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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Dit verslag 

is een aanvulling op onze cijfermatige verantwoording naar de gemeente en op de 

jaarrekening. Er zijn afzonderlijke rapportages beschikbaar van de projecten zoals 

Buurtbemiddeling en Dorpsondersteuning en er is een aparte rapportage voor de 

uitvoering van de Kindpakketten en Schakel. 

Korte terugblik 

Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder jaar. Voor inwoners, voor vrijwilligers en voor de 

professionals in het sociaal werk was het onverminderd schakelen. Om de zoveel weken 

waren er nieuwe regels rondom de coronapandemie. Voor het contact met de inwoner en 

de uitvoering van sociaal werk is (persoonlijke) ontmoeting van groot belang. Het 

behouden van dit contact was in ons werk de grootste uitdaging. Waar we in 2020 nog de 

schrik en de angst voor het coronavirus voelden, was er in 2021 vooral hinder van het 

naleven van de maatregelen. Ondanks vaccinaties staken nieuwe varianten van corona de 

kop op en kostte het de samenleving enorm veel kracht om vol te houden. Dit duurde nog 

het hele jaar. 

Interne organisatie SWTD 

Waar voorgaande jaren vooral gekenmerkt werden door groei en verandering in 

personeelsbestand was dat in 2021 nauwelijks het geval. Binnen maatschappelijk werk 

namen we per 1 september, ter vervanging van een collega, een nieuwe collega aan: 

“Marlou Oude Groothuis”. Per diezelfde datum vond er een wisseling plaats op de post 

van directeur. Marleen Wagenaar nam het stokje over van Hans Weusthof. In totaal 

hebben we in 2021 een personeelsbezetting (betaalde beroepskrachten) van  

24 medewerkers, 14,7 FTE. Het meeste werk wordt uiteraard uitgevoerd door de 440 

onmisbare vrijwilligers. 

 

Ook qua huisvesting was er weinig nieuws onder de zon. De huidige huisvesting, namelijk 

in Denekamp het Kulturhus, in Tubbergen het pand aan de Julianastraat en ons 

onderkomen aan de Kerkstraat in Reutum, voorzien goed in de behoefte aan werkplekken. 

Ook in de corona tijd bleken deze geschikt. Werknemers konden in verschillende ruimtes 

werken als dat nodig was.  
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Duidelijk werd dat de plannen om de Julianastraat t.z.t. in te wisselen voor een nieuwe 

plek in het Glashoes in Tubbergen, op de lange baan moesten worden geschoven.  De 

politiek heeft gekozen om niet over te gaan tot de bouw van het Glashoes, maar eerst te 

werken aan een gezamenlijke basisvisie voor de inrichting van het centrum van 

Tubbergen.  

 

Het bestuur van de SWTD heeft afscheid genomen van de voorzitter. De zoektocht naar 

een nieuwe penningmeester heeft ook geleid tot een wisseling die begin 2022 plaats vond. 

 

Het sociaal werk binnen de SWTD wordt al sinds 2019 ondersteund door een nieuw 

registratieprogramma. De implementatie hiervan in 2019 en 2020 (maatschappelijk werk) 

is in 2021 uitgebreid met registratie van de inzet van de (gesubsidieerde) uren sociaal 

werk. Een belangrijke verandering die ten goede komt aan een transparante 

bedrijfsvoering. De grootste interne ingrijpende verandering in 2021 is het werk van de 

sociaal en maatschappelijk werkers met de komst van Schakel.  

Schakel 

De voorbereidingen voor Schakel die vooral plaatsvonden in 2020 hebben in 2021 

geresulteerd in de opening van Schakel op 1 april 2021.  

 

Schakel is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten, Wijkracht en de SWTD. De 

“Eén loket-gedachte” werd al in 2019 door de gemeenten geïntroduceerd middels “Wij in 

de Buurt”. Waar het bij de Sociale Teams Wij in de Buurt draaide om een samenwerking 

tussen sociaal werkers onderling gaat de samenwerking bij Schakel een stap verder door 

aansluiting met gemeentelijke voorzieningen. De gedachte waar Schakel op is gebaseerd, 

is de integrale en intensieve samenwerking tussen de consulenten van de gemeenten en 

de sociaal werkers van de welzijnsinstellingen. Het doel is dat we op deze manier de 

inwoners sneller en beter van dienst te kunnen zijn.  

 

Op 1 april openden we door per gemeente een sociaal werker en een consulent samen 

plaats te laten nemen in het loket van Schakel. Inloop was i.v.m. Corona niet direct 

mogelijk, dat volgde pas in de loop van het jaar. Ter voorbereiding hierop hebben 

consulenten en sociaal werkers gezamenlijk een 3-daagse scholing gevolgd. In september 

was er nog een nascholingsdag. 
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In Schakel wordt de werkwijze veelal afgestemd door 

consulenten en sociaal werkers zelf. Waar nodig is de 

aansturingstafel (manager Wijkracht, procesmanagers 

gemeente en beleidsmedewerker SWTD) er om richting 

en kaders te bepalen. Daarnaast monitort de 

aansturingstafel het proces. Gedurende de eerste 

projectperiode werd er door hen geëvalueerd op 

directie- en bestuurlijk niveau met gemeente, Wijkracht 

en SWTD. Tussentijds heeft de aansturingstafel twee 

keer gerapporteerd aan de bestuurlijke partners. De 

uitkomsten waren positief. Vragen van inwoners werden 

vanaf het begin aantoonbaar meer door het 

voorliggende veld opgelost, zonder (meteen) gebruik te 

maken van een gemeentelijke voorziening of maatwerk.  

