
 
 



Welkom door  
Dorpsgemeenschap Havelte 

  

 

Dorpsgemeenschap Havelte is een vereniging die zich 
inzet voor de belangen van Havelte en haar inwoners. 
Houden zich bezig met onderwerpen die spelen in 
Havelte. Een actueel onderwerp is zorg en welzijn. 



Opzet van de bijeenkomst 
 

• Welkom voorzitter 
• Kennismaken 
• Werkgroep zorg en welzijn, hoe zat dat ook alweer? 
• Vandaag verder met concrete oplossingen 
• Hellup 
• In gesprek met elkaar over de mogelijke oplossingen 
 
 
 
 



Kennismaken, over de streep 
 



Werkgroep zorg en welzijn,  
hoe zat dat ook alweer? 

 
• Verschillende partijen in Havelte e.o. constateren vraagstukken rond zorg en 

welzijn. 

• Voor de dorpsgemeenschap is dit aanleiding om een tijdelijke projectgroep rond 
zorg en welzijn op te starten. 

• Wat voor vraagstukken?  
• Ander beleid vanuit (lokale) overheid, meer participatie en daardoor andere 

rollen.  
• Vergrijzing in de regio. 
• Er gebeurt al heel veel maar weten we elkaar wel te vinden? 

• Wie zijn verschillende partijen dan en hoe komen ze dat tegen? 



Werkgroep zorg en welzijn,  
hoe zat dat ook alweer? 

 
• Afgelopen jaar met een aantal partijen in gesprek en concrete vragen 

opgehaald. 

• 17 oktober 2018 brede bijeenkomst om over deze vragen in gesprek te 
gaan. 

• Met de bevindingen uit de voorbereiding en de bijeenkomst is de 
werkgroep verder aan de slag gegaan; daarom vandaag vervolg! 

• Gedeeltelijk onontgonnen gebied dus voor de werkgroep ook een 
zoektocht. 

• Wat waren die bevindingen/ rode draad en wat is er al gebeurd? 
 

 

 



Werkgroep zorg en welzijn,  
hoe zat dat ook alweer? 

 
• Elkaar weten te vinden (onderlinge contacten en bekendheid tussen de initiatieven 

en activiteiten op het terrein van zorg en welzijn zijn in Havelte gering) 

• De sociale kaart van Havelte (alle noodzakelijke informatie van alle in en voor 
Havelte aanwezige instanties en initiatieven, vooral die actief zijn op het terrein 
van zorg). Dit gaat ook over activiteiten. 

• 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 en voor wie de stap naar reguliere instanties dikwijls te hoog is.  

 

Alles heeft te maken met lokale samenwerking! 



Vandaag verder  
met concrete oplossingen 

 



 
 

Elkaar weten te vinden (onderlinge contacten en bekendheid tussen de initiatieven 
en activiteiten op het terrein van zorg en welzijn zijn in Havelte gering).  

Een goed voorbeeld uit de regio! 

 



 
 

De sociale kaart van Havelte (alle noodzakelijke informatie van alle in en voor 
Havelte aanwezige instanties en initiatieven, vooral die actief zijn op het terrein van 
zorg) + elkaar weten te vinden (onderlinge contacten en bekendheid tussen de 
initiatieven en activiteiten op het terrein van zorg en welzijn zijn in Havelte gering) 

 



 
 

De sociale kaart met daarbij ook de activiteiten in Havelte (alle noodzakelijke 
informatie van alle in en voor Havelte aanwezige instanties en initiatieven op het 
gebied van zorg en welzijn). 

 

De komende tijd maken “we” een gezamenlijk overzicht van deze activiteiten, ZZWD 
geeft de aftrap. 



Een serieus onderwerp ;-) 
 



In gesprek met elkaar over  
de mogelijke oplossingen 

 Aan de hand van de presentaties van Naobuur, teams van het dorp en de sociale kaart 
gaan we in kleine groepen in gesprek. 

Er is ook nog een 4e gespreksplek voor alles wat niet past bij de andere groepen. 



Afsluiting 
 
 

• HET HELLUP AFSLUITINGSLIED 


	Dianummer 1
	Welkom door �Dorpsgemeenschap Havelte�
	Opzet van de bijeenkomst�
	Kennismaken, over de streep�
	Werkgroep zorg en welzijn, �hoe zat dat ook alweer?�
	Werkgroep zorg en welzijn, �hoe zat dat ook alweer?�
	Werkgroep zorg en welzijn, �hoe zat dat ook alweer?�
	Vandaag verder �met concrete oplossingen�
	�
	�
	�
	Een serieus onderwerp ;-)�
	In gesprek met elkaar over �de mogelijke oplossingen�
	Afsluiting��

