
Samenvatting van de inbreng tijdens de netwerkbijeenkomst. 

De aanleiding voor het organiseren van deze netwerkbijeenkomst is gelegen in het 
overheidsbeleid dat gericht is op het beter en langer participeren van individuen in de 
samenleving. Mensen moeten zoveel mogelijk zelfstandig, actief en betrokken blijven in hun 
woon- en leefsituatie. 

Hebben alle inwoners van Havelte voldoende mogelijkheden om deel te nemen aan de 
dorpssamenleving? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is geïnventariseerd welke 
vragen en uitdagingen leven bij een achttal plaatselijke instellingen en initiatieven op het 
terrein van zorg en welzijn. De uitkomsten zijn voorgelegd aan de deelnemers van de 
netwerkbijeenkomst, met de vraag welke suggesties zij hebben om aan genoemde vragen en 
uitdagingen te werken.  

Zo zijn veel tips gegeven en ideeën aangedragen. De Werkgroep heeft die geclusterd en 
enkele centrale thema’s ontdekt. Dit zijn: 

• De onderlinge contacten en bekendheid tussen de initiatieven en activiteiten op het 
terrein van zorg en welzijn zijn in Havelte gering. Toch hebben werkers behoefte aan het 
uitwisselen van kennis, ervaring en verwijs-mogelijkheden. Welke professionele 
organisatie zou dit kunnen organiseren? 

• Het ontbreekt aan een actuele sociale kaart, met daarin opgenomen alle noodzakelijke 
informatie van alle in en voor Havelte aanwezige instanties en initiatieven. Vooral die 
actief zijn op het terrein van zorg en welzijn. Hierdoor is doorverwijzen lastig. Het 
opzetten en actueel houden van een website met een dergelijke kaart wordt als gewenst 
gezien, maar kan niet zonder de constante input van gegevens van alle betrokkenen. 

• Er wordt in Havelte voor een publiek een groot en divers aantal activiteiten en diensten 
georganiseerd. Ieder met eigen vragen en uitdagingen. Echter op het grensvlak van Zorg 
en Welzijn lijkt een voorziening te ontbreken voor mensen in een kwetsbare situatie. Dit 
is waarschijnlijk een sterk groeiende categorie mensen. Wellicht is het zinvol dat 
instellingen die met deze doelgroep in aanmerking komen gaan samenwerken aan iets 
als een huiskamer van en voor Havelters voor wie de stap naar reguliere instanties 
dikwijls te hoog is. En waar zij al dan niet met steun van vrijwilligers en maatjes actief en 
dienstbaar kunnen zijn op diverse levensterreinen. 

De Werkgroep Zorg en Welzijn wil deze aandachtspunten in een volgende 
netwerkbijeenkomst voorleggen aan de betrokkenen en stimuleren dat meerdere instanties 
samen aan een of meer initiatieven gaan werken. Bij de voorbereiding van deze tweede 
netwerkbijeenkomst is de inbreng van tenminste één professionele organisatie uit de zorg 
onmisbaar. 