 

Sociaal werkers en consulenten ervaren een verbeterde samenwerking. De uitdaging blijft 

nog vooral aanwezig in de brede uitvraag door de sociaal werker zonder dat ze het werk 

van consulenten willen of moeten gaan doen. Deelname aan Schakel draagt voor de 

sociaal werker bij aan de verbreding van het werk. Echter het vooronderzoek naar de 

rechtmatigheid van een voorziening hoort tot de taak van de consulenten. Door de 

samenwerking is er behalve interesse voor elkaars werk, automatisch ook bemoeienis met 

elkaars werk. Over het algemeen verliep dit goed. Er was een enkele keer tussenkomst 

van de aansturingsgroep nodig. 

 

De inzet van sociaal werkers in het spreekuur van Schakel had natuurlijk veel invloed op 

de uitvoering van ons werk. Uren die in Schakel werden ingezet gingen ten koste van de 

uitvoering van ieders specialisme. De planning is in de afgelopen periode een grote 

uitdaging geweest door Corona, met name in de vakantieperiodes.  

 

Eind 2021 werd Schakel uitgebreid met de aanwezigheid van een P-wet consulent. Dit 

leverde direct meer inloop en andere vragen op. Op dit moment is duidelijk dat de 

opdracht van het collega van Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten met 

succes is voltooid. De organisatie staat, de bekendheid is groot voor een eerste jaar en 

spreekuurhouder in Schakel is voor de sociaal werkers nu onderdeel van hun taak 

geworden. Het project is nu geborgd in de bedrijfsvoering van de drie partners. Nieuwe 

doelen voor Schakel worden in eerste instantie bepaald en verwacht van het (nieuw te 

vormen) college van Burgemeester en Wethouders. 

Meer voorliggende 

oplossingen voor 

inwoners 

 
Uit de monitoring van de 

meldingen in Schakel blijkt 

dat inwoners vaker dan 

voorheen een beroep 

hebben gedaan op een 

oplossing in hun eigen 

netwerk of met inzet van 

vrijwilligers 
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Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling werd voor de gemeente Dinkelland opgezet en gestart per 1 oktober 

2020. In 2021 heeft dit project het nut meer dan eens bewezen. Waar een project als dit 

normaliter start met een “Kick Off” bijeenkomst, vond deze (ook weer door Corona) pas in 

oktober plaats. De vrijwilligers zaten, onder de leiding van de coördinator 

Buurtbemiddeling Dinkelland, al volop in het zadel zaten en hadden al menig situatie 

succesvol opgelost. De groep vrijwilligere bemiddelaars is een echt en hecht team 

geworden. Dit gaf de verlate “Kick Off”  bijeenkomst alleen maar meer inhoud.  

De convenant AVG die nodig is voor een samenwerking met de partners als politie, 

gemeente en woningstichting werd tijdens deze bijeenkomst getekend. 

 

Ook in Tubbergen is een samenwerking opgestart 

met de Woningstichting Tubbergen. Helaas is daar 

het gemeentebestuur nog niet helemaal overtuigd 

van de noodzaak van deze vorm van ondersteuning. 

We verwachten deze wel te kunnen aantonen door te 

beginnen met huurders van de woningstichting.  

 

In Dinkelland hebben we 28 meldingen opgepakt en 

bemiddeld en in Tubbergen 7. De meeste meldingen 

kwamen uit Denekamp. Behalve dat de 

samenwerking met verwijzers meldingen opleverde, 

is het goed te constateren dat inwoners zich zelf ook 

melden. De meest voorkomende meldingen betroffen 

geluidsoverlast, verstoorde relatie en tuin- en 

buitenproblemen. In Dinkelland slaagde 80% van de 

bemiddeling en in Tubbergen 50%. 

Thuisadministratie en Formulierenservice Tubbergen (TAFT) 

Als extra service voor de inwoners van de gemeente Tubbergen is het project 

Thuisadministratie en Formulierenservice Tubbergen (TAFT) op 8 oktober 2020 van start 

gegaan. Voor het invullen van papieren, brieven en het helpen bij het inrichten van de 

administratie kunnen inwoners bij geschoolde vrijwilligers terecht. Marc Oude Vrielink van 

Wijkracht heeft de TAFT opgezet en per 1 januari 2021 zijn onze maatschappelijk werkers 

Karin Ganzeboom en Marbeth Brinkerink verantwoordelijk voor de TAFT. De vrijwilligers 

opgeleid middels de cursus “Helpen bij thuisadministratie” van het NIBUD. Het in oktober 

Onafhankelijk en 

deskundig 

 
Bemiddelaars hebben 

allemaal de basistraining 

“Methodiek Buurtbemiddeling” 

gevolgd.  

 

Dit betekent gecertificeerde 

vrijwilligers, jaarlijkse 

verdiepingstraining en zes 

keer per jaar intervisie. 
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gestarte inloopspreekuur moest al gauw stopgezet worden vanwege corona maar via de 

digitale kanalen kon er uiteraard contact en hulp gezocht worden. 

Producten en diensten  

Personenalarmering 

Thuiszorgorganisatie Zorgaccent heeft in 2021 de gebruikers van personenalarmering 

overgenomen waarbij zij de zorgopvolging doen. Zorgaccent plaatste bij die klanten een 

nieuw digitaal sleutelsysteem en ging over naar een andere meldbank. Een ingrijpende 

gebeurtenis (een afname van 47%) Zorgaccent had met name in de gemeente Tubbergen 

veel klanten. Er zijn tussen Zorgaccent en SWTD goede afspraken gemaakt over een 

financiële compensatie. De overname door de nieuwe aanbieder waar Zorgaccent mee 

werkt, Alerta, is inmiddels succesvol voltooid.  

