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Voorwoord 
 
Voor u ligt de jaarrapportage van 2020 van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.). Hierin zijn de 
verschillende werkzaamheden opgetekend die in opdracht van de gemeente Smallingerland in dit jaar zijn uitgevoerd. 
Daarmee levert de M.O.S. een bijdrage aan een sterk sociaal gezicht met als uitgangspunt dat burgers (naar vermogen) 
kunnen en mogen meedoen. 
 
Dat realiseren we door mensen te ondersteunen en te activeren waar nodig. In de vorm van wijkwerk, de individuele 
ondersteuning, de opvoedingsondersteuning en door het benaderen van specifieke doelgroepen geven we daar invulling 
aan. Zo organiseren we vormen van ontmoeting, brengen mensen en organisaties met elkaar in verbinding en leveren 
we een bijdrage aan preventie. De peuterobservatiegroep en het informatieve huisbezoek aan ouderen zijn daar 
voorbeelden van. Maar ook door de bijdrage van jongeren aan de bezetting van het jongerencentrum, die eigen 
vraagstukken oppakken en als voorbeeld dienen voor leeftijdsgenoten. 
 
Vanaf medio maart hebben we onze werkzaamheden als gevolg van Corona anders ingericht. Het belangrijkste doel is 
om aan te sluiten bij wat inwoners nodig hebben. Om die reden zijn we met veel werkers letterlijk de straat op gegaan 
om in contact met burgers te komen. Aanvullend is de website www.moswegwijzers.nl opgericht. Middels chat, telefoon 
of mail hebben we mensen opgeroepen zich te melden als er behoefte is aan contact, als er (hulp)vragen zijn of als er 
aanbod van hulp of ondersteuning is. Er blijkt in de gemeente een behoefte te zijn aan een centraal punt waar vragen 
gesteld kunnen worden en mensen op weg worden geholpen. Een voorziening die we ook in de toekomst, in 
samenhang met andere voorzieningen, handhaven. Niet als doel op zich, maar omdat burgers aangeven het als 
meerwaarde te ervaren.  
 
De contacten met onze samenwerkingspartners zijn aangehaald. Zo verkennen we met Carins verdergaande vormen 
van samenwerking, zijn we met de ouderenzorg in gesprek over versterking van dienstverlening aan mantelzorgers, en 
hebben we nauwe contacten met onderwijs om invulling te geven aan de IKC-ontwikkeling. ‘Samen sterk’ is ons 
uitgangspunt,  een van de kernwaarden van de M.O.S.   
 
Iduna heeft een bijzondere periode doorgemaakt. Na het bereiken van een recordaantal bezoekers tot medio maart, 
moest fors worden geanticipeerd op de maatregelen die als gevolg van corona van kracht waren. Na aanvankelijk met 
minder bezoekers en met aangepaste horecaregels de optredens te verzorgen, is het poppodium nadien voor langere 
tijd gesloten geweest. Desondanks worden steeds opnieuw optredens gepland. De behoefte aan ontspanning 
buitenshuis blijkt groter dan ooit. Iduna voorziet in deze behoefte en is er klaar voor. 
 
Tot slot wil ik u melden dat binnen de M.O.S. de nodige veranderingen in gang zijn gezet. De veranderingen zijn 
enerzijds gericht op het inrichten van een goed gestroomlijnde organisatie die adequaat inspeelt op ontwikkelingen en 
actuele vraagstukken van inwoners. Anderzijds willen we meer laten zien wat de opbrengsten van ons werk zijn, en met 
name hoe inwoners onze dienstverlening ervaren. Zij zijn immers de belangrijkste drijfveer van ons werk, waarin mensen 
die het nodig hebben een steuntje in de rug krijgen om te kunnen meedoen. 
 
 
Ineke Weernink 
Directeur Bestuurder 
 
 

http://www.moswegwijzers.nl/
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1. Individuele burgers 
Individuele burgers worden begeleid bij het volgen van een van de zes methodieken, teneinde (weer/meer) actief deel te 
nemen aan de samenleving. 
 
Deelname aan de drie gebiedsteams  
Drie vaste medewerkers van het team individuele ondersteuning participeren in een gebiedsteam van Carins. 
Wekelijks is er per gebiedsteam een werker aanwezig bij de briefing en het teamoverleg, voor gemiddeld 7 uur per 
week. Deelname vindt plaats aan casuïstiekbesprekingen,, trainingen en relevante activiteiten, en er wordt meegewerkt 
in specifieke cases van collega’s van het gebiedsteam. Dit is voor 30 cases uitgevoerd. Er wordt geregistreerd in Suite, 
het totale aantal cases dat vanuit het gebiedsteam is opgepakt bedraagt 54, daarnaast is een vraagverheldering 
gerealiseerd.  
 
Cases oppakken  
Gemiddeld 60 uur per week vindt inzet plaats. Er wordt gewerkt met 6 verschillende methodieken na vraagverheldering 
door Individueel werkers. 
 
In totaal zijn er 150 aanmeldingen/cases binnen gekomen via de balie M.O.S., via gebiedsteams of via andere kanalen. Er 
is in relevante cases en overleg meegewerkt door Individueel werkers samen met een medewerker van het 
gebiedsteam, bijvoorbeeld in een zorgoverleg. Bij het oppakken van aanmeldingen via de gebiedsteams wordt er door 
de Individueel werkers input geleverd over de voortgang van de cases aan de Individueel werker die gekoppeld is aan 
één van de drie gebiedsteams. Dit wordt geregistreerd in Suite. De effecten van de dienstverlening worden gemeten 
middels de actiefladder.  

 78 dossiers zijn volgens IAS gevormd 
 94 korte ondersteuningsvragen zijn binnen 4 uur afgerond. 
 9 aanvragen voor Welzijn op Recept (WOR) zijn opgepakt 

 
Laaggeletterdheid 
Het opbouwwerk heeft als taak binnen de samenwerking omtrent laaggeletterdheid om samen met andere sociaal 
professionals bewoners te bereiken die laaggeletterd zijn. Het opbouwwerk zet hierin in op zelfredzaamheid en 
participatie. Een bewoner is tenslotte meer dan zijn laaggeletterdheid en educatie is niet per se het doel.  
 
Covid-19 
Toen Nederland in een intelligente lockdown kwam, stopten de activiteiten en sloten de basisscholen. Hiermee verviel 
het taalproject (zie ook jaarverslag 2019) dat gepland stond voor het voorjaar van 2020. Ook de bezoeken aan 
bewoners en de inloop van de Trefpunten vervielen. Dit werd later in het jaar weer mondjesmaat opgepakt met 
inachtneming van de maatregelen. Vanuit de overheid zijn veel middelen verschaft om laaggeletterde mensen te 
informeren over Corona. Dit in de vorm van flyers en posters met pictogrammen over de (actuele) maatregelen. Deze 
informatie is breed verspreid onder organisaties en bewoners in Smallingerland. Hierbij is ook gebruik gemaakt van de 
netwerken van de Treft ’t overleggen. 
 
Gemeente, Bibliotheek en M.O.S. 
Er vindt om de 6 weken een overleg plaats tussen de gemeente, bibliotheek en M.O.S. In dit overleg worden de 
ontwikkelingen en vorderingen besproken. Dit overleg heeft een tijd niet plaatsgevonden vanwege Covid-19,   



 

 

maar vindt inmiddels digitaal plaats. In dit overleg zal ook gesproken worden over de toekomstige borging van 
het thema.  
 
Ontwikkelingen 
Eind 2020 is er vanuit het team individueel werk een vooruitgeschoven post die actief bezig is met 
laaggeletterdheid. Samen met de opbouwwerker houden zij goed contact met de teams intern en extern o.a. met 
de aanjager laaggeletterdheid en de gemeente. In de Wiken wordt er gekeken naar de realisatie van een Digi-
taalhuis/educatiepunt voor de wijk en omliggende wijken. Hier kunnen bewoners terecht die aan hun 
basisvaardigheden willen werken. Dit project wordt in nauwe samenwerking gerealiseerd met de aanwezig 
partijen binnen de Brede School de Wiken, het toekomstige inlooppunt van Samen Smallingerland, de 
Bibliotheek, Friesland College en de gemeente. Het streven is om halverwege 2021 een Digi-taalhuis -
educatiepunt te realiseren.  
 
Ontwikkeling van team Individueel werk 
Sinds de lockdown heeft het team zich ontwikkeld in het bieden van ondersteuning via de digitale omgeving. Het 
gehele team heeft een training online meetings gevolgd. Daarnaast hebben 3 teamleden deelgenomen aan de 
training, Signaleren Kindermishandeling, Huislijkgeweld, Meldcode en afwegingskader. Ook hebben 2 teamleden 
deelgenomen aan de training van 113 Zelfmoord Preventie, de gatekeeper training.  
 
Opvallende zaken in 2020 
Er is een toename te constateren van aanmeldingen die betrekking hebben op burgers die, na het verbreken van 
de relatie, noodgedwongen in één huis wonen of dakloos zijn geworden. Wegens een tekort aan sociale 
huurwoningen is er binnen de gemeente Smallingerland een wachttijd bij de woningbouwverenigingen voor het 
verkrijgen van een sociale huurwoning van kracht die kan oplopen van 4 tot 6 jaar. 
 
Een aansprekend voorbeeld uit de praktijk 
Dhr. K. wil graag hulp bij het onkruid verwijderen in zijn tuin. Hij heeft gezondheidsproblemen en vertelt dat het 
hem ontbreekt aan financiële middelen om het uit te besteden. Hij kan moeilijk lopen, zijn beide benen zitten in 
het gips. Dit is van tijdelijke aard, maar zijn COPD en Diabetische problemen niet. Dhr. K heeft meer dan 30 jaar 
in zijn leven fysieke zwaar arbeid verricht en na een lange periode van ziektewet volledig arbeidsongeschikt 
geraakt. Voorheen had dhr. K. zijn administratie op orde en er waren geen schulden. Zijn zus hielp hem bij het 
overmaken van de rekeningen, boodschappen en zijn zwager bij het verwijderen van het onkruid in zijn tuin. Zijn 
zus en zwager hadden intussen een respectabele bejaarde leeftijd behaald waardoor zij minder goed in staat 
bleken om ondersteuning te bieden. Dhr. K blijkt laaggeletterd en heeft niet begrepen dat zijn inkomen intussen 
was gedaald, met betalingsachterstanden tot gevolg. Hij is daardoor gestrest en slaapt moeilijk. Hij is ervan 
overtuigd dat zijn problemen van invloed zijn op het genezingsproces van zijn benen. In het voorjaar is Present 
voor zijn tuin ingeschakeld. Samen met hem is besloten om eerst de financiën onder de loep te nemen, de 
schilden blijken problematisch. Er wordt besloten een adviesgesprek bij Ping te hebben, en om een  
bewindvoerder in te schakelen. De problemen die hij ondervindt en betrekking hebben op zijn laaggeletterdheid 
lost hij op deze manier op. Hij vindt dat er in het verleden al genoeg is ingezet, hem te leren lezen en schrijven. Hij 
zegt dat hij zich op andere gebieden prima kan redden.  
Deze casus is het van belang geweest hoe de regie bij de burger is gehouden en de samenwerking is opgezocht 
met het eigen netwerk en andere partijen. Waardoor de zelfredzaamheid van dhr. K is vergroot en het risico op 
het groter worden van zijn gezondheidsproblemen is gedaald.  
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2. Tieners en jongeren 
Tieners en jongeren worden begeleid bij het maken van keuzes waardoor actief burgerschap binnen hun bereik 
is/komt. 
 
Vanwege Corona is het afgelopen jaar anders verlopen dan andere jaren. De maatregelen en het virus hebben 
zijn weerslag gehad op hoe het werk is uitgevoerd. Veel reguliere activiteiten, zoals sporten en uitjes, en alle 
dagelijkse dingen zoals fysiek naar school gaan waren niet meer mogelijk. De dagelijkse ritmes verdwenen, 
maatregelen werden verscherpt en veel mensen zochten naar nieuwe mogelijkheden. Voor de werkers heeft dit 
veel creativiteit gevraagd én opgeleverd. In deze context moet onderstaande worden bezien.  
 
Ontmoeting 
Openstelling jongerencentra: 
Gedurende 234  dagdelen vindt openstelling plaats van 3 uur, waarvan 158 dagdelen voor jongeren ouder dan 
15 jaar, en waarvan 161 dagdelen Place 2B (fysiek). 27 Openstellingen worden verzorgd voor en door derden 
(zoals de regenbooginloop). Er zijn 15 basisschoolleerlingen naar de jongerencentra geleid, 70 activiteiten zijn 
met de doelgroep  georganiseerd. 
 
Maatwerk:  
Het afgelopen jaar zijn geen nieuwe vrijwilligers getraind, wel hebben 11 koppelingen plaatsgevonden. In 
coronatijd zijn er verschillende mensen aan jongeren gekoppeld:  jongeren met jongeren zelf, met diverse 
maatjes, met collega’s en door de koppeling van jongeren aan volwassenen. Op deze manier is getracht om de 
jongeren die met vraagstukken kampten, hen passend te ondersteunen. De ontstane koppels hebben structureel 
contact.   
 
Ondersteuning en ontwikkeling 
De themaweek Fysieke en Geestelijke gezondheid voor jongeren vond plaats van 26 t/m 30 oktober 2020. 
Uit onderzoek blijkt dat jongeren de afgelopen periode meer stress en depressieklachten ervaren. De sociale 
interacties worden minder door de ’intelligente’ lockdown, daar lijden de jongeren onder. Omdat in deze tijd 
fysieke en geestelijke gezondheid van belang is organiseerde het jongerenwerk van 26-30 oktober een 
themaweek rondom fysieke en geestelijke gezondheid in het jongerencentrum Place2B.   
 
Tijdens de themaweek zijn er 6 dagdelen gevuld met activiteiten die aansloten bij het thema Fysieke en 
Geestelijke gezondheid. De onderstaande activiteiten zijn aangeboden, en samen met jongeren georganiseerd: 

 Spellen waarmee bewustwording van gezonde en ongezonde voeding werd gecreëerd. 
 Het delen van het levensverhaal van onze een jongerewerker die over haar psychische problemen 

vertelt, en hoe ze de strijd is aangegaan 
 Samira El Idrissi bekend van La Forsa en Teakwondo en ambassadeur van Jongeren Op Gezond 

Gewicht deelde haar levensverhaal met  jongeren 
 Gezonde ‘eetsoos’ waarbij volgens de schijf van 5 is gekookt 
 Een laagdrempelige bootcamp onder leiding van een buurtsportcoach van het Sportbedrijf Drachten 
 Het gezamenlijk kijken en nabespreken van de documentaire Antonie & Merlijn 10 jaar later .  

Daarnaast werden fruit, gezonde snacks en fruitwater aangeboden tijdens elke openstelling. Gedurende de week 
waren 100 bezoekers aanwezig.  
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En verder zijn 

 2 groepen jongeren ondersteund middels een dienstverleningsplan  

 5 tieners/jongeren begeleid naar vrijwilligerswerk  

 LHBTIQ+ en Jonge mantelzorgers bijeen geweest, om ervaringen en vraagstukken te delen, en elkaar 
te versterken 

 13 tieners/jongeren actief bij Place2B met een werkervaringsplaats 

 
Opzoeken 
Middels het straathoekwerk is contact onderhouden met 395 jongeren. De straathoekwerkers werken met inzet 
van de presentiebenadering. 
 
Opschalen en samenwerken 
Ten aanzien van de verschillende cases is onderstaande informatie relevant: 

 32 keer deelname of initiëren casebespreking of zorgoverleg  

 19 keer meegewerkt in de casus van een andere organisatie  

 66 keer regiebehoud gestimuleerd  

 46 keer eigen netwerk betrokken  

 geen meldingen in de verwijsindex uitgevoerd 

 19 jongeren ondersteund middels een dienstverleningsplan  

 Meegewerkt aan het 7 stappenplan bij risicovolle groepen  

 
Bijzonderheden 
2020 Game Over: Activiteiten op oudejaarsdag voor alle jongeren tot 17 jaar in Smallingerland  
Om het  jaar positief af te sluiten werden oudejaarsdag activiteiten aangeboden voor alle jongeren tot 17 jaar in 
de Wiken en rondom place2B. Bij de Brede School de Wiken konden jongeren bubbelballen en deelnemen aan 
een voetbal- en/of basketbaltoernooi. Rondom place2B konden jongeren meedoen met een Graffitiworkshop en 
was laser-gamen mogelijk in het Slingepark. Daarnaast waren alle jongeren van 12 tot 27 jaar welkom om te 
komen chillen en/of een spelletje te spelen in Place2B, onder het genot van chocomelk met slagroom en stond 
een oliebol klaar. Door deelname aan een van de activiteiten, konden jongeren meedingen naar een prijs, 
waaronder een Nintendo Switch en een JBL flipbox5, aangeboden door de jeugdraad Smallingerland. Om de 
veiligheid te waarborgen was beveiliging bij de activiteiten aanwezig.  
‘2020 Game over’ is in samenwerking met M.O.S., het Sportbedrijf, de Jeugdraad Smallingerland en de gemeente 
Smallingerland georganiseerd. De activiteit werd door jongeren en omstanders positief ontvangen, er waren 300 
bezoekers aanwezig.  
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3. Burgers, met name ouderen en mantelzorgers 
Burgers, met name ouderen en mantelzorgers, worden geleid naar voorzieningen waardoor ze actief (kunnen 
blijven) deelnemen aan de samenleving. 
 
Gastendag + 
SamSam in @Holdert vond de eerste 2,5 maand van 2020 gedurende 4 dagdelen per week plaats. Daarna werd 
de inloop i.v.m. COVID-19 gesloten. Na overleg met bezoekers en vrijwilligers is de inloop met ingang van 1 juli 
2020 weer rustig opgestart. In de tussenliggende tijd is er door de vrijwilligers en beroepskracht regelmatig 
contact geweest met de bezoekers door met de bezoekers  te bellen, bij de bezoekers langs te gaan om via het 
raam met ze te communiceren. In een later stadium werden bezoekjes in de tuin of het park afgelegd.  
Er werden aardigheidjes door de brievenbus gestopt, puzzels afgeleverd, boeken bezorgd, boodschapjes gedaan 
en kaartjes verstuurd. De vrijwilligers vonden het heel prettig dat zij op deze manier toch iets konden betekenen 
voor de bezoekers en alle door hen gedane inspanning werd zeer op prijs gesteld. De bezoekers vonden dat zij 
ondanks alles toch ontzettend verwend zijn met alle aandacht. Ook waren de bezoekers enorm blij toen het 
bericht hen bereikte dat zij weer terecht konden bij de inloop in @Holdert. Tot groot genoegen van de bezoekers 
hebben we de deuren na juni niet meer hoeven sluiten. Een aantal bezoekers heeft wel aangegeven de inloop 
niet meer te durven bezoeken i.v.m. de nieuwe varianten van het virus die zijn ontstaan, waardoor het 
besmettingsgevaar is toegenomen. Met deze bezoekers wordt regelmatig telefonisch contact onderhouden, af en 
toe wordt er een kaartje gestuurd of een praatje gemaakt via het raam. Deze bezoekers redden zich verder goed. 

 er hebben 10 kennismakingsgesprekken plaatsgevonden; 
 er zijn 13 vrijwilligers begeleid. 

 
Informatief huisbezoek  
Het Informatief Huisbezoek is uitgevoerd door 12 vrijwilligers, tijdens de Covid-19 periode aangevuld met 4 ‘bel-
vrijwilligers’ tijdens de eerste lockdown. Samen met de vrijwilligers van SamSam  is deelgenomen aan de 
volgende bijeenkomsten: 

 inzet van positieve gezondheid (Machteld Huber) in de gezondheidszorg (door ZuidOostZorg) 
 LinkedIn door M.O.S. 
 open les ‘Een fit brein met RGM’ (Ronnie Gardener Methode), samen met de deelnemers van 

Samen@Holdert) 
 
Het aantal geplande en georganiseerde huisbezoeken bedraagt 298 (waarvan 171 ‘gewone’ huisbezoeken en 
127 ‘bel-bezoeken in verband met Covid-19’). Het aantal burgers dat een uitnodiging heeft ontvangen is 494. 
Het percentage deelnemers aan huis/belbezoek bedraagt 60%. 
 
Tijdens de huisbezoeken/ bel-bezoeken is over de volgende onderwerpen gesproken en/of advies gegeven: 
Activiteiten        41 
Financiën    14 
Lichamelijke of geestelijke gezondheid 12 
Sociale relaties    66 
Vervoer     30 
Wonen     33 
Zingeving      3 
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Er vond 48 keer opvolging plaats na het afgelegde Informatief huisbezoek/ bel-bezoek, waarvan 8 door de 
beroepskracht en 40 door vrijwilligers zijn afgehandeld. 
Conclusie belcontacten tijdens de eerst Lock down van 2020: bewoners die gebeld zijn waren in twee 
categorieën te verdelen. De ene groep is blijven functioneren op de wijze zoals zij dat voor Covid-19 ook deden.  
De andere groep was angstig en werd (nog meer) afhankelijk van hulp van derden. Alle mensen met wie 
telefonisch contact is opgenomen waren blij met dit initiatief. Een deel van de vrijwilligers heeft niet meegewerkt 
aan de telefoonrondes, omdat zij zich niet prettig voelden bij telefonisch contact. Het andere deel (ongeveer de 
helft) was enthousiast. Na het overwinnen van de eerst schroom gingen zij voortvarend van start. Tijdens de 
eerste lockdown zijn 3 telefooncirkels opgestart. In het najaar zijn alleen huisbezoeken uitgevoerd. Signalen zijn 
in voorkomende gevallen doorgegeven. 
 
Individuele dienstverlening 
Via de individuele dienstverlening zijn 38 ouderen ondersteund, waarvan 17 middels een dienstverleningsplan. 
De overige 21 vragen betroffen korte ondersteuningsvragen. Er is samenwerking geweest met Carins, de 
Thuiszorg en met praktijkassistenten van de huisarts. Er is geen eigen kracht conferentie ingezet. 
 
Ondersteuning groepen ouderen 
Er is via Accolade contact geweest vanuit het ouderenwerk met de bewoners van het Roulé Hus en ’t Suderhiem. 
Bij beide bewonersgroepen is er vraag naar ondersteuning om meer ‘reuring’ te creëren. Er zijn verkennende 
gesprekken gevoerd en plannen gemaakt die helaas niet ten uitvoering zijn gebracht door COVID-19. 
Het ouderenwerk heeft  in samenwerking met het jongerenwerk van de M.O.S. op Goede Vrijdag voor het ’t 
Suderhiem een vrolijk paashart inclusief bewegingsparcours gecreëerd. De bewoners apprecieerden dit enorm. 
In samenwerking met het Sportbedrijf en De Warrenhove zijn de bewoners van ’t Suderhiem eind juni 
uitgenodigd om deel te nemen aan een Beweeg- en muziekbingo in het kader van de Nationale Balkon 
beweegdag. De bewoners waren in aanvang positief over de activiteit, maar hebben uiteindelijk helaas geen 
gehoor gegeven aan de uitnodiging gezien het hele warme weer. In ’t Suderhiem heeft inmiddels een 
professionele  activiteiten begeleidster de ondersteuning van de bewoners op zich genomen. Op deze manier 
konden de activiteiten binnen ’t Suderhiem ondanks het coronavirus weer snel opgepakt worden. Bij het Roulé 
Hus hebben de bewoners  besloten alle activiteiten on hold te zetten totdat er weer betere tijden aanbreken. 
 
Mantelzorg  
Helaas konden de reeds georganiseerde  mantelzorguitjes niet doorgaan i.v.m. COVID-19. De mantelzorgers 
waren hierdoor teleurgesteld, maar toonden ook begrip. 
Er is  meegewerkt aan het organiseren van een alternatieve Dag van de Mantelzorg  in november, samen met 
andere relevante partijen. Er is rekening gehouden met de maatregelen vanuit de overheid en er is een soort  
worstcasescenario bedacht. Ondanks al deze inspanningen is helaas ook deze dag komen te vervallen i.v.m. 
COVID-19. De mantelzorgers zijn echter niet vergeten. Om het gemis aan contacten wat te verzachten heeft het 
college besloten de mantelzorgers een cadeaubon aan te bieden om iets leuks of lekkers kopen bij een van de 
winkels in Drachten, of te gebruiken om een kerstmaaltijd bij Sûnenz af te halen. Bij de bon is de flyer van M.O.S.-
Wegwijzers gevoegd om de mantelzorgers te laten weten dat zij kunnen bellen met  M.O.S.-Wegwijzers als ze 
behoefte hebben aan een luisterend oor, ondersteuning of als zij andere vragen hebben. 
Met betrekking tot mantelzorgondersteuning is gestart met het in beeld brengen van alle bestaande initiatieven 
op het gebied van (ondersteuning) mantelzorg. Daarmee verkrijgen we in Smallingerland een overzicht van alle 
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initiatieven (het aanbod). Als dit is gerealiseerd vervolgen we met  het in kaart brengen van de behoefte van de 
mantelzorgers en kijken we naar de witte vlekken in het aanbod. 
 
Jonge mantelzorgers.  
We zouden dit jaar een mantelzorgdag hebben. Hier zouden we een high tea doen met de jonge mantelzorgers 
en daarbij leuke spelletjes. Helaas door de aangescherpte maatregelen kon en mocht dit niet doorgaan. Hier 
hebben we op bedacht dat we high tea tasjes hebben gemaakt en deze hebben rond gebracht bij de jonge 
mantelzorgers. Hier zaten leuke en lekkere dingetjes in en konden ze zelf cakejes bakken. Bij de vraag of ze 
behoefte hadden om de activiteit online te doen kwam het er op neer dat ze een tasje leuk genoeg vonden en 
online niet zagen zitten.  
We hebben in totaal 10 à 11 jongeren benaderd. Ze waren erg tevreden over het idee en waren blij dat ze me 
even persoonlijk hadden gezien en gesproken, en hoopten wel dit jaar weer een gezamenlijke fundag te hebben.  
 
Inloop GGZ 
Samen@Smallingerland 2020 
Verbinden en zoeken, dit zijn de woorden die centraal staan voor de sociale inlopen Samen@Smallingerland in 
2020. Het verbinden van mensen heeft plaatsgevonden tijdens de openingstijden van de sociale inlopen, maar 
bovenal ook tijdens de momenten waarop de inlopen gesloten waren in verband met het coronavirus. Het is 
daarnaast zoeken geweest voor wat betreft de mogelijkheden om wel/niet te openen. De initiatief nemende 
organisaties hebben hier samen met haar vrijwilligers, bezoekers en het beheer van de betreffende locaties een 
goede weg in gevonden.  
 
Samen@Smallingerland kent twee locaties: Samen@Holdert en Samen@DeDrait. De locatie Samen@Holdert is 
in maart 2018 gestart en ondertussen geopend op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagochtend. In 
oktober 2019 is de sociale inloop Samen@DeDrait erbij gekomen, geopend op de donderdagmiddag.  
 
Gesloten? Volop verbinding! 
In de periode maart tot en met juni 2020 zijn de inlopen van Samen@Smallingerland gesloten geweest i.v.m. het 
coronavirus. Direct is er gekeken wat er wel mogelijk was, zoals:   
 Meerdere keren een online bingo 
 WhatsApp groepen en belgroepen bestaande uit bezoekers en vrijwilligers 
 Videobellen met het vrijwilligersteam  
 Contact vanuit de betrokken organisaties met bezoekers en vrijwilligers 
 Een presentje aan de deur bij de vrijwilligers 
In juni is de locatie Samen@Holdert geleidelijk aan weer geopend. Eerst voor twee dagdelen per week, per 
september is daar het derde dagdeel bijgekomen. In september is de locatie Samen@DeDrait weer open gegaan.  
 
In het tweede deel van het jaar is regelmatig de vraag geweest of de inlopen open konden blijven. Een bezoeker: 
‘Het zou verschrikkelijk zijn als de inloop dicht gaat. Dan moeten jullie mij wel bellen, ik kan niet zonder de 
contacten’. In de persconferenties werd opgeroepen activiteiten voor kwetsbare inwoners door te laten gaan. De 
inlopen zijn daarom in de tweede helft van 2020 door blijven gaan, tot grote vreugde van bezoekers en 
vrijwilligers. Onzekerheden over het kunnen ophouden van de locaties zorgde voor de nodige onrust onder zowel 
bezoekers als vrijwilligers.  
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Bezoekers 
De inlopen worden bezocht door een enthousiaste en betrokken groep bezoekers. Zo is er een ideeënbus 
gemaakt, zijn door bezoekers zelf quizzen gemaakt, en Sinterklaas kwam langs. Er was vraag vanuit de 
bezoekers/vrijwilligers om open te zijn met kerst, daar is gehoor aan gegeven. Vrijdagochtend eerste Kerstdag 
was Samen@Holdert geopend, dit tot groot genoegen van de bezoekers. Een bezoeker merkte op:  ’vooral nu je 
echt nergens anders terecht kunt, is het super fijn dat we juist vandaag met elkaar kunnen samenkomen’. 
 
Bij Samen@Holdert is met in achtneming van de Coronamaatregelen ruimte voor acht bezoekers per keer. Ieder 
dagdeel zijn deze acht bezoekers er, of meerdere dagdelen. Een bezoeker die aan het begin van een dagdeel 
langskomt en na een uurtje weer weg gaat wisselt af met een bezoeker die later komt. Mensen moeten zich 
vooraf aan een bezoek aanmelden waardoor dit realiseerbaar is.   
De locatie Samen@DeDrait kent in de periode september t/m december een wisselend aantal bezoekers. Dit 
wisselt van drie á vier tot de maximaal acht bezoekers per keer die ook op deze locatie mogelijk zijn. Onder de 
bezoekers van Samen@Holdert zijn twee bezoekers ernstig ziek. ‘Het is even schrikken als je dit te horen krijgt 
en ik heb zeker wel een traantje gelaten. Maar om te weten dat we elkaar hebben maakt het een stuk beter te 
dragen’, aldus een vrijwilliger van de inloop. Eén van de bezoekers is in de zomer overleden. Bezoekers en 
vrijwilligers hebben heel veel steun aan elkaar gehad in deze verdrietige periode.  
 
Zowel bezoekers als vrijwilligers zijn zeer blij dat de inlopen na de eerste lockdown weer geopend zijn en 
geopend zijn gebleven: ‘Dat online contact hebben was leuk om de tijd te overbruggen, maar het is een stuk fijner 
om elkaar weer aan te kunnen kijken, contact van mens tot mens’, gaf een bezoeker aan. Veel bezoekers hebben 
de weg naar de inloop weer gevonden. Daarnaast is er ook een groep die nog niet weer komt. Ze vinden het te 
spannend en durven in de tijd van het coronavirus niet langs te komen. Een aantal van hen kwam in de zomer 
niet, maar later in het jaar toch af en toe wel weer.  
 
Het (vrijwilligers)team  
Het vrijwilligersteam van Samen@Holdert bestaat eind 2020 uit zes actieve en twee gestopte vrijwilligers. Eén 
van de vrijwilligers is doorgestroomd naar ander vrijwilligerswerk, de ander heeft een betaalde baan gevonden. 
Het vrijwilligersteam van Samen@DeDrait bestaat eind 2020 uit twee actieve vrijwilligers. Daarnaast is één 
vrijwilliger doorgestroomd naar ander vrijwilligerswerk en heeft een student zijn stage positief afgerond.  Van 
een aantal vrijwilligers is bekend dat zij te maken hebben met gezondheidsproblemen en een aantal vrijwilligers 
zal begin 2021 uitstromen. Om deze reden wordt er ingezet op de werving van nieuwe vrijwilligers.  
In 2020 is een aantal beroepskrachten niet meer langer werkzaam bij Samen@Smallingerland. Collega’s vanuit 
de betreffende organisaties hebben de taken overgenomen. Dit is prima verlopen. 
 
In de media/uitbreiding  
Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld openingstijden maar ook 
om informatie over activiteiten te delen is in 2020 ingezet op het gebruik van social media. De Facebookpagina 
van Samen@Smallingerland is actiever onderhouden, ook zijn er regelmatiger persberichten verspreid. Dit heeft 
onder andere geresulteerd in een artikel op de voorpagina van de Drachtster Courant. 
Er is een oproep verspreid om inwoners van Smallingerland te betrekken bij het vijfde dagdeel sociale inloop in 
de gemeente, welke nog niet gerealiseerd is maar waar wel plannen voor zijn. Tot dusver zijn hier nog geen 
concrete resultaten uitgekomen. Wel worden er diverse gesprekken gevoerd om de mogelijkheden te verkennen.  
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Projecten  

EnergieCoach  
Eind 2019 vond de voorbereidingsfase plaats van de pilot ‘energie besparen met een smalle beurs’. Er heeft toen 
ook training van de EnergieCoaches plaatsgevonden. 
Bij de uitvoeringsfase, die gestart is in januari 2020, is de input van Energie Coaches van grote waarde gebleken. 
De inbreng is belangrijk voor het vormgeven en inbedden van een effectieve aanpak, zodat huishoudens met een 
smalle beurs in de gemeente Smallingerland zo goed mogelijk worden geholpen aan lagere woonlasten en meer 
financiële ruimte. Vanaf maart zijn er geen fysieke bezoeken meer afgelegd maar is er telefonisch contact 
onderhouden met betrokkenen. Daarnaast werden de besparingstips via WhatsApp gedeeld om burgers te 
blijven motiveren. Na de zomerperiode zijn de contacten met de deelnemers aan de pilot weer verstevigd en 
konden de huisbezoeken worden afgerond. Tijdens deze bezoeken werd teruggeblikt en gekeken naar de 
voortgang; hoe gaat het met besparen, welke verkregen tips zijn realistisch en welke minder, waar loop je 
tegenaan, heb je ergens anders ondersteuning bij nodig. De evaluatie van de pilot heeft inmiddels 
plaatsgevonden. Op basis hiervan volgt een eindadvies aan de gemeente voor vervolg. De uitkomsten hiervan 
worden in 2021 gedeeld. 
 
Bijzonderheden 
In december 2020 heeft de officiële ondertekening van het convenant voor de oprichting van de ‘Lokale alliantie 
financieel veilig ouder worden’ plaatsgevonden. Informatie en contact van de alliantie loopt via Mos-wegwijzers, 
voor verdere informatie zie: https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/smallingerland 
 
Feestelijkheden tijdens de inlopen in @Holdert 
een impessie…. 
 
 
 

               
  

https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/lokale-allianties/smallingerland
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4. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 
Door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties kansen te bieden en/of te begeleiden wordt deelname aan de 
samenleving bevorderd. 
 
Matchen 
In 2020 hebben we 84 matches tot stand gebracht van vraag en aanbod (in 2019 waren dat 87 matches). We 
hebben in 2020 ons daarom extra gericht op onze zichtbaarheid. We zijn onder andere Social Media op een 
andere manier gaan gebruiken  en hebben de etalage sprekender gemaakt. De eerste 2,5 maand van 2020 
hebben we 41 matches gemaakt,  een flinke stijging ten opzichte van 2019 (toen 16). De maatregelen rondom 
het coronavirus zijn daarna echter van invloed geweest op het vervolg. Niet alleen op het aantal aanmeldingen 
van vrijwilligers, maar ook op het aanbod aan vacatures.  
 
We zijn dit jaar 48 weken, gedurende 20 uur per week bereikbaar geweest. Er zijn momenten geweest dat we 
gewoon geopend waren, momenten dat we alleen op afspraak geopend waren en/of alleen bereikbaar via, 
website, telefoon en mail. Dit afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus op dat moment.  
 
De klussendienst is georganiseerd en de vrijwilligers zijn begeleid. Er zijn 13 vrijwilligers actief geweest voor de 
Klussendienst, 130 aanvragen zijn bij de klussenservice binnengekomen.  
De boodschappendienst is georganiseerd en de vrijwilliger is begeleid. Er zijn 4 nieuwe aanvragen voor de 
boodschappendienst binnengekomen. 
 
Begeleiding vrijwilligersorganisaties  
Er zijn 5 fysieke organisatiebezoeken gedaan. Door de maatregelen rondom het coronavirus hebben we niet 
meer fysieke organisatiebezoeken kunnen uitvoeren. Daarom hebben we tweemaal alle actieve organisaties 
gemaild om te informeren hoe het met ze gaat, hoe ze het vrijwilligerswerk organiseren en of ondersteuning 
vanuit M.O.S. gewenst is. Naar aanleiding van deze informatie hebben we een aantal vacatures extra gepromoot 
of organisaties advies kunnen geven. Met een aantal organisaties hebben we regelmatig telefonisch contact met 
betrekking tot vrijwilligerswerk.  
Er hebben zich dit jaar 7 nieuwe organisaties in geschreven. Eén daarvan hebben we een fysieke kennismaking 
mee gehad en met de anderen is dat telefonisch gedaan.   
 
Bij een fysieke kennismaking met een nieuwe vrijwilliger gebruiken we het aanmeldformulier van de IAS. Welke 
vervolgacties we ondernemen stemmen we af op de behoefte van de vrijwilliger.  Zo kunnen we dienstverlening 
op maat leveren. De vrijwilligers die werkzaam zijn bij Centrum Talent hebben we in de zomer een training in 
gesprekstechnieken gegeven. Dit om de kwaliteit van de gesprekken met nieuwe vrijwilligers en organisaties te 
verbeteren.  
 
We hebben de aantallen, type vragen en de opvolging hiervan geregistreerd in het registratiesysteem FreeForce. 
De vragen en verzoeken die niet in FreeForce kunnen, registreren we ook. Bijvoorbeeld wanneer iemand zich niet 
wil inschrijven maar we de persoon wel bemiddeld hebben. 
 
Er zijn gedurende 2020 drie nieuwsbrieven door Centrum Talent verstuurd. 
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Matchen op Maat 
Met een (potentiele) vrijwilliger kijken we naar zijn of haar persoonlijke talenten en kwaliteiten. We bespreken 
ook met vrijwilligers de verschillende mogelijkheden wat betreft begeleiding. Zo is het ook mogelijk dat we 
contact zoeken voor de vrijwilliger met (nieuwe) organisaties of dat we mee gaan naar de kennismaking met een 
organisatie. Daarnaast komt het ook weleens voor dat we iemand uiteindelijk niet matchen aan vrijwilligerswerk 
maar door het gesprek er achter komen dat men eigenlijk op zoek is naar bijvoorbeeld een activiteit zoals 
Samen@Smallingerland. Ongeveer 70% van matches betreffen matchen op maat.  
 
De andere matches zijn de zogenoemde koude bemiddelingen. Deze vrijwilligers reageren bijvoorbeeld via de 
website op een bepaalde vacature en krijgen deze gegevens rechtstreeks toegestuurd. Wel wordt altijd de 
mogelijkheid tot een gesprek aangeboden.  
 
Jeugdraad 
In 2020 heeft de jeugdraad ondanks de corona 2 x per maand vergaderd (online). Onderstaand een overzicht van 
de activiteiten waar de jeugdraad het afgelopen jaar mee bezig is geweest:  

 Lancering van de website  
 Actief op Social Media 
 inloopavond voor jongeren georganiseerd (coronaproof) met thema’s als  ‘wat doet corona met je, 

drugsgebruik en misdaad onder jongeren, jongeren serieus nemen’. Maar ook ‘zorg financiën 
jeugdzorg i.v.m. de stijgende kosten’ 

 Speeddate met de Raadsleden 
 Gesprek met de Burgemeester 
 Activiteiten georganiseerd om in contact te komen zoals Lasergame, Bubble-voetbal en graffiti 

workshop 
 Aansluiting gevonden bij MDT (Maatschappelijke Dienst Tijd, uitvoering in 2021) 
 Thema-gewijs, zoals : studieplekken, inspraak zwembad. 

 
Evenementen  
Voor NL DOET hebben we in samenwerking met Stichting Present een aantal projecten geregeld waar 
wethouders, fractieleden, inwoners Smallingerland en bewoners van AZC zich voor konden inschrijven. Deze 
werden in gemengde groepen ingedeeld. Helaas gingen de activiteiten niet door in verband met de maatregelen 
rondom het Coronavirus.  
 
Er zijn dit jaar vijf verschillende workshops georganiseerd voor vrijwilligers en studenten uit de gemeente 
Smallingerland. Helaas is maar één van deze workshops doorgaan in verband met de maatregelen. Het 
vrijwilligersevenement Nieuwe stijl is uitgewerkt. In 2021 gaan we ons verdiepen of er ook mogelijkheden zijn in 
het aanbieden van digitale workshops.  
 
We hebben voor de Meer dan handen Award Smallingerland verkiezingen georganiseerd. Een jury, bestaande uit 
de winnaar van vorig jaar, een onafhankelijke inwoner uit Smallingerland en twee vrijwilligerscoördinatoren van 
verschillende organisaties, hebben Ria Kroesen als winnaar van de award gekozen. Door de maatregelen rondom 
het coronavirus konden we Ria helaas niet onverwachts verassen op het werk maar hebben haar later thuis een 
leuke attentie gebracht. In 2021 zullen we, wanneer er iets meer mogelijkheden zijn, een officiële uitreiking 
houden. De wethouder kan de award dan weer fysiek uitreiken.  
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Voorlichting 
In februari hebben we in samenwerking met verschillende organisaties een vrijwilligersmarkt georganiseerd. Hier 
zijn we in gesprek gegaan met mensen die geïnteresseerd waren in het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast 
hebben we ook andere organisaties voorlichting gegeven over Goed Geregeld. De beroepskrachten van Centrum 
Talent zijn hier voor gecertificeerd. Daarnaast is er voorlichting over vrijwilligerswerk gegeven aan de deelnemers  
van het Duaal Traject. 
 
Ontwikkelingen 
Ontwikkelingen Buurtbemiddeling voor vrijwilligers. Er zijn in de afgelopen twee jaar geen conflicten bekend. Er 
is dus nog geen concrete casus of vraag geweest als aanleiding om het project te starten.  
 
Meer dan handen award 
Artikel winnaar Meer dan Handen Award 2020  
http://centrumtalent.nl/nieuws/2019/07/16/ria-kroesen-winnaar-meer-dan-handen-award-smallingerland-2020/  
 
 
 
 
 
 
  

http://centrumtalent.nl/nieuws/2019/07/16/ria-kroesen-winnaar-meer-dan-handen-award-smallingerland-2020/
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5. Burgers in wijken en dorpen 
De burgers in wijken en dorpen van Smallingerland worden ondersteund om (hun) doelen te realiseren t.b.v. de 
samenleving. 
 
Participatie wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van burgerinitiatieven, in wijk, buurt of dorp: 
 
Wijken en Dorpen 
Ondersteuning heeft plaatsgevonden op diverse initiatieven, waarin onderstaand een aantal voorbeelden: 

     Gezonde buurt de Venen- bewoners en netwerkpartners tot samenwerking laten komen bij het 
stimuleren van gezondheid in de buurt. 

    Plein Skammel- bewoners ontwerpen samen met de gemeente een alternatieve aankleding van het 
plein in het hart van de Trisken. 

    Kinderspul de Bouwen educatief- vrijwilligersgroep is ondersteund bij de voorbereidingen voor 
kinderspul 2020 op het gebied van het educatieve programma. 

    Fruitbomen de Folgeren- twee bewonersinitiatieven zijn samengevoegd tot een groot initiatief. Zij 
starten een initiatief om de buurt groener te maken d.m.v. het planten van fruitbomen. De oogst 
wordt verdeeld in de wijk.  

    Kinderspul de Swetten educatief- vrijwilligersgroep is ondersteund bij de voorbereidingen voor 
kinderspul 2020 op het gebied van het educatieve programma. 

    Hondenpoepgroep- bewoners uit verschillende wijken willen samen met de gemeente een 
verbeterslag maken bij burgers in het naleven van de opruimplicht in de gemeente. 

    Drugsoverlast in Noordoost- een groep bewoners wordt bijgestaan bij het vragen van aandacht voor 

hun buurtsituatie. 

    Kinderspul Opeinde educatief: vrijwilligersgroep is ondersteund bij de voorbereidingen voor kinderspul 
2020 op het gebied van het educatieve programma. 

    Toekomst de Tike- er is signaal onderzoek gedaan naar aanleiding van de sluiting van de school met als 
doel te onderzoeken wat het dorp nodig heeft aan ondersteuning. 

    Werkgroepen schoolgebouw (de Tike)- ondersteuning naar aanleiding van onderzoek ‘Toekomst de 
Tike’. Welke vorm wordt in samenspraak met alle betrokken bepaald. 

 
Overige activiteiten 

 Regenboog inloop- er is 7 keer een ontmoeting gerealiseerd voor en door LHBTI jongeren. 
 Kinderactiviteit de Wiken- er is een knutselmiddag georganiseerd voor basisschoolleerlingen uit de 

Wiken. 
 Jongerenbijeenkomst Jeugdraad: ‘jeugd spreekt zich uit’- de jeugdraad heeft jongeren opgeroepen met 

elkaar te praten over de effecten van de ‘Coronacrisis’. 
 Game-Over 2020- In samenwerking met het MOS Opbouwwerk en jongerenwerk, Gemeente, 

Sportbedrijf en Jeugdraad is er op oudejaarsdag een activiteitenmiddag  georganiseerd voor jongeren 
onder de 18 jaar op te zetten  op oudejaarsdag. Het opbouwwerk heeft vooral een rol gespeeld in het 
opzetten van de samenwerking. 
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Tuindag Grietmansrecht-  
ondanks de pandemie is het de straat toch gelukt om op verantwoorde wijze een gezellige tuindag te 

organiseren (zie foto). 

Buurtbemiddeling 
De coördinatie en penvoering van Buurtbemiddeling is uitgevoerd. In januari 2020 waren er 10 getrainde 
vrijwilligers bij Buurtbemiddeling betrokken. Eén daarvan is dit jaar non-actief en één is, mede door de 
coronamaatregelen, gestopt. Dit betekent dat er op het moment 8 vrijwilligers aan het werk zijn. De trainingen 
die nieuwe vrijwilligers worden nu niet veel aangeboden vanwege de coronamaatregelen. Het heeft namelijk de 
voorkeur om deze training fysiek te volgen, gezien lichaamstaal ook een groot deel van de communicatie is. Zodra 
de maatregelen versoepelen worden nieuwe vrijwilligers geworven.  
 
Er zijn dit jaar 30 aanmeldingen bij Buurtbemiddeling binnen gekomen, waarbij onder andere de locatie en 
woonsituatie is geregistreerd. Van deze aanmeldingen hebben 10 betrokkenen alleen een gesprek met de 
coördinator gehad. Naar aanleiding hiervan zijn zij zelf het gesprek aangegaan of hebben ze andere stappen 
ondernomen. Bij 12 aanmeldingen heeft een intake plaatsgevonden met één of beide van de partijen, maar is 
geen bemiddelingsgesprek geweest. Dit kan verschillende redenen hebben gehad. Naar aanleiding van de 
gesprekken zijn ze toch zelf samen in gesprek gegaan of één van de beide partijen staat niet open voor 
bemiddelingsgesprek. Bij 6 aanmeldingen is tot een bemiddelingsgesprek gekomen, twee zaken lopen nog.  
 
Een netwerkbijeenkomst voor verwijzers is dit jaar niet georganiseerd. Dit is veroorzaakt door de wisseling van 
coördinator en de maatregelen rondom het coronavirus. De coördinator heeft wel met drie netwerkpartners 
contact gezocht om uit te leggen wat het doel van Buurtbemiddeling is en wat het inhoudt (werkwijze).   
 
Doelgroep / wijkanalyse 
Het opbouwwerk voert nu een analyse uit op de doelgroep ‘ouderen in Smallingerland’. Hiervoor is gekozen voor 
de vraag: ‘wat betekent het om ouder te worden in Smallingerland en hoe zou het kunnen zijn?’. Er zijn 
gesprekken gevoerd met ouderen door de gehele gemeente. De analyse, met daarin de aanbevelingen en het 
boekje met foto’s en quotes, wordt begin 2021 aangeboden aan gemeente, deelnemers en M.O.S. 
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Plattelandsontwikkeling 
Twee van de dienstverleningsplannen in de dorpen zijn: 

 Trefpunt Nijsgjirrich: in samenwerking tussen zorgboerderij Helianthus Zathe en M.O.S. is er een 
ontmoetingsplek voor het dorp gerealiseerd bij de dagbesteding Nijsgjirrich in Drachtster Compagnie. 

 Integrale Samenwerking Houtigehage- Behoefte onderzoek onder netwerkpartners naar het realiseren 
van een Treft’t overleg.  

 
Kinderspul 
De Kinderspulgroepen zijn gestimuleerd om te kijken hoe Kinderspul kan worden georganiseerd binnen de 
coronamaatregelen. In samenspraak met de gemeente, M.O.S. en de kinderspulgroepen is gekeken naar wat er 
wél kan in deze tijd. Dit heeft geresulteerd in een mooie week vol activiteiten en plezier bij deelnemers en 
organisatoren.  
 
Educatief:  
in 2020 zijn er drie kinderspulgroepen 6 dagdelen ondersteund in het kader van Kinderspul Educatief. Dit is 
gebeurd in de wijken de Bouwen en de Swetten en in het dorp Opeinde.   
 
Treft ‘t 
Momenteel zijn er 7 Treft ’t teams in 6 verschillende wijken en in een dorp. M.O.S. initieert en jaagt de Treft’t 
overleggen aan. Naar aanleiding van de overleggen ontstaan er acties en samenwerkingen tussen de 
verschillende partijen in de wijk. Het overleg vindt vanwege Corona digitaal plaats, daarnaast nodigen 
opbouwwerkers partners actief uit om in tweetallen de buurten, wijken en dorpen in te trekken en kennis te delen 
over het gebied en elkaars expertise. Zo houden we de energie hoog en zien we elkaar fysiek toch nog even.  
 
Trefpunten 
Door het Covid-19 virus moesten alle Trefpunten hun deuren sluiten. De wijkwerkers hebben contact gezocht 
met bezoekers van de Trefpunten. De afgelopen maanden zijn er mondjesmaat weer Trefpunten geopend met  
inachtneming van de maatregelen. Dit gaat goed, maar de bezoekersaantallen blijven wat achter en nog niet alle 
Trefpunten zijn geopend. Dit komt doordat gastheren en vrouwen nog niet durven, of omdat gasten nog niet 
langs willen komen vanwege Corona. De bezoekers die wel langskomen zijn erg blij met de heropening van de 
Trefpunten. Op dit moment zijn er 13 Trefpunten door heel Smallingerland die wekelijks 32 keer hun deuren 
openen voor alle inwoners van de gemeente.  
 
Tegearre 
Binnen het samenwerkingsverband dat Tegearre heet wordt hard gewerkt om alle Trefpunten te heropenen of 
open te houden tijdens de verschillende lockdowns. Zo houden we kwetsbare groepen binnenboord en bieden 
we een plek om alsnog samen te komen. Samen bundelen we de krachten om deze Trefpunten en activiteiten 
bekend te maken onder de bewoners van Smallingerland. Dit doen wij door de site 
(www.tegearreinsmallingerland.nl) door te ontwikkelen en onze te richten op een PR campagne. M.O.S. vervult 
haar taak om dit proces aan te jagen en te ondersteunen. 
 
  

http://www.tegearreinsmallingerland.nl/
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GIDS 
 LHBTI creatieve workshop met het thema ‘Equality’, Smallingerland breed. 
 Vanuit de wandelgroep is er elke laatste woensdag van de maand een gezonde lunch voor en door 

bewoners van de Swetten. Gemiddeld komen er 17 deelnemers.  
 Mei Elkoar om de tafel, Drachtster Compagnie. Een maandelijkse diner voor dorpsbewoners uit 

Drachtstercompagnie door cliënten van zorgboerderij Helianthus Zathe. Gemiddeld 20 bezoekers per 
keer.  

