Havelte, april 2019
Onderwerp: Uitnodiging 2e netwerkbijeenkomst
Geachte heer/ mevrouw,
Graag willen wij u uitnodigen voor de 2e netwerkbijeenkomst, die de werkgroep Zorg en
Welzijn namens de Dorpsgemeenschap Havelte organiseert op:
9 mei 2019 van 19.30-21.00 uur, in de Veldkei in Havelte.
Thema van deze avond is: Hellup…Meedoen in Havelte, hoe en waar vinden we elkaar?
Langer en prettig thuis in Havelte door samenwerking van vrijwilligers,
vrijwilligersorganisaties en beroepskrachten vanuit zorg en welzijn in het dorp.
Deze netwerkbijeenkomst zal vooral in het teken staan
van de presentatie van ideeën en oplossingen, die een
antwoord geven op de thema’s uit de 1e
netwerkbijeenkomst van 17 oktober. De thema’s zijn de
volgende: elkaar weten te vinden, de sociale kaart van
Havelte en lokale samenwerking.
Het programma van deze avond is:
 Presentaties van bestaande en nieuwe projecten:
Naobuur Vledder en Team van het dorp
 Uitwisselen van ideeën, ervaringen en plannen
 Optreden van de Cabaretgroep Hellup
Graag willen wij iedereen uit Havelte e.o. uitnodigen bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Hierbij kunt u denken aan: inwoners, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, buurtinitiatieven,
maatschappelijke organisaties die raakvlakken hebben en of geïnteresseerd zijn in het
thema van deze avond over Zorg & Welzijn.
Daarom vragen wij u ook om deze uitnodiging met mensen om u heen te delen om ook
aanwezig te kunnen zijn op deze netwerkbijeenkomst op 9 mei.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst voor 8 mei bij Henk van der Meer,
h.vd.meer@welzijnmw.nl. of 06-30441876, graag vermelden met hoeveel personen u komt.
Met vriendelijke groeten,
Rob van den Brink
Voorzitter Dorpsgemeenschap Havelte
Namens de uitvoerende Werkgroep Zorg en Welzijn van de Dorpsgemeenschap Havelte:
Wim van Velzel, Lies Vingerhoets, Roelie Bruinenberg, Petra Brugging, Henk van der Meer,
Esther Meijer

Bijlage; samenvatting netwerkbijeenkomst 17 oktober 2018

Bijlage
Samenvatting en rode draad netwerkbijeenkomst 17 oktober 2018
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 in de vorm van een stelling 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 volgende:
elkaar weten te vinden, de sociale kaart van Havelte en lokale samenwerking. Overstijgend
aan deze thema’s zijn de onderwerpen houding en communicatie.
Toelichting:
 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.