 

Contractanten personenalarmering per gemeente 
 Jan 2021 Dec 2021 Toe-/afname 

Tubbergen 237 126 - 47% 

Dinkelland 108 133 + 23% 

Almelo 155 24 - 85% 

Totaal 500 283 - 43% 

 
Aantal aansluitingen en afsluitingen door vrijwilligers 

Nieuwe aansluitingen  80 

Afgesloten dossiers 301 

 
 
Zorgaccent was de enige partij bij wie SWTD alarmering met zorgopvolging kon 

aanbieden. Ook als contractanten niet “in zorg“ waren kon men toch Zorgaccent opgeven 

als eerste professionele zorgverlener. Andere thuiszorgorganisaties zoals Buurtzorg en 

Maartje kunnen zoals gezegd deze zorgopvolging niet aanbieden. Daarom heeft SWTD de 

keuze gemaakt om per 2021 alleen nog sociale alarmering aan te bieden. Met sociale 

alarmering kunnen ouderen, alleenstaanden of zieke inwoners 24 uur per dag hulp 

inroepen middels een alarmknop. Sociale alarmering kan in vele gevallen een veilig 

gevoel geven aan zowel de aanvrager als de naasten. 

Door de grote afname van aansluitingen in met name Almelo 

hebben we afgelopen jaar afscheid genomen van twee vrijwillige 

monteurs.  Ondanks de aanwezigheid van Covid-19 hebben de 

andere vrijwillige monteurs van de personenalarmering 

doorlopend aan afsluitingen verricht en konden wij altijd een 

beroep op hen doen! 

Ondanks Corona 

konden we altijd een 

beroep doen op de 

vrijwillige monteurs van 

Personenalarmering! 
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ANWB Automaatje  

Het eerste halfjaar van 2021 is er i.v.m. de Corona maatregelen niet gereden met 

AutoMaatje. Eén derde van de chauffeurs gaf te kennen voorlopig niet ingezet te willen 

worden omdat ze zelf voor hun gezondheid vreesden of mantelzorger zijn. 

Vanaf juli zijn we met goede moed weer begonnen met het plannen van ritten. 

De chauffeurs moesten zich aan veel regels houden die door de ANWB opgesteld waren 

en bovendien mocht er in eerste instantie alleen voor strikt noodzakelijke (medische) 

doeleinden gereden worden. Pas in september konden ook andere ritten aangevraagd 

worden. Deze ritten waren nog onder de voorwaarden dat er geen begeleiding voor de 

deelnemer mee mocht rijden en er een mondkapje gedragen werd. Vanaf dat moment 

steeg het aantal aanvragen weer. 

 

Aantal ritten ANWB AutoMaatje 2021 

Aantal ritten vanaf juli 2021 189 

Aanvragen Dinkelland 159 

Aanvragen Tubbergen  30 

 

Tafeltje Dekje 

De belangstelling voor deze dienst neemt ieder jaar af. 

De grote en hevige concurrentie van andere aanbieders 

en de verhuizing van cliënten naar een verzorgings- of 

verpleeghuis zijn daar de belangrijkste oorzaken van. 

Het aantal warme maaltijden dat werd verkocht is met 

17% afgenomen. Koude maaltijden worden bijna niet 

meer verkocht en we overwegen deze dienst te 

beëindigen. De groep mensen die de koude maaltijden 

afneemt is minder kwetsbaar en het contact is nihil 

omdat deze eens per 14 dagen worden bezorgd. 

 

Veel belangrijker dan de omzet is het dagelijkse sociale 

contact tussen onze vrijwillige chauffeurs en de inwoners 

die een warme maaltijd in de middag ontvangen.  

De chauffeurs verdienen over 2020 en 2021 een groot 

compliment want ondanks de coronacrisis hebben ze 

elke werkdag de maaltijden rondgebracht. De groep 

chauffeurs kwam eind van het jaar bij elkaar en we hebben ze speciaal bedankt vanwege 

het 35 jarig jubileum. 

Tafeltje Dekje 35 jaar 
 

Vrijwillige chauffeurs staan 

jaar na jaar, onder alle 

weersomstandigheden en 

ook in corona tijd klaar om 

maaltijden te bezorgen. 

Een unieke groep van 

praktisch ingestelde 

vrijwilligers.  

Het contact met de cliënt is 

net zo waardevol als de 

bezorging van de maaltijd 

zelf. 
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Dorpsondersteuning  

 

Dat dorpsondersteuners in een behoefte voorzien, 

blijkt uit het feit dat ze in steeds meer dorpen en wijken 

werkzaam zijn. In Saasveld is sinds 2019 de 

dorpsondersteuner werkzaam. Zij werkt in opdracht 

van het dorp (Saasveld Zorg Veur Mekaar) en wordt 

momenteel gefaciliteerd door de gemeente en SWTD. 

Deze samenwerking bevindt zich nog in een pilotfase. 

De ondersteuning, dichtbij in de dorpen, is een 

vraagstuk waarop de gemeente in samenspraak met 

inwoners èn SWTD in 2022 een visie op wil gaan 

vaststellen. Saasveld dient daarbij als voorbeeld. 

 

Elk dorp is uniek en daarmee ben je ook als 

dorpsondersteuner uniek. Zij legt het accent op 

eigenaarschap en zelfredzaamheid en nabijheid voor 

de inwoner. Samen met de werkgroep Saasveld Zorg 

veur Mekaar zijn er weer nieuwe verbindingen 

gemaakt en onderhouden. Ondertussen zijn er al 

enkele van de 10 nieuwe activiteiten opgestart en ligt 

de gehele coördinatie nu bij de kartrekkers/inwoners 

zelf.  