 Kinderspul de Wiken is ondersteund bij de aanvraag voor gezonde snacks tijdens verschillende 
activiteiten in de Kinderspulweek 

 Activiteiten voor jongeren zijn op oudejaarsdag georganiseerd, deze zijn mede door GIDS-gelden 
betaald.   

 
Projecten 
Samen Smallingerland.  
In dit project wordt samenwerking binnen M.O.S. en met de netwerkpartners uit de gemeente op gang gebracht 
om natuurlijke ontmoetingsplekken te gaan inzetten om inwoners uit de gemeente directer te kunnen 
ondersteunen bij vragen over wonen, werken en welzijn. Door Corona is het enigszins vertraagd, maar uitvoering 
volgt. Er is een werkgroep van M.O.S. bij elkaar gebracht en zij werken toe naar de opening van ten minste 2 
pilotplekken vanaf september 2021. 
 
Bijzonderheden 
De Coronacrisis heeft veel van de reguliere activiteiten stilgelegd. In plaats daarvan zijn we veel op straat 
geweest om burgers op de hoogte te brengen van de M.O.S.-wegwijzers en om te peilen hoe het met de mensen 
ging. Het zichtbaar aanwezig zijn op straat van het opbouwwerk werd gewaardeerd door burgers. 
 
Wat opgevallen is de afgelopen periode is dat draagkrachtige en minder draagkrachtigere buurten, wijken en 
dorpen een hoge solidariteit naar elkaar toonden. Er was sprake van hoge gemeenschapszin. In de beginperiode 
was er een groot hulpaanbod voor hulpbehoevenden. Het hulpaanbod was vele malen groter dan de vraag. 
M.O.S.-wegwijzers bracht het hulp- en vraagaanbod bij elkaar. In praktische zin was alles prima geregeld, denk 
hierbij aan het doen van boodschappen, het halen van medicijnen, etc. Over het algemeen hield men zich goed 
aan de regels en maatregelen.  
 
Naarmate de lockdown vorderde was het merkbaar dat bewoners graag het gesprek wilde voeren om ‘hun ei 
kwijt te kunnen’.  Daarnaast misten mensen erg hun sociale contacten en de gebruikelijke contactmomenten. 
Doordat er veel op straat werd gewerkt kon het opbouwwerkteam aansluiten bij de buurtinitiatieven die er zijn 
geweest op bijvoorbeeld Koningsdag en bevrijdingsdag. Op 5 mei is men met de koffiekar door heel 
Smallingerland gegaan voor een praatje en een bakkie vrijheid. Ofwel, het betreft een bijzondere tijd waarbij in de 
start lege straten waren, en dit langzaam is gegroeid naar ‘het nieuwe normaal’.  Vanaf oktober is merkbaar dat 
de gemeenschapszin op de achtergrond raakte bij veel mensen. De bereidheid om elkaar te helpen werd minder 
en de behoefte naar meer bewegingsvrijheid wordt groter. Men snakt naar een stip op de horizon.  
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Praktijkvoorbeeld 
Zoals bovengenoemd is in 2020 gestart met het uitvoeren van de ouderenanalyse, waaraan een deel van de tijd 
is gespendeerd. Ondanks de lockdown werden medewerkers vriendelijke ontvangen bij de ouderen thuis. Daarbij 
viel de openheid en positiviteit op van de ouderen, ondanks dat ze veel hebben meegemaakt. Het waren de 
kleine dingen die de ouderen vaak waardeerde. Een vrouw uit Drachten geeft aan dat ze kan gaan en staan waar 
ze wil en dat ze regelmatig haar buren meeneemt om Chinees te halen. ‘Ik gun iedereen de vrijheid om 
bijvoorbeeld Chinees te halen wanneer hij of zij dat wil, want slechte mobiliteit beperkt je ook in dat soort 
vrijheden’.  
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6. Vluchtelingen, “nieuwe” en “oude” Nederlanders 
Vluchtelingen, ‘nieuwe en oude’ Nederlanders kansen bieden op integratie en participatie. 
 
Burgerinitiatieven 
Helaas door de coronamaatregelen hebben er geen geregistreerde burgerinitiatieven plaats gevonden. Vanuit de 
vraag naar vrijwilligerswerk en taalcoaches voor de nieuwkomers is er een oproep geplaatst voor telefonische 
taalmaatjes. Hier is beperkt gehoor aan gegeven.  
 
Cultureel evenement 
Er heeft dit jaar geen cultureel evenement plaats gevonden. Voor het komende jaar wordt onderzocht hoe, 
gegeven de coronaomstandigheden, wel uitvoerbaar is.   
 
Organiseren dialoog 
In het voorjaar was een dialoog gepland, ‘vrijwilligerswerk; met of zonder taal’. Door de coronamaatregelen heeft 
dit niet plaatsgevonden. Er is geprobeerd om dit digitaal uit te voeren maar dit is niet gelukt. Inmiddels zijn 
mensen bekender geraakt met bijeenkomsten via internet. Voor komend jaar wordt de dialoog opnieuw gepland.  
 
Welkom 
Het duaaltraject is dit jaar betreft inhoud veranderd. We hebben ons gericht op de empowerment van de vrouw, 
en niet meer alleen op de maatschappelijke oriëntatie. Er is gewerkt aan de eigen kwaliteiten, talenten en dromen 
van betrokkenen. Het duaaltraject is succesvol afgerond door 7 vrouwen, in samenwerking met het Digi-taalhuis.  
In 2020 zijn er 17 nieuwe koppelingen tot stand gebracht met deelnemers en taalcoaches. 15 taalcoaches zijn 
actief gebleven, zowel fysiek als digitaal. 11 taalcoaches hebben hun werkzaamheden tijdelijk gestaakt omdat zij 
zelf tot de risicodoelgroep voor het coronavirus behoren. In totaal zijn er 4 nieuwe taalcoaches bijgekomen en zijn 
er 13 taalcoaches gestopt. De intakes en koppelingen worden gedaan door een vrijwillige taalcoachcoördinator 
en een medewerker van M.O.S.  
 
Voorlichting   
Er is een voorlichting gegeven voor ZuidOostZorg voor het werken met vrijwilligers van het AZC.  
 
Participatieverklaring 
In het jaar 2020 zijn er twee participatieverklaringen trajecten (PVT) verzorgd in samenwerking met 
vluchtelingenwerk. Doordat vanuit M.O.S. deels de PVT wordt gegeven worden er direct contacten gelegd voor 
verdere participatiemogelijkheden in de gemeente Smallingerland.  
 
Aan de slag 
Er zijn 126 klussen gerealiseerd door Aan de Slag. Hierbij waren 6 organisaties actief en werden er 9 
verschillende activiteiten georganiseerd. In het voorjaar zijn alle klussen stopgezet door de coronamaatregelen. In 
de zomer zijn de klussen weer hervat maar in het najaar gingen de meeste de deuren weer dicht voor 
vrijwilligers. Sinds mei is het vervolgtraject ingegaan in samenwerking met COA. Dit vervolgtraject richt zich op 
een breder aanbod voor participatie in de gemeente Smallingerland dan alleen vrijwilligerswerk.  
Het contact met de bewoners en de organisaties verliep grotendeels telefonisch. 
 



 

22 
 

Welkomtraject 
Er zijn vanuit SOZA in 2020 geen aanvragen binnengekomen.  
 
Tolkenpool 
In 2020 hebben 21 gesprekken plaatsgevonden waarbij een tolk is ingezet vanuit de tolkenpool. Er waren 7 
tolken actief waaronder 2 bewoners van het AZC. Tijdens de coronamaatregelen werkten de tolken op gepaste 
afstand of via de telefoon. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator van M.O.S. die, naast de 
begeleiding, alle aanvragen behandelt en de administratie bijhoudt.  
 
Projecten 
Vanaf mei is M.O.S. een verlengde samenwerking aangegaan met COA. Het doel is om een participatiebalie te 
ontwikkelen op het AZC waarbij alle participatiemogelijkheden bijelkaar komen voor de bewoners van het AZC. 
M.O.S. coördineert in de participatiemogelijkheden buiten het AZC, in de gemeente Smallingerland. Het doel is 
meedoen vanaf het begin dat mensen in Nederland arriveren. 
 
Bijzonderheden 
Het lesprogramma van het duaaltraject is gewijzigd naar empowerment, met als doel om vrouwen in hun eigen 
krachten te zetten en om te werken aan doelen en dromen. Tijdens het duaaltraject hebben twee vrouwen een 
baan gekregen en zijn toekomstplannen uitgewerkt met de daarbij horende doelen. Deels is het duaaltraject 
gedaan via Teams, wat een hele uitdaging was. Dit weerhield de vrouwen niet om de vaart erin te houden met 
als gevolg een krachtige presentatie neer te zetten aan het einde van het traject. 
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7. Burgers die gebruik maken van gemeentelijke voorziening 
(of hiervan gebruik zouden kunnen maken) kansen bieden en/of begeleiden om (weer) deel te nemen aan de 
samenleving. (bijvoorbeeld door armoede en schuldenproblematiek te verminderen of te voorkomen). 

In 2020 zijn twee belangrijke initiatieven ontwikkeld. 
 
 
 
 
MOS-wegwijzers 
Bij de start van de coronapandemie is www.moswegwijzers.nl opgericht. Via dit platform kunnen alle inwoners 
via chat, telefoon of mail terecht voor hulpvragen, voor een luisteren oor, voor het delen van zorgen of kan een 
hulpaanbod worden gedaan. Vanuit M.O.S. hebben we geanticipeerd om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen, en in te spelen op behoeften van inwoners.  
De praktijk leert dat veel mensen gebaat zijn bij deze laagdrempelige voorziening. Enerzijds voor een hulpvraag, 
maar vaak ook om te praten over hun vraagstuk of om te helpen de weg te wijzen in een samenleving die velen 
als complex ervaren.  
 
Moedige Dialoog 
In 2020 heeft een aantal organisaties zich verenigd om een hernieuwde start te maken met de uitwerking van ‘de 
moedige dialoog’.  De Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid in Nederland. De 
betrokken organisaties hebben zich verenigd om zich voor inwoners van Smallingerland in te zetten.  
 
De Moedige dialoog bouwt in Nederland aan netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. 
De focus ligt op educatie, preventie en vroegsignalering. Zo vinden diverse organisaties elkaar vinden vanuit hun 
lokale betrokkenheid en motivatie om de eigen regio vitaal te maken. Dat vraagt moed en dialoog. 
 
In Smallingerland zijn De Rabobank, de gemeente, de bedrijven DBZ en @Work samen met M.O.S. van start 
gegaan. Om focus in het complexe vraagstuk aan te brengen is gekozen voor een aanpak van schulden bij 
werknemers, werkzaam in bedrijven in Smallingerland. Gesprekken met betrokkenen van @Work, die hierin als 
werkgever een voorbeeldrol vervult, hebben plaatsgevonden. In 2021 worden ontwikkelde hulpmiddelen 
geïmplementeerd.  
  

http://www.moswegwijzers.nl/


 

24 
 

8. Pedagogisch partnerschap 
 
Coach op de werkvloer 
Voor coaching op de werkvloer heeft de coach 13 uur per week beschikbaar die wordt ingezet ten behoeve van 
pedagogisch medewerkers die in een locatie voor Peuteropvang werken.  
 
Oink! 
Alle pedagogisch medewerkers van Oink! zijn gedurende het jaar minimaal 1 keer bezocht op de werkvloer en er 
is minimaal 1 keer telefonisch contact geweest. Niet iedereen is 2 keer bezocht vanwege de maatregelen rondom 
corona. Uitgezonderd 3 pedagogisch medewerkers ( vanwege ziekte en zwangerschaps-verlof) hebben alle 
pedagogisch medewerkers gewerkt met een ontwikkelplan. Er is veel aandacht geweest voor het observeren van 
kinderen en het werken met het volgsysteem KIJK!. Het objectief observeren en dat goed verwoorden in het 
volgsysteem is voor velen een leerdoel. Ook het praktisch werken met het  digitale systeem vergde de nodige 
aandacht. Het omzetten van de observaties naar een gedifferentieerd aanbod  wordt verschillend opgepakt en 
behoeft nog een vervolg in 2021.  
 
Us stekje 
Bij Us stekje is de coach gestart met coaching van de pedagogisch medewerkers. Het implementatieplan is 
besproken met de eigenaar van Us stekje. Alle medewerkers zijn 1 keer bezocht op de werkvloer.  In 2020/2021 
gaat de coach aandacht besteden aan de pedagogische en didactische componenten en doel 1 , en specifiek doel 
1.1., het welbevinden en de betrokkenheid uit het Pedagogisch curriculum. 
 
O&O 
Vanwege corona is de coach het afgelopen jaar niet mee geweest op huisbezoek met de O&O medewerkers. 
De coach heeft 3 keer intervisie begeleid en verzorgd voor de O&O medewerkers. In haar functie als 
Piramidetrainer is een training Piramide module 1 verzorgd voor 4 pedagogisch medewerkers van Oink!. In 
samenwerking met Cedin is de training een combinatie geworden met de training UK en Puk waaraan 8 
pedagogisch medewerkers van Us stekje deelnamen.  Allen verwachten het certificaat te behalen in juni 2021. 
Verder heeft de coach bijscholing gegeven aan de pedagogisch medewerkers van Oink! tijdens het  inhoudelijk 
overleg van januari over tutoring en de kernwaarden van Oink!. 
Afgelopen jaar is een keer deelgenomen aan een netwerkbijeenkomst en aan intervisie voor Piramidetrainers bij 
Oino-adviesgroep. Ook is deelgenomen aan een intervisie bijeenkomst van Gezonde Kinderopvang en aan een 
online bijeenkomst over VVE coaching. 
 
