners en vrijwilligers. 
Er zijn ontzettende veel leuke voorbeel-
den te noemen waarin zichtbaar is dat 
inwoners van Noordenveld in beweging 
zijn. We weten dat beweging zorgt voor 
een goede leefstijl en vitaliteit. En dat 
gunnen we iedereen. Een greep uit de 
grote doos:

Norg
De Avond4Daagse Norg werd georga-
niseerd door WiN in samenwerking met 
Beweegdorp Norg. Veel schoolkinderen 
liepen mee, alsook mensen vanuit dag-
besteding, wandelgroepen en bewoners 
van De Wiekslag en vanuit De Garve, 
waarvoor we een speciale korte en ver-
harde route hadden geregeld. In totaal 
liepen zo’n 350 mensen mee.
Het Sport & Spel Festival was nog zo’n 
mooie samenwerking van WiN, Beweeg-
dorp Norg, Natuurplaats Noordsche 
Veld, v.v. GOMOS, het Molenduinbad 
en vele vrijwilligers. Ruim 80 kinderen 
zijn in de laatse week van de vakantie 
drie dagen vermaakt met spelcircuits, 
bosspelen, zwemmen, broodjes bakken 
en meer. 
Terugkerende activiteiten waren o.a. 
wandelingen voor bewoners van de 
Oosterduinen, de scootmobielclub en de 
seniorengymgroep.

peize
Ook in Peize hebben er het afgelopen 
jaar succesvolle activiteiten plaatsge-
vonden die door WiN georganiseerd 
werden: moutainbike-workshops, 
thumblingbaan, dans en freerunning via 
gymvereniging DSTV, scootmobielritten, 
zwembadactiviteiten en dans en theater 

met ouderen in de Hoprank in sa-
menwerking met de scholen in Peize.
Daarnaast is met Peize in Beweging 
en Interzorg een samenwerking aan-
gegaan om wandel- en ontmoetings-
activiteiten op te zetten. 

roden 
Samen met Stichting Sportstimule-
ring en een werkgroep van 5 vrijwil-
ligers hebben we ruim 1250 lopers 
in de benen gekregen voor de vijfde 
Avond4Daagse Roden. Met De 
Krant als hoofdsponsor is een eve-
nement neergezet dat niet meer weg 
te denken is uit Roden. Naast De 
Krant zorgt Albert Heijn Roden er-
voor dat we de focus kunnen leggen 

op een gezonde(re) Avond4daagse. 
Vier avonden met een gezonde trakta-
tie onderweg. 
Wipe Out en Spookzwemmen waren 
twee activiteiten van onze activitei-
tenladders in zwembad de Hullen. De 
algemene trend dat er steeds minder 
wordt gezwommen zien we niet terug 
in de deelname aan onze activiteiten: 
met 100 en 75 deelnemers een enorm 
succes.
Wandelgroep Trefpunt Scheepstra is 
een mooie samenwerking met Roden 
Fit & Gezond. Elke donderdagoch-
tend rond de 25 deelnemers die een 
uur wandelen en dat afsluiten met 
gezamenlijk koffie drinken in Trefpunt 
Scheepstra.

b u u r t W e r k  p e i z e  e . O .

Op pad in peize
In 2019 zijn er contacten gelegd met 
verschillende verenigingen in Peize. 
Vanuit de Vereniging Dorpsbelangen 
Peize kwam het verzoek om een 
bijdrage te leveren aan het Dorpsplan 
Peize 2019-2024. Het ging om het 
mede schrijven van het plan en het 
uitvoeren van korte termijn acties.
Acties waren het organiseren van een 
vrijwilligersmarkt, het oprichten van 

b u u r t W e r k  N O r g  e . O

Otmoeten in de 
margarethahoeve
Iedere dinsdagmiddag komen senio-
ren bij elkaar voor inloop en ontmoe-
ting in de Margaretha Hoeve Norg. 
Een ontmoetingsplek voor senioren 
die behoefte hebben aan een praatje, 
kopje koffie of gewoon samen zijn.  
De middagen werden verzorgd door 
Dina Hartlief en Gretha de Leeuw, 
twee enthousiaste vrijwilligers die 
iedere week zorgden voor een leuk 
programma, een warm ontvangst en 
een hoop gezelligheid. Een goede da-
ginvulling is belangrijk voor mensen, 
het geeft zin aan het leven. Win heeft 
een mooie samenwerking met de kerk 
hierin.