 

Ondanks Corona in de afgelopen twee jaren weten steeds meer inwoners de 

dorpsondersteuner te vinden voor individuele vragen. Het verbinden van de individuele 

hulpvragen, wensen en behoeften, met het aanbod van het informele en formele netwerk, 

komt steeds makkelijker van de grond. Ondanks corona zijn op een verantwoorde manier 

ouderen preventief bezocht en hebben we vitaliteitsgesprekken gevoerd. De insteek is 

hierbij altijd positieve gezondheid. 

 

De dorpsondersteuner is er voor alle inwoners, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat zij 

op bepaalde thema’s gebruik moet/kan maken van specialismen zoals bijvoorbeeld 

sociaal werker Jeugd van SWTD.  

Maatschappelijke 

waarde 

 
De dorpsondersteuner brengt 

mensen bij elkaar, signaleert 

hulpvragen en stimuleert 

samenredzaamheid.  

De dorpsondersteuner creëert 

op verschillende manieren 

maatschappelijke en 

economische waarde.  

Sociale structuren in het dorp 

worden versterkt.  

 

Dit blijkt uit onderzoek door 

de Rijksuniversiteit 

Groningen: Evaluatie van de 

dorpsondersteuner (2020). 

Werkdruk van de huisarts 

wordt verlaagd en zorgkosten 

worden vermeden. 
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Onderstaande casus is een voorbeeld waar beschreven wordt hoe deze samenwerking 

vorm krijgt: 

“Er zijn veel zorgen over alcohol en middelengebruik in het algemeen maar vooral in de 

keten. Als dorpsondersteuner heb ik toen de samenwerking gezocht met  alle Saasveldse 

jeugdsportverenigingen , Jong Nederland,  Bruins, SWTD Jeugd, Tactus en ouders en een 

werkgroep samengesteld. Hierin hebben een plan gemaakt hoe we met de jongeren in 

Saasveld  in contact konden komen. Er is een informatieavond over middelen gehouden  

voor de ouders en alle keten zijn bezocht door een oudere jongere. Er hebben zich 

jongeren aangemeld als contactpersoon. Dit heb ik als zeer uniek ervaren omdat we nu 

met hen in gesprek kunnen over “de ideale verantwoorde keet”. Hierbij hebben we ook alle 

verenigingen betrokken die allemaal hun steentje hebben bijgedragen. 

Om elkaar te leren kennen hebben we in augustus een “keten toernooi’ georganiseerd , 

hier kwamen 50 jonge keetbezoekers op af. Dit alles werd gefinancierd door de dorpsraad. 

Na afloop werden ze door de dorpsondersteuner en dorpsraad uitgenodigd om verder te 

praten tijdens een gratis stamppot buffet op 21 april 2022”. 

 

In Saasveld wordt continue gewerkt aan doorontwikkeling van het fenomeen 

Dorpsondersteuning. Dit uit zich in het project Saasveld Zorg Veur Mekaar PLUS: 

Samen met inwoners en professionele zorg en welzijn heeft de werkgroep Saasveld Zorg 

veur Mekaar en Wijzoud gekeken hoe ouder worden nog beter ondersteund kan worden. 

De werkgroep is hiervoor uitgebreid met lokale zorg professionals zoals de POH, Fysio 

Saasveld, en wijkverpleging Carint. Door een goede samenwerking tussen 

dorpsondersteuner en genoemde professionals kunnen Saasvelders nog beter worden 

ondersteund en is nabijheid een feit! 

De negen thema’s sociaal werk binnen SWTD 

Armoede  

De SWTD is ter voorkoming van armoede op verschillende manieren actief voor de 

inwoners van beide gemeenten: 

 

- Bevorderen samenwerking alle partijen die zich inzetten voor inwoners in armoede 

- Uitvoering verstrekking Kindpakketten 

- Individuele ondersteuning aan inwoners 

- Aandacht genereren voor (kinder)armoede 

- Onderzoek in samenwerking met Saxion Enschede 

- Organiseren van activiteiten en voorzieningen 
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Het aantal kinderen dat een meedoenpakket en/of een 

schoolpakket ontving is in de gemeente Dinkelland iets 

gestegen. In de gemeente Tubbergen is het zo goed als 

gelijk gebleven t.o.v. 2020.  

 

Kindpakketten Dinkelland 
68 gezinnen = 158 

kinderen 

Kindpakketten Tubbergen 
53 gezinnen = 115 

kinderen 

 

Het aantal nieuwe gezinnen die in 2020 in beeld zijn 

gekomen is verdriedubbeld in Dinkelland. Dit geeft aan 

dat we goed in beeld zijn. Er wordt goed doorverwezen, 

de samenwerking en afstemming verloopt steeds beter 

tussen diverse organisaties en de sociaal werker 

armoede. De komst van Schakel speelt hier een rol in. 

 

Wat betreft corona: er waren periodes dat er huisbezoeken gedaan konden worden. Met 

name de nieuwe cliënten hebben we bezocht. Verdere cliëntcontacten verliepen veelal via 

app of telefoon. Een grote kostenpost voor de minima in deze pandemie waren/zijn 

mondkapjes. Diverse instanties schonken ons mondkapjes die wij konden uitdelen aan 

onze cliënten. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Door de televisieserie “Klassen” en de SIRE campagne was er veel aandacht voor het 

thema kinderarmoede. Er is betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar kinderarmoede in 

bovengemiddeld welvarende, niet stedelijke gemeentes als Tubbergen en Dinkelland.  

Om met name de kansenongelijkheid onder kinderen en jeugdigen in beeld te krijgen 

voerden studenten van de opleiding Social Work Saxion Enschede een onderzoek voor 

ons uit. 

 

Uit dit onderzoek zijn verschillende bruikbare aanbevelingen gekomen die wij meenemen 

in ons werk, bijvoorbeeld  

*Informatie geven aan scholen over armoede en minimavoorzieningen 

*Zorgen voor maximaal maatwerk bij het verstrekken van voorzieningen 

 

Verjaardagsboxen 

 
Ook in Coronatijd hebben 

29 vrijwilligers in 

Tubbergen en 24 

vrijwilligers in Dinkelland er 

voor gezorgd dat kinderen 

een verjaardagsbox krijgen. 

 

Voor deze kinderen is het 

niet mogelijk om hun 

verjaardag feestelijk te 

vieren. In de box zit alles 

om er toch een feestje van 

te maken. 
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In 2021 hebben de gemeenten in samenwerking met meerdere partijen gewerkt aan 

herziening van het armoedebeleid. Onze sociaal werkers Mariska en Astrid hebben hier 

een belangrijke bijdrage in geleverd. Op het moment van dit schrijven is de nota nog niet 

vastgesteld. 

 

Een mooie samenwerking met een nieuwe partij kreeg in 2021 vorm: Stichting Kringloop 

Dinkelland Tubbergen (SKDT). De samenwerking met deze partij bestaat uit een aantal 

werkafspraken waarbij de “goeddoen” website het platform is voor vraag en aanbod van 

weggeefspullen. Alle cliënten die bij ons bekend zijn in het thema armoede kregen een 

bon t.w.v. € 50,00 die kon worden besteed bij SKDT. 

 

Vrijwillige Inzet & Verenigingen   

Vraag en aanbod vrijwilligers (de Vacaturebank): 

De sociaal werkers Vrijwillige Inzet & Verenigingen hebben in 2021 ondanks de beide 

lockdowns een mooi bereik gemaakt. Er schreven zich 72 nieuwe vrijwilligers in en 20 

organisaties/initiatieven hebben zich nieuw aangemeld. Ook kregen we 69 vacatures voor 

vrijwilligers aangemeld, waarvoor we 91 bemiddelingen in gang hebben gezet en 36 

mensen hebben daardoor een vrijwilligersplek gevonden. In 2021 werden ook 32 nieuwe 

maatwerktrajecten aangemeld en zijn 23 maatwerkbemiddelingen tot stand gekomen. 

Daarnaast doen vanuit de inclusieve samenleving 7 personen weer actief mee. 

 

Trends 2021: 

We hebben veel individuele maatjesvragen ontvangen. Daarnaast wisten verenigingen en 

organisaties ons ook beter te vinden voor diverse vragen m.b.t. ondersteuning voor 

vrijwilligersmanagement. Zoals Jeu de Boules Denekamp, Salsa vereniging, SKDT, 

Rollers van Jolly Jumpers, St. Omgaan met Pesten en Vereniging voor aangepast 

Sporten. 

 

Jongere vrijwilligers: 

Ons jaardoel was om meer jonge vrijwilligers aan te 

trekken. We zijn er erg trots op om te kunnen melden dat 

53% van de nieuw ingeschreven vrijwilligers in 2021 

jonger dan 55 jaar was. Ook bleven we ondanks dat de 

landelijke tendens veel onmogelijkheden gaf toch echt 

kijken en zoeken naar wat er wel mogelijk was. Hierdoor 

hebben we toch nog een mooi bereik gehaald. 

 

Eén van de Trends 

Vrijwilligerswerk 

2021: 

 
Jongeren willen impact 

maken! 53% van de 

nieuw ingeschreven 

vrijwilligers in 2021 was 

jonger dan 55 jaar 
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De invloed van Corona:  

Het spreekuur voor Servicepunt Vrijwillige Inzet is door onze sociaal werkers V&V zelf 

voortgezet onder de geldende maatregelen. Verder hebben we vaker tijdens een 

huisbezoek de mogelijkheden met de mensen persoonlijk doorgesproken. In de eerste 

lockdown periode van 2021 kwamen vooral maatjes vragen en individuele hulpvragen bij 

sociaal werkers Vrijwillige Inzet en Verenigingen binnen en ontvingen wij vrijwillig aanbod 

van Coronahulp omtrent eenzaamheid. Daarnaast hebben we deze periode gebruikt om 

onszelf te scholen tot Expeditieleiders om meerdere organisaties tegelijk te kunnen 

begeleiden in de werving van nieuwe gezichten. 

 

Verenigingsondersteuning: 

Voortvloeiend uit de deskundigheidsbevordering voor verenigingen van het sportakkoord 

hebben wij 4 trainingen gecoördineerd, waaronder een Inspiratiesessie sociale veiligheid. 

Vlak voor de zomerperiode hebben we voor deelnemers van FC Noaber een online 

vacaturemarkt gehouden. Na de zomervakantie hebben we een enquête gehouden onder 

verenigingen om een behoefte uitvraag te doen op gebied van werving. Als uitkomst 

hiervan hebben we voor verenigingen een inspiratiesessie Modern Besturen 

georganiseerd. Daarnaast stond er een Expeditie Nieuwe Gezichten gepland welke door 

de tweede lockdown is verplaatst naar 2022. 

 

Waardering: 

In december 2021 hebben de sociaal werkers V&V de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 

binnen beide gemeenten georganiseerd en in samenwerking met de wethouder en een 

gedeputeerde van de provincie Overijssel uitgereikt. Daarnaast hebben we rond de dag 

van de vrijwilliger een waarderingsactie gehouden voor nieuwe ingeschreven vrijwilligers. 

 

Samenwerking: 

Ook binnen dit thema zoeken we heel bewust naar de samenwerking met andere partijen. 

Voor dit thema zijn het Taalhuis, de VOSVI, Werkplein, VWON, FC Noaber, project 

SamenWerk van Aveleijn en de Gemeenten (lokale sportakkoord) belangrijke partners. 