De pedagogisch coach stemt regelmatig af met leidinggevenden bij de verschillende kinderopvangorganisaties, 
O&O en de preventiecoach, pedagoog en VVE ouder coördinator. Zo wordt ervoor gezorgd dat thema’s breed en 
gezamenlijk worden opgepakt en dat het aanbod sterk wordt neergezet. 
 
Peuterobservatiegroep Het Berenbos  
Het Berenbos is in 2020 bezocht door 11 kinderen. Ouders geven in de evaluatie na afloop van de 
observatieperiode aan erg tevreden te zijn over de begeleiding van hun kind en de contacten met hen als ouders. 
Gemiddeld wordt de opvang op het Berenbos door hen gewaardeerd met een 8,5. 
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Wat betreft de uitstroom valt het volgende te noemen: 
 2 kinderen zijn doorgestroomd naar het BEC (jeugdhulp) 
 1 kind is doorgestroomd naar het reguliere basisonderwijs 
 2 kinderen zijn geplaatst op een reguliere peuteropvang , eerst in combinatie met het Berenbos 
 2 kinderen door de situatie ivm het Corona virus maar kort op het Berenbos zijn geweest en ouders het 

traject hebben gestopt voor er tot advies overgegaan kon worden.   
Voor 4 kinderen geldt dat zij nog te kort aanwezig zijn  om een inschatting te kunnen maken van het advies. 
 
In 2020 is gewerkt aan een plan om de observatiegroep uit te breiden naar een peuterplus groep, waar kinderen 
meer uren per week (tot maximaal 16 uur) en langer dan 4 maanden kunnen verblijven. De ervaring heeft geleerd 
dat kinderen vaker een aanbod nodig hebben tussen reguliere opvang en hulpverlening zoals BEC in. Dit plan is 
ondersteund door alle ketenpartners van de observatiegroep (Jeugdhulp Friesland, Kentalis, Talant, Revalidatie 
Friesland, Carins en de GGD) en ingediend bij het college van B&W van de gemeente Smallingerland. Het college 
heeft de aangevraagde subsidie toegekend, zodat in 2021 het Peuterplus aanbod van start gaat.  
 
Het Mezennest 
Het Mezennest op het AZC in Drachten wordt nog steeds goed bezocht. Gemiddeld zijn er zo’n 12 kinderen 
aanwezig op de ochtenden dat de peutergroep geopend is. Het Mezennest en NT2 school de Vlinderboom 
hebben regelmatig contact betreffende kinderen en gezinnen wat betreft aanbod en overdracht. 
 
Oudercoördinator VVE 
De oudercoördinator VVE is voor 16 uur per week aangesteld om gezinnen te bezoeken waarvan de JGZ een 
VVE indicatie heeft afgegeven voor een kind uit dit gezin. De oudercoördinator zorgt voor toeleiding naar een 
voorschoolse voorziening voor dit kind voor een passend VVE aanbod en verzorgt een brede signalering op de 
situatie rondom ouder en kind. Het verslag van haar bevindingen en werkzaamheden gaat naar de betrokken 
VVE ambtenaar. 
 
Pedagoog 
De pedagoog van M.O.S. is in 2019 67 keer betrokken geweest bij vragen rondom individuele kinderen.  De 
pedagoog heeft vier groepsobservaties uitgevoerd waarbij het niet een individuele zorgvraag betrof, maar een 
vraag betreffende het groepsklimaat en de pedagogische aanpak. De pedagoog is betrokken geweest bij de 
groepen van Oink!, Us Stekje, de Parel en het Berenbos. Daarnaast heeft de pedagoog een actieve bijdrage 
geleverd in het projectplan van de proeftuin de Wiken en de Peuterplus groep. 
 
Middelen verhogen bereik 
M.O.S. heeft de opdracht gekregen om vanuit het beschikbare budget verhogen bereik een aantal activiteiten uit 
te voeren voor alle peuteropvang organisaties in Smallingerland. 
 
In 2020 is opnieuw intervisie gerealiseerd, door alle organisaties (Prokino, Us Stekje en Oink!) is daar gebruik van 
gemaakt. Vanwege de uitbraak van corona is er gekozen voor alternatieve werkvormen in kleinere groepen en via 
beeldbellen. Deze zijn zeer succesvol gebleken. Medewerkers zijn zeer tevreden over de collegiale contacten en 
ervaren het als verdieping en ondersteuning in de werkzaamheden. 
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De scholing gezonde Kinderopvang heeft een vervolg gekregen door alle locaties te laten werken aan 
ontwikkelpunten die afgelopen jaar uit de training naar voren zijn gekomen. Ook volgden medewerkers die 
getraind zijn in het bewegingsprogramma voor peuters, Nijntje beweeg!, een bijscholingstraject.  
Vanaf januari zijn er huisbezoeken afgelegd bij nieuwe kinderen in de peuteropvang. I.v.m. corona is het 
huisbezoek na een periode van sluiting van de locaties vervangen door telefonisch contact met ouders of een 
gesprek na sluitingstijd op locatie.  
Vanuit de middelen bereik zijn nieuwe medewerkers binnen de peuteropvang in Smallingerland vanaf de zomer 
weer geschoold in het werken met een VVE programma  (voor de invulling hiervan zie hierboven bij coach). De 
oudercoördinator VVE heeft gesprekken gevoerd om vanaf het najaar mogelijkheden te creëren dat ook kinderen 
die bij een gastouder verblijven profiteren van het aanbod van een VVE peuteropvang-locatie. Er is budget 
vrijgemaakt om de combinatie gastouderopvang/peuteropvang VVE te faciliteren. In de praktijk is echter 
gebleken dat er geen gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Om die reden is voor 2021 afgezien van 
reservering van budget hiervoor. 
 
Het keurmerk voor de VVE peuteropvang is gelanceerd tijdens een feestelijk moment met de wethouder. 
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de wijze waarop ouders tijdig en juist geïnformeerd kunnen worden over de 
mogelijkheden en opbrengsten van VVE peuteropvang. De organisaties hebben acties ondernomen om de 
drempels die worden ervaren bij het aanmelden voor VVE aanbod weg te nemen. Zo heeft Oink! haar 
inschrijfgeld afgeschaft en is het aanmeldformulier vereenvoudigd.  
De gesprekken over de aanmeldroute hebben ook inzichten gegeven betreffende de vragen van ouders over 
opvoedingsondersteuning. Deze punten zijn door de afdeling O&O opgepakt. Het keurmerk zal 2021 verder vorm 
krijgen. Hiervoor zijn middelen gereserveerd. 
 
Een aantal scholingsactiviteiten is door corona verplaatst naar 2021. Het gaat om scholing gericht op het voeren 
van zorggesprekken met ouders en het omgaan met opvallend gedrag in de groep. De VVE peuteropvang-
locaties hebben geïnvesteerd in de rijke leeromgeving door ontwikkelingsmateriaal aan te schaffen gericht op de 
ontwikkelingsvoorsprong. Het uitdagende materiaal wordt binnen Oink! middels een roulatiesysteem ingezet op 
alle locaties en de locaties van Us Stekje en de Parel hebben na een inventarisatie het aanbod op locaties 
aangevuld met specifieke materialen. 
 
Preventiecoach 
De preventiecoach kan op vraag van een pedagogisch medewerker meekijken bij de ontwikkeling / begeleiding 
van een specifiek kind, of de groep in zijn geheel. Het is ook mogelijk zelf situaties te signaleren gedurende haar 
aanwezigheid op de groep als wordt ingeschat dat haar advies van meerwaarde is voor de pedagogisch 
medewerker, de groep en/of het kind. Ook kan de preventiecoach een (ondersteunende) rol spelen in het 
bespreekbaar maken van signalen met ouders en de daarop volgende oudercontacten.  
Eind 2020 is de lopende pilot bij De Parel (Prokino) en ’t Kwetternest (Oink!) geëvalueerd en is subsidie 
aangevraagd voor de verlenging van het project. Deze is verstrekt tot 1 januari 2023. Op basis van zorgzwaarte 
en behoefte worden VVE-locaties geselecteerd en bezocht. Op locaties waar de preventiecoach al werkzaam is 
geweest wordt gewerkt aan borging door bezoeken op verzoek bij zorg, en structureel contact op afstand via 
belrondes. Ook wordt aandacht besteed aan scholing gericht op opvallend gedrag. De preventiecoach heeft 
inmiddels structureel overleg met de pedagoog, de VVE ouder coördinator en de pedagogisch coach. 
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Uit de evaluatie van de pilot kwam naar voren dat de preventiecoach: 
 heeft gewerkt aan de dagstructuur en aanbod van activiteiten, waarbij aandacht is besteed aan een 

optimaal aanbod voor de hele groep. Er is meer grip op opvallend gedrag, en er is gezorgd voor een 
passende aanpak. 

 samen met de pedagogisch medewerkers aandacht heeft besteed aan het versterken van taalaanbod 
voor taalzwakke kinderen. 

 door  voorbeeldgedrag nieuwe vaardigheden heeft kunnen aanleren, ervaringen met kinderen met 
opvallend gedrag zijn gedeeld. 

 actief wordt ingezet door de pedagogisch medewerkers. Ze bespreken zorgen en vragen, vragen advies 
en oefenen nieuwe vaardigheden. 

 de pedagogisch medewerkers heeft ondersteund in de vertaling van ontwikkelingsvragen bij kinderen 
naar een helder en concreet VVE plan. Daarnaast geven zij aan door de inzet van de coach sneller tot 
actie over te gaan en minder lang af te wachten bij zorg, en worden gestimuleerd om contact met 
ouders te zoeken die zorg mijden.  

 heeft geadviseerd bij lastige oudergesprekken. 
 pedagogisch medewerkers in hun kracht zet door ze te bevestigen in juiste observaties en gekozen 

aanpak. 
Een vaste overlegstructuur met andere professionals is gewenst om nog sneller te kunnen handelen. 
 
Samen opgroeien in de wijk 
Samen opgroeien in de wijk heeft in 2020 in de wijken De Wiken, De Bouwen en de Venen gewerkt aan de 
volgende doelen: 

 Versterken van het eigen netwerk 
 Stimuleren tot actief handelen van opvoeders  
 Vroegtijdig signaleren en verwijzen 
 Voorkomen van opvoedingsproblematiek 
 Bevorderen ontwikkelingsstimulering voor het jonge kind 
 Simuleren aandacht voor laaggeletterdheid en stimuleren taalontwikkeling 
 Versterken aanbod VVE 
 Versterken van samenwerking met de andere partijen op het gebied van preventieve ondersteuning van 

gezinnen 
Uit de evaluatie blijken de gestelde doelen behaald te worden, de rapportage is aan de gemeente overhandigd.  
 
In de 2020 zijn 54 bijeenkomsten georganiseerd in de wijken De Venen, De Bouwen en De Wiken. In totaal zijn 
de bijeenkomsten bezocht door 195 ouders en 208 kinderen. Dit betreft een optelsom van deelname aan de 
bijeenkomsten. Het aantal individuele ouders en kinderen staat op 57 ouders en 48 kinderen (hierbij moet 
opgemerkt worden dat er van maart tot juli i.v.m. corona geen bijeenkomsten mogelijk waren en dat er vanaf 
vanaf september grote beperkingen waren voor deelname. Dit beperkt(e) de mogelijkheden voor fysiek contact). 
 
Eind februari is gestart met een facebookpagina voor de doelgroep van Samen opgroeien in de wijk. 
https://www.facebook.com/SamenOpgroeienInDeWijkSmallingerland/. Dit was in eerste instantie vooral bedoeld 
als pr-middel. D.m.v. facebookberichten over de bijeenkomsten hoopten we ouders te enthousiasmeren en de 
drempels naar bijeenkomsten weg te nemen. Door corona is deze pagina heel intensief gebruikt voor dagelijkse 
berichten tijdens de lockdown voor de zomer. Allerlei activiteiten voor ontwikkelingsstimulering zijn gedeeld. Na 

https://www.facebook.com/SamenOpgroeienInDeWijkSmallingerland/
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de zomer is de pagina weer volop gebruikt voor werving, het delen van activiteiten en aanbod in de gemeente 
(zoals bijvoorbeeld Buurtgezinnen en sportactiviteiten van het sportbedrijf) en tijdens de tweede lockdown is de 
pagina weer gebruikt om gezinnen te bereiken met activiteiten zoals bijvoorbeeld de Nationale voorleesdagen. 
In oktober is er een uitgebreid programma geweest in het kader van De Week van de Opvoeding. Een landelijk 
initiatief waar O&O jaarlijks bij aansluit. Thema van deze week in 2020 was Staan & Opvallen. Er is met 
opvoeders volop gesproken over successen in het opvoeden en het staan blijven in moeilijke tijden zoals 
bijvoorbeeld tijdens de lockdown. Voor 2021 zijn inmiddels afspraken gemaakt om het opvoedkundige thema en 
de invulling van de week dan nog breder op te pakken door samen met Carins, jongerenwerk, opbouwwerk en 
andere partners rondom het kind een programma vorm te geven.  
 