“Een warm huis, 
Een huis vol licht, 
Een huis waarin zorg is voor de 
sfeer, 
Een huis waarin voor ieder 
ademruimte is,  
Dat is een gezegend huis.”

deelnemer Inloop & Ontmoeting in 
de Margaretha Hoeve Norg

t r e F p u N t  s c h e e p s t r a

We maken er  
een feestje van
Dat was het motto voor het open 
huis van ‘Trefpunt Scheepstra’ in 
Roden. Op 25 april opende wethou-
der Kirsten Ipema de WiN locatie in 
de voormalige Scheepstraschool. 
Bezoekers konden kennismaken met 
het team van Welzijn in Noordenveld 
en meteen de monumentale school 
bezichtigen. Mede door een lentezon-
netje werd het ook in de Treftuin een 
levendige boel. 
De Scheepstraschool verbindt men-
sen en organisaties. WiN werkt er 
samen met onder meer zorgorgani-

satie Cosis, de MenSa, museum het 
Scheepstrakabinet, Roden fit en ge-
zond, Schaakclub Roden en Hart voor 
Roden. 
Vanaf de openingsdag heeft WiN veel in 
gang gezet rondom inloop en ontmoe-
ting. Zo treffen jong en oud elkaar bij het 
schaken en wandelen. In het sfeervolle 
Trefpunt kunnen mensen elke dinsdag-
ochtend aanschuiven bij de handwerk-
groep. Eenieder neemt eigen werk mee 
dat onderling wordt bewonderd, waarbij 
vaak nieuwe ideeën ontstaan. 
‘gezelligheid’ dat is het centrale woord 
wanneer je deelnemers vraagt naar hun 
beleving. Dat geldt ook voor inwoners 
die wekelijks lunchen. ‘samen eten is 
veel gezelliger dan alleen’ klinkt het 
unaniem aan tafel. Men kijkt er naar uit. 
Want Trefpunt Scheepstra is een plek 
waar iedereen zich thuis mag voelen! 

“Ik ben hier omdat ik dan onder 
de mensen ben. Alleen in huis 
is erg eenzaam en hier is het 
gezellig.”

deelnemer Inloop & Ontmoeting in 
de Margaretha Hoeve Norg

“Waarom ga ik naar de 65+ 
groep? 
1. Het is gezellig 
2. Altijd leuke onderwerpen
3. Leuke groep deelnemers
4. Het houd je van de straat
Wens: Graag wat meer 
mannen”

deelnemer Inloop & Ontmoeting in 
de Margaretha Hoeve Norg

een Werkgroep Seniorenwoningen 
Peize en de organisatie van de 
Opschoondag in 2020. 
Een van de acties, de vrijwilligers-
markt, is samen met het SIP 
(Samenwerken in Peize) 
georganiseerd en uitgevoerd. 
De markt vond plaats in december. 
Verenigingen konden op de markt 
potentiële vrijwilligers informeren 
over vrijwilligerstaken. De reacties 
waren positief. 
De afgelopen jaren was het SIP-
overleg minder actief geweest. 
Humanitas, Dorpsbelangen en het 
buurtwerk van WiN hebben het 
voortouw genomen hier weer nieuw 
leven in te blazen. Dat is gelukt. 
Een groot aantal verenigingen uit 
Peize kwam in oktober bij elkaar om 
ervaringen en ontwikkelingen uit te 
wisselen.