Onze sociaal werkers V&V zijn zeer actief bezig met het sport- en preventie akkoord van 

Dinkelland en Tubbergen. Ze zijn beide stuurgroep lid, ambitie aanvoerder en actief 

binnen verschillende werkgroepen van het sport- en beweegakkoord van de gemeenten 

Dinkelland en Tubbergen. 
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Laatstgenoemde samenwerkingen hebben o.a. geleid tot ons voornemen de 

Vacaturebank voor vraag en aanbod van vrijwilligers (voor o.a. verenigingen dus) te 

vernieuwen. Hiermee hopen we voor inwoners en ook met name voor jongere inwoners 

beter zichtbaar en benaderbaar te zijn en de vacaturebank uit te breiden met meer tools. 

 

Senioren 

Niet anders als in 2020 was deze groep inwoners  

vaker alleen en lag eenzaamheid op de loer. Voor 

zover de corona regels het toelieten hebben we 

mensen zoveel mogelijk bezocht en als het niet anders 

kon (vaker) gebeld of gemaild. Onze vrijwilligers 

(chauffeurs Tafeltje Dekje en Seniorenvoorlichters 

bijvoorbeeld) hebben een grote rol gespeeld in het 

onderhouden van de korte contacten. 

 

Terwijl Corona ons werk beperkte hebben we in 2021 

een toenemend aantal vragen gehad van deze 

doelgroep. De hernieuwde samenwerking met 

consulenten in Schakel leidde direct tot deze toename 

evenals de meldingen in het lokt van Schakel. Uit de 

monitoring bleek dat gevraagde voorzieningen vanuit 

WMO meer dan voorheen werd opgepakt door sociaal 

werkers en dan met name de vragen en meldingen 

van senioren. Omdat zoveel oudere inwoners zich bij 

Schakel melden vinden we het belangrijk dat een 

sociaal werker senioren ook meer dan gemiddeld 

meewerkt in het spreekuur. 

 

Sociaal werkers senioren hebben in 2021 laten zien hoe het kan werken. Een toename 

van individuele vragen goed in beeld hebben en hierop vooral collectieve vormen van 

ondersteuning inzetten of ondersteunen daar waar inwoners het initiatief nemen.  

Het Seniorenkabinet Langeveen en de dagvoorziening Tilligte werden voorbereid, 

Wandelsporten krijgen dankzij de samenwerking in het Sportakkoord een plekje binnen de 

dorpen en verenigingen en ook deelname in Fleringen Vitaal is een voorbeeld van het 

ondersteunen en stimuleren van de kracht van inwoners. 

 

Schakel en Senioren: 

resultaat vanaf de 

eerste dag! 
 

De samenwerking Schakel 

leidde direct tot toename van 

ondersteuningsvragen aan 

sociaal werkers senioren.  

De individuele vragen voor 

dagbesteding waren aanleiding 

voor nieuwe ideeën voor 

dagvoorzieningen in dorpen als 

Langeveen en Tilligte waarbij de 

inwoners zelf  het initiatief 

nemen. Met deze voorzieningen 

voorkomen we (eerder) gebruik 

van duurdere dagvoorzieningen. 
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Jonge mantelzorgers   

De ondersteuning aan jonge mantelzorgers bestond in 2021 uit het organiseren van 

activiteiten, het organiseren van cursussen en het koppelen van kinderen aan 

ervaringsmaatjes. Nieuw in dit sociaal werk was “Geboeid”, een projectdag op het 

Canisius om het bewustzijn rondom het thema jonge mantelzorgers te vergroten. Zes 

klassen van het VMBO hebben geluisterd naar twee ervaringsdeskundigen, gekeken naar 

een indrukwekkende theatervoorstelling en konden daarna creatieve workshops rondom 

het thema volgen. 

 

We hebben 14 activiteiten georganiseerd voor de jonge mantelzorgers uit Dinkelland en 

Tubbergen zoals; kickboksen, een ouder-kind pizza workshop, kajakken en Archerytag bij 

Erve het Everloo in Rossum. Vaak in de buitenlucht en dit jaar met kleine groepjes. Dit 

bevalt heel goed. Er kwamen maar liefst 74  deelnemers uit Tubbergen en Dinkelland.  

We hebben 5 maatjes gekoppeld. Deze getrainde ervaringsmaatjes blijven een schooljaar 

verbonden aan de jonge mantelzorger. Ook zijn er weer cursussen geweest waarbij 

kinderen elkaar 6 keer in hetzelfde groepje ontmoeten en ervaringen uitwisselen. We zijn 

op zomerkamp geweest, hebben daar gezwommen, gebarbecued, en uitgeraasd in 

attractiepark Hellendoorn. Het 12 + kamp kon vanwege Corona helaas niet doorgaan.  

 

Mantelzorg   

De mantelzorgondersteuning bestond in 2021 vooral uit het organiseren van activiteiten, 

workshops, het koppelen van vrijwilligers aan mantelzorgers en het organiseren van het 

ontspanningsarrangement. Collectieve activiteiten met ruimte voor persoonlijke aandacht.  

 

Activiteiten en workshop: 

De start van 2021 was een webinar over ‘hoe blijf je overeind tijdens corona’, een 

bijeenkomst waarbij het ging over wat ervoor zorgt dat je mentaal en fysiek zo gezond 

mogelijk blijft. Een mooie bijeenkomst die ook werd herhaald; er was veel belangstelling.  

 

In april zijn we (wederom) gestart met 2 wekelijkse wandelingen.  