In samenwerking met Oink! peuterspelen is voor de zomervakantie een vernieuwd aanbod VVE thuis ontwikkeld. 
Ouders van kinderen met een VVE indicatie zijn per mail benaderd voor het ontvangen van een VVE thuispakket. 
Dit ontstond vanuit de beperkingen door de coronamaatregelen. Eerder werden ouders uitgenodigd op locatie, 
maar veel ouders vonden het lastig om zo’n bijeenkomst te bezoeken. Opvoeders ervaren als snel een drempel 
wanneer het gesprek over opvoeden gaat. Per mail kunnen ouders zich nu aanmelden, een lage drempel, en 
ontvangen zij een pakket. Middels een instructiefilm en contact met de opvoedondersteuner worden ouders 
geïnformeerd over de uitvoer. Zo’n 50-70 % van de doelgroepkinderen wordt nu bereikt en uit evaluatie blijkt dat 
de uitvoer van de opdrachten thuis goed wordt opgepakt. De pakketten zijn via het peuterspelen verspreid, zodat 
ook daar de verbinding wordt gemaakt. Het niet kunnen uitvoeren van de ouderbijeenkomst met instructie en 
uitwisseling van ervaringen is een groot gemis, maar mogelijk zijn er kansen om e.e.a. te combineren en zowel 
hoog bereik als goede instructie te combineren. Er zijn 121 deelnemers geweest aan VVE Thuis (kinderen met 
VVE indicatie). 
 
Papa en mama café 
Eind 2019 heeft Carins aangegeven haar activiteiten voor het papa en mama café in Smallingerland te willen 
beëindigen. Carins heeft M.O.S. benaderd voor het overnemen van deze activiteiten en de samenwerking daarbij 
met de bibliotheek. M.O.S. heeft samen met de bibliotheek de activiteiten van het papa en mama café 
geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de opkomst de laatste periode beperkt is geweest, wat mogelijk te 
maken heeft met de drempels die ouders ervaren. De aanwezigheid van een pedagoog van de JGZ wordt als 
drempel ervaren en het aanbod van een thema geeft ouders het idee ‘ergens voldoende kennis en ervaring van te 
moeten hebben’. Om ervoor te zorgen dat ouders zich weer vrij voelen om het papa en mama café te bezoeken, 
ontmoeting en het uitwisselen van ervaring te stimuleren, is besloten meer in te zetten op de ontmoeting tussen 
jonge ouders, de functie van verwijzing (naar bijvoorbeeld activiteiten zoals Samen opgroeien in de wijk) en een 
duidelijke focus op de functie van de bibliotheek. Het tegengaan van laaggeletterdheid en de stimulering van de 
taalontwikkeling zullen meegenomen worden. Tijdens de bijeenkomsten zal een voorleesactiviteit voor de 
meegekomen kinderen altijd vast onderdeel zijn. 
Helaas is door de uitbraak van Corona in 2020 slechts eenmaal een fysieke bijeenkomst geweest. Inmiddels staat 
de eerste online bijeenkomst gepland. 
 
Drieluik Ouderschap 
Het drieluik Ouderschap is ontwikkeld. Dit programma bestaat uit een drietal bijeenkomsten waarin zwangeren 
en hun partners zich voorbereiden op de komst van een kind. Thema’s als partnerschap, ouderschap en interactie 
met de baby komen hierbij aan de orde. In het najaar stonden de eerste twee pilots gepland, door corona zijn 
deze in overleg met de gemeente verplaatst naar 2021.  
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Stapprogramma’s 
M.O.S. heeft in 2020 64 gezinnen begeleid binnen de Stapprogramma’s. Het gaat daarbij om Instapje (1-2 jaar), 
Opstapje (2-4 jaar) en Opstap (4-7 jaar). Aanmelding is vooral gedaan door het consultatiebureau, ouders zelf, de 
VVE oudercoördinator, Peuterspelen Oink! en de pedagoog van observatiegroep Berenbos. Er zijn ongeveer 
2.560 wekelijkse contacten met gezinnen geweest, waaronder huisbezoeken, afspraken in de buitenruimte, 
beeldbellen en afspraken op het kantoor van M.O.S. (afhankelijk van coronamaatregelen en de mogelijkheden van 
medewerkers en gezinnen). Er zijn i.v.m. corona 88 pakketten voor ontwikkelings-stimulering en ondersteuning 
in het opvoeden tijdens de lockdown verspreid. 
 
In 50% van de gezinnen is sprake van een thuistaal anders dan het Nederlands. In 59% is sprake van kinderen 
met een VVE indicatie. De meeste vragen van ouders gaan over de taalontwikkeling, spelen en gedrag. 
Het contact met ouders is, ondanks de corona-uitbraak, nog net zo intensief (wekelijks contact), maar verliep 
enige tijd d.m.v. telefonisch spreekuur, het rondbrengen van pakketten, beeldbellen Facebook en WhatsApp. In 
juni zijn de huisbezoeken weer opgepakt, natuurlijk volgens een duidelijk coronaprotocol waarin alle geldende 
maatregelen zijn opgenomen. In het najaar waren er opnieuw beperkende maatregelen, maar is er wel voor 
gekozen de structuur van het programma vast te houden en de begeleiding daarbij aan te passen (digitale 
instructie via beeldbellen en werkbladen rondbrengen). De inhoud van de contacten is vooral tijdens de eerste 
lockdown wat verschoven. Binnen de gezinnen was soms wat minder ruimte voor ontwikkelingsstimulering, 
maar er waren veel vragen over structuur en dagritme, taakverdeling binnen het gezin en interactie met de 
kinderen in tijden van spanning en onzekerheid. Het team van O&O heeft hier veel aandacht aan besteed om er 
zo ook voor te zorgen dat er weer nieuwe ruimte ontstaat om de ontwikkeling te stimuleren. In het najaar bleek 
het mogelijk om beide, opvoedingsvragen en ontwikkelingsstimulering, beter te combineren. 
De uitvoer van het programma blijft maatwerk. De mogelijkheden van gezinnen, de coronamaatregelen, de 
gezondheid van medewerkers zijn allemaal van invloed. 
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Samenwerking 
Bij de verschillende activiteiten van O&O wordt waar mogelijk de samenwerking en overleg met andere 
organisaties opgezocht. Zoals de JGZ, de VVE oudercoördinator, Kinderopvang en scholen binnen de 
Stapprogramma’s. De verloskundigen zijn betrokken bij het drieluik Ouderschap en sportcoaches, Carins en 
opbouwwerkers denken mee waar het gaat om Samen opgroeien in de wijk. Een structureel overleg eens per 
kwartaal tussen O&O en de pedagogen van Carins maakt inmiddels deel uit van de werkwijze van O&O. Ook 
intern is veel aandacht voor afstemming zoals in het afdelingen overleg Kernteam Welzijn. 
 
Zowel bij M.O.S. intern, als extern naar organisaties die eenzelfde doelgroep bedienen of een toeleidende rol 
kunnen hebben voor de doelgroep, worden activiteiten van M.O.S. breed gedeeld. Professionals zijn zo op de 
hoogte van het aanbod, maar zij verspreiden het aanbod ook. Zo vermelden Carins en brede school De Wiken de 
bijeenkomsten van Samen Opgroeien in de Wijk bijvoorbeeld via hun digitale mededelingenbord. Helaas moeten 
we ons momenteel echter richten tot een vaste groep bezoekers en is actieve werven niet mogelijk. Toch merken 
we de effecten van de uitwisseling al wel in verwijzingen over en weer. 
 
Een speciale samenwerking is dit voorjaar aangegaan met NT2 school De Vlinderboom. Het team van de 
Vlinderboom is geïnformeerd over de mogelijkheden van de Stapprogramma’s en de functie die het kan hebben 
voor de doelgroep van de Vlinderboom en haar ouders. Dit heeft erin geresulteerd dat kleuterleerkrachten en de 
intern begeleider voor alle kleuters kijken naar de mogelijkheden van de Stapprogramma’s en met ouders 
bespreken of zij willen deelnemen aan het programma. 
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9. Beheer en accommodaties 
 
Inleiding 
De locaties van de M.O.S. vormen een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Ze vormen niet alleen de 
fysieke ruimte waar een groot deel van de activiteiten plaatsvinden, maar vervullen een spilfunctie voor de wijken 
waarin ze staan. De centra zijn de huiskamer van de wijk waarin ze staan, de plek waar veel samenkomt en men 
elkaar ontmoet.  
 
De M.O.S. kent drie op zichzelf staande wijkcentra; de Kouwe, de Utwyk en de Skammel. Daarnaast zijn twee 
wijkcentra gevestigd in een brede school, te weten de Drait en de Wiken. Specifiek voor tieners en jongeren is 
Place2B en tot slot is er @Holdert. Dit trefpunt staat tevens voor het mogelijk maken van ontmoeting en 
verbinding tussen inwoners en organisaties van Smallingerland.  
Iedere accommodatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken, toegespitst op de wijk waarin ze staan of de 
doelgroepen waar ze op gericht zijn. We streven naar een zo groot mogelijke openstelling, waarbij 
laagdrempeligheid en een open uitstraling het uitgangspunt vormen.  
 
Medewerkers 
De M.O.S. werkt met professionele beheerders. De beheerders zijn goed opgeleid en in het bezit van de 
benodigde diploma’s en certificaten. Ze hebben een sterke binding met de wijk waarin ze werkzaam zijn en 
kennen de specifieke situatie van de omgeving. Ze hebben veel kennis van de bewoners en een groot netwerk. 
Ze fungeren hierbij als ogen en oren van de wijk.  
Naast de betaalde krachten, zijn er binnen iedere locatie meerdere vrijwilligers werkzaam. Zij vullen de 
beheerders aan en voeren alleen, of onder begeleiding van de beheerder uit. Om de vrijwilligers in staat te stellen 
de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, bieden we hen verschillende cursussen en opleidingen en de 
nodige begeleiding aan.  
Waar mogelijk bieden we ook plek aan mensen met mogelijke afstand tot maatschappij en/of arbeidsmarkt en 
bieden stage- en werkervaringsplekken. We werken met samenwerkingspartners als Talant, Talent, Caparis, 
Pauropus en verschillende beroepsopleidingen.  
 
Verhuur 
Behalve de ontmoetingsfunctie en de eigen activiteiten die in de locaties van de M.O.S. worden uitgevoerd, vindt 
er verhuur van de ruimtes plaats. Met een grote diversiteit aan huurders geven we vorm aan het verhuurbeleid. 
Het gaat hierbij om korte, eenmalige verhuuractiviteiten en om meer langdurige gebruikers van de ruimten en 
faciliteiten. Activiteiten die specifiek gericht zijn op (doelgroepen uit) de wijk, kennen een speciaal gereduceerd 
tarief. Daarnaast stelt M.O.S. ruimte kosteloos ter beschikking aan individuen en organisaties die geen budget 
hebben, maar wel een bijdrage leveren een de doelstellingen van de M.O.S. Het gaat hier bijvoorbeeld aan om het 
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Smallingerland (SUS). Op deze manier stelt MOS alles in 
het werk om zoveel mogelijk activiteiten gericht op saamhorigheid in de wijk te stimuleren.  
We ondersteunen en initiëren initiatieven van inwoners met een inclusief karakter. Iedereen doet mee. 
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Prestatie-indicatoren 
De Corona pandemie heeft grote invloed gehad op de opstelling van de locaties van de M.O.S. Door de 
maatregelen zijn de locaties een groot deel van het jaar grotendeels gesloten gebleven. We konden hierdoor 
geen activiteiten organiseren en geen bezoekers ontvangen. De inloopfunctie is tot stilstand gekomen en de 
huiskamer van de wijk bleef gesloten.  
Enkele locaties hebben langere tijd de deuren volledig moeten sluiten, andere bleven op een waakvlamniveau 
doorgaan, onder meer als noodopvang, als GGD locatie, maar vooral voor de opvang van kwetsbare groepen. 
Tijdens de hele pandemie is er voor deze groepen onderdak geboden op verschillende locaties. Het betreft hier 
groepen waarvoor de fysieke ontmoeting noodzakelijk is. Het gaat hier onder andere om activiteiten van het 
jongerenwerk, samen@holdert, samen@dedrait en MDT. 
 
 
Kengetallen  
De kengetallen zijn op basis van gemiddelden per week . Het gemiddeld aantal bezoekers is op basis van het 
aantal opgegeven bezoekers per reservering en op basis van vaste gebruikers van de betreffende accommodatie.  
 
