Pilot “De Kracht van Witteveen”
Inleiding.
Sinds 2016 bestaat het project Naoberkracht Witteveen. De visie achter dit project is dat het
dorp Witteveen een toekomstbestendig dorp wil zijn waar jong en oud en bewoners die zorg
of ondersteuning nodig hebben, op een aangename wijze kunnen blijven wonen.
Dorpsbewoners willen elkaar daarbij steunen en waar nodig samenwerken met andere
(professionele) organisaties.
De kern wordt gevormd door twee dorpsbewoners, het duo Naoberkracht. Zij hebben in de
eerste twee jaar van het project alle dorpsbewoners van 18 jaar en ouder bezocht en in
kaart gebracht (digitale kaartenbak) op welke wijze dorpsbewoners deze ondersteuning
willen bieden en wat de kwaliteiten en talenten zijn die zij willen inbrengen. Zij bezoeken
ook nieuwe bewoners, bezoeken bewoners op vraag of wanneer er signalen zijn dat dat
gewenst is. Zij zijn bekend en goed benaderbaar. Ze hebben daardoor zicht op de vragen en
het aanbod vanuit het dorp, en leggen daar verbindingen tussen. Inmiddels wordt er
samengewerkt met de professionele zorg- en hulpverlening en wordt de grens tussen de
informele- en de formele zorg steeds duidelijker.
De samenwerking met de professionele welzijns- en zorgorganisaties is er op twee niveaus:
1. Op het uitvoerend niveau tussen het duo en de professionals van thuiszorg (Icare en
het Derks Hoes), de WMO consulenten en de cliëntondersteuning van WMD. Ze
kennen elkaar en weten elkaar te vinden (vice versa). Om de drie maanden is er een
overleg onder leiding van een lid van de kopgroep (beleidsgroep).
2. Op het niveau van beleid en ontwikkeling tussen de kopgroep Naoberkracht en de
directie /beleidsambtenaren van genoemde organisaties, aangevuld met afvaardiging
vanuit het Dorpen Overleg Midden Drenthe.
Naoberkracht heeft ook tot meer samenwerking geleid tussen lokale groepen en
verenigingen in het dorp. Het duo vormt inmiddels de spil bij de organisatie van collectieve
activiteiten en voorzieningen.
De doelstellingen van Naoberkracht vragen om een duurzame aanpak en derhalve ook, na
een aantal jaren met projectsubsidies, om (een) duurzame financiering.
Dorpsvergadering.
Op een dorpsvergadering in oktober 2019, met een grote opkomst (80 bewoners) heeft het
dorp mbt de voortgang van Naoberkracht een aantal thema’s benoemd, waarbij m.n.
contact en ontmoeting een hoge prioriteit kreeg. Het dorpshuis de Tille heeft, als
laagdrempelige voorziening voor dorpsbewoners, daarbij een centrale functie. Contact en
ontmoeting leidt bovendien tot het versterken van het persoonlijk netwerk, op basis
waarvan hulp en ondersteuning beter te organiseren is.
Een tweede belangrijke thema betreft de (voorliggende dwz preventieve) voorzieningen en
activiteiten voor de specifieke doelgroepen jongeren en ouderen.

Kracht van Witteveen.
In de afgelopen jaren heeft het dorp zich bewezen met een werkwijze die goed bij het dorp
past. Dorpsbelang Witteveen (DBW) speelt daarbij een belangrijke coördinerende en
verbindende rol. Bij het realiseren van projecten en activiteiten zijn zo veel mogelijk
bewoners betrokken en wordt eigenaarschap door de lokale verenigingen nagestreefd en
geborgd.
Er wordt door DBW goed gekeken en geluisterd naar signalen en behoeftes, daarbij ‘gevoed’
door het duo Naoberkracht. Er is voortdurend beweging, het een volgt op het ander.
Er is met andere woorden sprake van een organische ontwikkeling waarvan de richting
bekend is, maar het exacte resultaat op voorhand niet is vast te stellen.
MFC de Tille als spil in het dorp.
Het MFC de Tille wil beantwoorden aan de wens van het dorp om een laagdrempelige
voorziening voor alle dorpsbewoners te zijn en wil expliciet aansluiten bij bestaande
initiatieven en voorzieningen.
De Tille doet daarom ook mee aan de pilot van de Provincie Drenthe gericht op
functieverbreding van dorpshuizen, met het thema “relatie met de formele zorg”.
Dit sluit goed aan bij de ideeën mbt de dorpshuiskamer en de activiteiten voor jeugd.
De afspraak is dat de Tille gaat proberen te faciliteren wat inhoudelijk wordt aangedragen
door Naoberkracht.
Een voorbeeld is de grote wens vanuit het dorp en Naoberkracht dat de Tille de gelegenheid
creëert dat dorpsbewoners, oud en jong, gezamenlijk kunnen gaan eten in de Tille.
Doorontwikkeling dorpshuiskamer
Sinds een aantal jaren is de dorpshuiskamer een begrip in Witteveen. De voorziening is
opgestart vanuit Naoberkracht maar inmiddels ingebed in het MFC de Tille.
De dorpshuiskamer voorziet in een wekelijks ontmoetingsmoment voor vooral oudere
dorpsbewoners, geheel georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Vanwege de sociale
functie van deze ontmoeting willen wij deze ouderen zo lang mogelijk bij de activiteit
betrokken houden, ook als er sprake is van (lichte) geestelijke en lichamelijke beperkingen.
Wij zouden willen ontdekken op welke wijze de dorpshuiskamer ook voor die ouderen een
functie kan blijven vervullen.
Wij zouden samen met de professionele zorg willen onderzoeken op welke wijze de
dorpshuiskamer 1 ochtend per week kan groeien tot een WMO voorziening zonder indicatie.
Dat wil zeggen niet geïndiceerde dagopvang waar een gezonde mix van inwoners bijeen kan
komen en waar inwoners uit Witteveen en omliggende dorpen in hun eigen vertrouwde
omgeving aan kunnen deelnemen. Inzet van een professional kan vrijwilligers ondersteunen
bij het herkennen van een zorgvraag en het bepalen van de beste aanpak in de
dorpshuiskamer waarbij een samenwerking tussen de informele en formele zorg aan de orde
is.
De inmiddels opgebouwde contacten tussen Naoberkracht, welzijnswerk, gemeente en
zorginstellingen kunnen hierbij ingezet worden.
Daarnaast wordt overwogen de dorpshuiskamer ruimer open te stellen. Het duo zal worden
ingezet bij de invulling daarvan.

Prioriteit bij de jeugd.
Het idee is om tot een gezamenlijk actieplan te komen.
Een samenwerking tussen lokale (sport)verenigingen (o.a. dorpshuis de Tille,
Voetbalvereniging de Witteveense Boy’s, gymnastiekverenigung Salto) en professionele
organisaties (zoals het CJG) die erop gericht is te bevorderen dat (kwetsbare) jongeren een
goede startpositie krijgen voor het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.
In een eerste oriëntatie met lokale verenigingen is de groep schoolverlaters (van basis- naar
voortgezet onderwijs) benoemd.
Uiteraard speelt in dit proces ook het duo een rol, als actieve aanjager en ondersteuning van
allerhande activiteiten in samenspraak met o.a. jongerenwerk en jeugdsoos Enjoy, maar ook
als (informele) vraagbaak, bijvoorbeeld aan de rand van het voetbalveld.
Tenslotte, Witteveen neemt deel aan diverse kennisnetwerken en staat open voor het delen
van de opgedane kennis.