We zijn trots en blij om dat we ‘de reguliere mantelzorgbijeenkomsten’ dus om konden 

zetten naar ‘samen wandelen’. Een succesvol initiatief, gemiddeld kwamen er tijdens die 

12 wandelingen, 15 tot 20 mensen. Gedurende het jaar hadden de wandelingen een 

‘aanzuigende’ werking, de groepen groeiden tot soms 35 tot 40 mensen. De mensen 

waren er even uit, veel gelachen, gehuild, gepraat en ondertussen de mooiste plekken uit 

Noord-Oost Twente bekeken: Vasse, Lattrop-Brecklenkamp, Denekamp, Ootmarsum en 

ga zo maar door. 
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Ook hebben we onze vrijwilligers tijdens diverse wandelingen gesproken zodat de 

betrokkenheid bij de SWTD stand hield. 

 

Eind oktober is er een workshop ‘voluit leven’ gegeven. In november hebben we voor 

zowel Dinkelland als Tubbergen de dag van de mantelzorg gevierd. Het was een mooie 

ontspannen middag voor mantelzorgers en daarbij lekker eten en drinken. In december 

vond er nog een mooie wandeling bij Mander plaats met midwinterhoornblazer.  

 

Begin november 2021 was er een ontspanningsarrangement voor 9 mantelzorgers. 

Dit was een driedaags arrangement voor  “zwaar belaste” mantelzorgers bij Erve 

Deperman.  Bij binnenkomst lagen de wensen al snel op tafel: 

“ik hoop dat ik lekker slapen kan want dat lukt thuis niet meer door de zorgtaken” 

 “even tijd voor mezelf, dat is lang geleden”., “ik zou soms wel even de stekker eruit willen 

trekken maar dat kan niet, hopelijk kan ik hier even afstand nemen en bijtanken”. 

Wat was het weer een groot succes!! Gemiddeld (evaluatie)cijfer was een 9,7! Enkele 

reacties na afloop: “Delen met andere lotgenoten maakt dat je samen lacht en huilt maar 

met nieuwe energie, weer opgeladen naar huis gaat, ‘je mag even uitrusten en jezelf zijn”. 

 

Maatschappelijk werk   

De uitvoering van maatschappelijk werk in de gemeente Tubbergen bestaat voornamelijk 

uit individuele ondersteuning gericht op geestelijke gezondheid, opvoeden en opgroeien 

en financiën en administratie. Daarnaast is er sinds 2020 ook TAFT, Thuisadministratie en 

Formulierenservice Tubbergen. Het werk gebeurt nog steeds gedeeltelijk online, maar 

waar nodig ook zeker in persoonlijk contact. 

 

Het team werd in september uitgebreid met een nieuwe collega, Marlou Oude Groothuis. 

Met deze aanvulling hebben we onze bijdrage in Schakel en onze ondersteuning aan 

jeugd aanzienlijk versterkt. Eén van de maatschappelijk werkers is gestart met de Post 

HBO opleiding Contextuele Hulpverlening. De kennis wordt actief gedeeld en toegepast 

voor innovatie binnen het werk.   

 

De aanmeldingen bij het team Maatschappelijk Werk zijn door de komst van Schakel 

aanzienlijk en aantoonbaar toegenomen. 
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Een deel van de werkzaamheden wordt nu in TAFT door vrijwilligers opgepakt zodat de 

maatschappelijk werkers zich kunnen focussen op de complexe onderdelen van het werk. 

TAFT kon in 2021 moeilijk groeien en uitbreiden omdat vanwege corona het onderdeel 

Formulierenservice nauwelijks kon plaatsvinden. TAFT wordt inmiddels, na een 

startperiode met hulp van een collega van Wijkracht, volledig aangestuurd door twee 

maatschappelijk werkers. 

 

Schoolmaatschappelijk werk  

Het schoolmaatschappelijk werk in de gemeente Tubbergen is dit jaar vooral een kwestie 

geweest van online- en telefonische contacten. Er was contact met de ouders van 41 

leerlingen. 

  

Het schoolmaatschappelijk werk heeft in een aantal gevallen kortdurende hulp verleend 

aan de ouders en/of kinderen. Daarnaast is het doel van verschillende huisbezoeken 

geweest dat de juiste ondersteuning ingezet kon worden voor school en/of thuis. Nauwe 

samenwerking met school, jeugdconsulenten, sociaal werkers SWTD en andere 

ketenpartners is kenmerkend voor het schoolmaatschappelijk werk. 

Thema’s waarvoor schoolmaatschappelijk werk in gezet is, zijn: sociale vaardigheden, 

weerbaarheid, zelfvertrouwen, pesten, gedrag, emotieregulatie, afleidbaarheid, 

gezinsproblemen, jonge mantelzorg, echtscheiding, onveiligheid.   

Samenwerking met school is vrijwel altijd aan de orde.  Middels een terugkoppeling van 

het gesprek met de ouders en/of kind (bij voorkeur gezamenlijk) zijn er gezamenlijk 

vervolgstappen gezet voor een leerling, zowel binnen- als buiten de school.   

Indien gewenst is er doorverwezen naar bv. de gemeente (jeugdconsulent), met wie nauw 

contact is en met wie vaak een ‘warme overdracht’ plaatsvond.  

  

In 2021 werden vanwege mogelijke of dreigende problematiek t.g.v. Corona plannen 

gemaakt voor het implementeren van spreekuren op alle scholen. Dit leidde eind van het 

jaar tot een concreet plan en een aanvraag voor NPO-gelden, waar de gemeente 

inmiddels op gereageerd heeft met een positief besluit. Dit wordt ingezet in 2022.  

  

De schoolmaatschappelijk werker heeft in 2021 nog een actieve rol gespeeld in de 

voorbereiding van Schakel in de werkgroepen met consulenten. De rol van 

schoolmaatschappelijk werker in Schakel lijkt in het eerste jaar van minder nut dan in 

andere vormen van contacten met inwoners / ouders. In 2022 verwachten we aan te tonen 

dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk het meest effectief is in de spreekuren op de 

scholen. 



 

 

 

18 

 

Jeugd  

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en leren voor zichzelf zorgen, zelfstandig te 

worden en kunnen samen met hun ouders en sociaal netwerk meedoen in de 

maatschappij. Er werd vooral ingezet op collectieve activiteiten en individuele preventieve 

aandacht. Wanneer meer ondersteuning nodig is wordt deze snel, effectief en dichtbij 

georganiseerd. Gezondheid, veilig opgroeien, meedoen en zelfredzaam zijn, dat zijn de 

sleutelbegrippen. 

 

In 2021 stond het sociaal werk jeugd meer dan voorgaande jaren in het teken van het 

organiseren van activiteiten. In samenwerking met verenigingen organiseerden we 

eigentijdse sportieve activiteiten, waaraan in totaal 500 kinderen/jeugdigen deelnamen.  

 

In 2017 hebben we het jeugdwerk in beide gemeenten opnieuw opgebouwd en was de rol 

van de sociaal werker jeugd voornamelijk informerend (voorlichting) adviserend en 

verbindend voor jeugdige inwoners, voor verenigingen, voor scholen, en andere 

professionals. Door corona was het nodig om met activiteiten de jeugd toch in beeld te 

houden omdat school en verenigingsleven niet of anders plaats vond. Tevens is er een 

behoefte gebleken dat jeugd dichtbij en zichtbaar meer kortdurende ondersteuning nodig 

heeft om (meer) problemen te voorkomen. Hoe organiseren we dat in alle dorpen met 

beperkte middelen?  Dat is de uitdaging voor de komende tijd.  

 

De methodiek die daaraan zal bijdragen en door sociaal werk 

van SWTD al enige tijd geleden is omarmd, is het IJslands 

Preventiemodel. In 2021 heeft ook de gemeente zich hieraan 

geconformeerd onder de naam “Opgroeien in een Kansrijke 

Omgeving”. In 2021 hebben beide gemeenten aangegeven 

de SWTD hierin als belangrijke partner te zien. De uitvoering 

hiervan krijgt in 2022 vorm. 

 

Met de gemeente zijn we tot overeenstemming gekomen dat 

de uitvoering van Actief na School (ook naadloos passend in 

“Opgroeien in een Kansrijke Omgeving”) bij ons komt te 

liggen. Echter is de start uitgesteld tot 2022 i.v.m. corona. Dit 

is tot stand gekomen door een motie welke bij de 

gemeenteraad is ingediend en unaniem is aangenomen.  

Opgroeien in een 

Kansrijke 

Omgeving 

 
Met de start van Actief 

Na School in 

Denekamp liep SWTD 

vooruit op het project 

Opgroeien in een 

Kansrijke omgeving 

van de gemeente. Met 

sportieve en culturele 

activiteiten sluiten 

school en vrije tijd 

beter op elkaar aan. 
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Het voorbeeld uit Oldenzaal waarbij wij vanaf het begin nauw betrokken waren is als 

uitgangspunt genomen. Deze beide punten maken ons trots en is een bevestiging dat we 

op de juiste weg zijn! 

 

Een bijzonder project waarbij een nadrukkelijke rol voor inwoners was weggelegd, is de 

realisatie van het Beweegpark in Denekamp. Voor de kinderen/jongeren van Denekamp is 

er nu een plek is om te spelen en sporten. De inrichting hiervan is afgestemd met 

Buurtsportcoaches, docenten van TCC en basisscholen zodat wij goed bij de 

belevingswereld en motorische ontwikkeling van deze jonge doelgroep konden aansluiten. 

Stakeholders en financiën 

Bestuur 

In 2021 hebben Anny Masselink (september) en Jos Vennegoor (december) afscheid 

genomen na vele jaren bestuurslid te zijn geweest. De overige bestuursleden waren op 

dat moment Rob Barenbrug (eerste interim-voorzitter en later secretaris), Louis Nijmeijer 

(bestuurslid en later voorzitter) en Marlies Uijterschout (bestuurslid). De vervanging van 

Jos Vennegoor (penningmeester) was op dat moment in voorbereiding en is op dit 

moment gerealiseerd (Hans Oude Alink). 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zijn de kurk waarop de SWTD drijft. De inzet van vrijwilligers is bij veel thema’s 

onmisbaar. Ondanks corona zijn we er in geslaagd ons vrijwilligersbestand op peil te 

houden en daar waar nodig uit te breiden. Helaas kon in november de grote jaarlijkse 

bijeenkomst niet doorgaan. In plaats daarvan hebben medewerkers de vrijwilligers 

bedankt met een attentie, net als vorig jaar. In 2021 heeft een werkgroep zich bezint op 

toekomstbestendig vrijwilligersbeleid wat resulteerde in een notitie. In het Strategisch Plan 

is nu opgenomen dat doorontwikkeling van dit beleid vraagt om inzet van een 

vrijwilligerscoördinator. Dit wordt in 2022 gerealiseerd. 

 

Financiën 

Op basis van de voorlopige financiële rapportage 2021 kunnen we concluderen dat we 

financieel wederom een gedegen jaar hebben gedraaid. We sloten af met een positief 

resultaat wat voornamelijk ontstond door de bijdrage welke SWTD van Zorgaccent ontving 

voor het overnemen van de personenalarmering van hun cliënten. Zonder dit bedrag zou 

er sprake zijn geweest van een klein negatief resultaat. Voor het resultaat wordt gekeken 

naar zinvolle bestemming. 