 

locatie Maximaal aantal 
dagdelen per week 
open  
 

Vast aantal 
dagdelen per 
week 
geopend 

Gemiddeld uren  
Openstelling per week 

Gemiddeld aantal 
Bezoekers per week 

BS de Drait 17 (17) 16 58 (58) 1046   (897)  

@Holdert 17 (17) 13 52 (56)   850 (1359) 

De Kouwe 18 (18) 15 52 (52)   280   (301)  

De Skammel 14 (14) 12 40 (40)   152   (162)  

De Utwyk 16 (15) 15 54 (48)   228   (216)  

BS de Wiken 16 (16) 16 52 (52)   213   (594)  

Place 2B   7   (7) 7 21 (21)   209   (211) 

TOTALEN    2978 (3740) 
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10. Iduna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Music is the art which is most nigh to tears and memory.” 
 
Het jaar 2020 begon voor poppodium Iduna bijzonder goed en leverde de beste bezoekersaantallen over de 
eerste twee maanden in haar geschiedenis. Met een divers programma, wat resulteerde in uitverkochte shows 
variërend van een bluesconcert tot een metalfestival zag het jaar er veelbelovend uit. Bovendien kwam de 
cultuureducatie-pilot ‘Stoomcursus popmuzikant voor basisscholieren’ tot een succesvolle eindpresentatie in 
januari met de nodige persaandacht in Friesch Dagblad en een item in het TV-programma ‘Hea’ van Omrop 
Fryslân, zie daarvoor https://youtu.be/oTYqjDzCM24 . Dit nieuwe concept waarin studenten onderwijsassistent 
muziek van ROC Friese Poort samen met Iduna een 10-weekse scholing hebben gegeven aan groep 7 leerlingen 
van de Sint Lukasschool werd zeer goed ontvangen en stond startklaar voor een spoedig vervolg.  
 
Het leken mooi voortekenen voor de rest van het jaar. Helaas kwam daar een abrupt einde aan toen ook Iduna 
vanaf half maart de deuren moest sluiten vanwege de corona-pandemie. Aanvankelijk ging iedereen ervan uit dat 
dit voor de periode van enkele weken zou zijn en we spoedig weer over konden gaan tot de orde van de dag. 
Helaas  volgde een lange periode van sluiting, slechts afgewisseld door korte perioden van openstelling voor 
maximaal 70 of later zelfs 30 bezoekers, waarbij uiteindelijk de horeca gesloten moest blijven.  
 
Het is helaas dus niet mogelijk het jaar te beschrijven zonder corona een hoofdrol toe te bedelen. Naast de 
impact op de volksgezondheid en eigenlijk alles in het dagelijks leven, heeft het ook zijn weerslag gehad op de 
culturele sector. Met name voor de podia, waarbij het presenteren de primaire functie is, heeft het grotendeels 
sluiten van de deuren de popscene bijna volledig tot stilstand gebracht. Er is een groot beroep gedaan op de 
veerkracht en creativiteit van het poppodium.  
 
Toen Iduna na de eerste periode van sluiting weer open mocht, is alles op alles gezet om ondanks de 
beperkingen vooral te kijken naar wat er binnen de corona-maatregelen nog wel mogelijk was. Van de reguliere 
concertbeleving bleef steeds minder over. Bezoekers mochten niet staan, maar moesten verplicht op een 
toegewezen plek blijven zitten. Applaudisseren was wel toegestaan, maar meezingen niet. Een praatje maken 
met de overbuurvrouw die toevallig ook aanwezig was, kan niet en ook spontaan een biertje aan iemand 
aanbieden was niet mee mogelijk. Desondanks lukte het om een alternatief programma samen te stellen en 
kregen we positieve reacties van bezoekers, die erg blij waren dat het toch weer mogelijk was om een concert te 
bezoeken en zich veilig voelden in ons podium dankzij de zorgvuldige opvolging van maatregelen. Ook ontstond 
er in dit alternatieve programma met beperkt publiek meer ruimte voor acts die anders minder snel in Iduna 
zouden spelen en bood dit extra kansen voor lokaal en regionaal talent. In de zoektocht naar wat wel kon is een 

https://youtu.be/oTYqjDzCM24
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nieuw evenement ontstaan: Pedaal Muzikaal. Een muzikale fietstocht door de diverse dorpen van Smallingerland 
in samenwerking met lokale horecagelegenheden en Frieslandpop, welke in drie fietsrondes binnen de kortste 
keren was uitverkocht. Desondanks was het samen beleven van een popconcert niet meer zoals het zou moeten 
zijn en is het verlangen naar een ‘ouderwets’ popconcert groot.  
 
Ook voor de artiesten werd alles anders. Zo moesten ook zij op een vaste plek op het podium blijven staan, 
werden de microfoons na iedere wissel, gedesinfecteerd en moest de merchandise in de tourbus blijven. 
Consequentie was uiteraard dat het financiële plan drastisch moest worden bijgesteld. De gage, die vooral 
gebaseerd is op het aantal potentieel verkochte concertkaartjes, moest door de beperkte capaciteit verlaagd 
worden. Bij een groot deel van de artiesten is hierdoor de mogelijkheid van het touren komen te vervallen. 
Ondanks de steunmaatregelen en de concessies die Iduna hier ook in heeft gedaan, hebben niet kunnen 
voorkomen dat het optreden geen haalbare kaart bleek. Dit heeft ook gevolgen gehad op de schaal om podium 
en artiest heen. Hierbij gaat het onder meer om de freelance licht- en geluidstechnici die geen werk meer hadden 
en verhuurbedrijven van apparatuur en evenementen.   
 
Personeel 
Thuiswerken, verschuiving van de werkzaamheden en onzekerheid hebben de nodige invloed gehad op de 
medewerkers van Iduna. In plaats van bezig te zijn met het creatieve proces en het ontvangen van artiesten en 
publiek, werden de taken administratiever van aard, zoals het verplaatsen van concerten, communicatie met 
bezoekers in verband met geannuleerde of verplaatsen concerten en de administratieve afhandeling ervan.  
Ondertussen is er ook volop gewerkt aan nieuwe concepten voor wanneer dat weer mogelijk is en is er daarbij 
rekening gehouden met verschillende scenario’s, bijvoorbeeld over groepsgrootte. 
 
Vrijwilligers 
Iduna is een vrijwilligersorganisatie. Slechts 5 mensen zijn in vaste loondienst, maar liefst 75 vrijwilligers en 
stagiaires vullen de organisatie aan. Ook voor deze groep is de impact groot. Naast het uitvoeren van het 
vrijwilligerswerk is Iduna een belangrijk deel van het sociale leven.  Door aandacht te besteden aan de rol van de 
vrijwilligers voor Iduna en de waardering te tonen (bijvoorbeeld in de vorm van kleine attenties), hebben we de 
vrijwilligers allemaal kunnen behouden. Daarnaast hebben we samen met de vrijwilligers een ludiek filmpje 
gemaakt over de concertbeleving binnen de 1,5 meter maatregelen (zie ook https://youtu.be/wbl2KcMQIDw). 
 

 

https://youtu.be/wbl2KcMQIDw
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Lokale artiesten 
Doordat door de coronamaatregelen ook de oefenruimte van Iduna grotendeels gesloten moest blijven, zien we 
dat de bezettingsgraad van de oefenruimte is teruggelopen. Bands die in Iduna oefenen, werken vaak toe naar 
een optreden in een café, in het voorprogramma van een andere band in Iduna of op een festival. Omdat het 
perfectief op deze optredens er niet was, zijn er diverse bands opgeheven.  
 
Zodra het weer mogelijk is, gaat Iduna bijeenkomsten organiseren voor muzikanten uit Drachten en omgeving. 
Iduna neemt haar verantwoordelijkheid als verbinder en aanjager op dit gebied en wil met verschillende partijen, 
zoals muziekscholen en muziekwinkels op vaste momenten inloopdagen organiseren waarbij muzikanten elkaar 
kunnen ontmoeten. Door op een laagdrempelige en ongedwongen sfeer kennis te maken met elkaar, workshops 
te organiseren en gratis (proef)lessen aan te bieden, wil Iduna een levendige livesector stimuleren.  
 
Bezoekersaantallen 
 
 Omschrijving Aantallen Toelichting 

In
 e

ig
en

 h
ui

s 

Concert/Dans 4.926 Popconcerten, Dansavonden 
Popcultuur overig    300 Popquiz, Platenbeurs, enz.  
Culturele co-producties 1.615 

 
Voorspeelmiddagen poplessen, presentaties koren 
of anderszins in samenwerking met een externe 
partij georganiseerd.  

Subtotaal Bezoekers 6.657  
Overige gebruikers    625 

 
Oefenruimtegebruikers en repetities, cursisten van 
diverse lessen 

Vrijwilligers en stagiaires    495 
 

Aantal diensten door vrijwilligers verricht (ten 
minste 4 uur) en stagedagen door HBO, MBO en 
Renn4 

Subtotaal Overige gebruikers 1.120  

Totaal 7.777  
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11. Diensten overig 
 

Max Mobiel 
De Max Mobiel wordt ingezet in Drachten. Sinds februari 2019 rijden er 2 Max Mobiel autootjes. 
Mensen kunnen gebruik maken van de Max Mobiel door deze te reserveren via het Servicebureau van de M.O.S., 
op werkdagen tussen 9:00 uur en 11:00 uur. In veel gevallen reed de Max Mobiel van het woonadres naar het 
ziekenhuis Nij Smellinghe en @Holdert. Met veel regelmaat rijdt de Max Mobiel ook ritten naar Bertilla, de 
Voedselbank en diverse wijkcentra voor het bijwonen van activiteiten. De kosten voor inwoners zijn € 1,00 per 
rit. Er kan een rollator mee in de Max Mobiel. De Max Mobiel wordt veel gebruikt door ouderen, minder-validen of 
mensen met andere beperkingen op het gebied van het vervoer. 
 
De Max Mobiel wordt bestuurd door 18 enthousiaste vrijwilligers die bij toerbeurt een dagdeel rijden. De 
vrijwilligers zijn allen opgeleid om te mogen rijden in de Max Mobiel. De coördinatie van de vrijwilligers wordt 
gedaan door ZuidOostZorg.  
 
 

 
 
 
De Max Mobiel heeft in 2020 in totaal 419 ritten verzorgd. Een vergelijking ten opzichte van 2019 is dat er in 
2019 het gehele jaar 1863 ritten zijn gereden. Gemiddeld zijn dat 155 ritten per maand. Het gemiddelde in 2020 
per maand is 167 gerekend over 2,5 maand dat de Max mobiel heeft gereden. 
De Max mobielen zijn met de lockdown in maart 2020 gestopt met rijden. Er is gekeken naar maatregelen om de 
Max mobielen weer te laten rijden, maar voor de veiligheid van de vrijwilligers en de passagiers waren die 
maatregelen niet haalbaar. De ruimte in de Max mobiel is dusdanig dat chauffeur en passagier te dicht bij elkaar 
zitten en het groten deel van de gebruikers in de doelgroep ouderen valt.  
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Secretaris Wmo Adviesraad Smallingerland 
Er staan 400 uur op jaarbasis voor het uitoefenen van deze taak. Deze taak behelst alle voorkomende en 
ondersteunende werkzaamheden voor de Wmo Adviesraad Smallingerland en het bieden van ondersteuning aan 
de werkgroepen. Voor de werkgroepen bestaan de werkzaamheden uit (inhoudelijke) ondersteuning voor het 
effectief opereren richting de Wmo Adviesraad. De ambtelijk secretaris is actief betrokken geweest bij 
onderstaande werkzaamheden van de Wmo Adviesraad en heeft daarvoor gemiddeld 8 uur per week aan 
ondersteuning geboden. 
 
Samenstelling: 
De WMO adviesraad bestaat uit veertien leden en een onafhankelijk voorzitter, en kent drie werkgroepen:  
Werkgroep 1:  Sociale samenhangen leefbaarheid met speciale aandacht voor jongeren en ouderen  
  en de communicatie binnen de netwerken in dit domein. 
Werkgroep 2:  Sociale samenhangen en leefbaarheid met speciale aandacht voor mantelzorg en  
  vrijwilligers en de communicatie rond de netwerken van dit domein. 
Werkgroep 3: Sociale samenhang en leefbaarheid met speciale aandacht voor deelname aan de  
  gemeenschap door mensen met een beperking,  chronisch zieken, mensen met  
  individuele WMO voorzieningen,  cliënten maatschappelijke opvang, GGZ  
  problematiek en verslavingszorg. 
De werkgroepen vergaderen 1x per maand, gedurende 10 maanden. Met in achtneming van de maatregelen 
Covid-19, is zowel fysiek als digitaal vergaderd. 
 
Studie: 
De Wmo adviesraad houdt jaarlijks studiedagen voor de leden, waarbij de kennis van de leden, omtrent 
vraagstukken binnen het sociaal domein en de werkwijze van de Wmo adviesraad, wordt verbreed. Bij de 
bijeenkomsten worden specialisten uit het vakgebied uitgenodigd om het thema toe te lichten. In 2020 zijn de 
studiedagen komen te vervallen door de maatregelen Covid-19. 
 
Werkwijze: 
Het Dagelijks Bestuur, de contactambtenaar van de gemeente Smallingerland en de ambtelijk secretaris hebben, 
telkens voorafgaand aan de vergadering van de Wmo Adviesraad, overleg. De Wmo Adviesraad heeft haar 
vergadering één keer per maand op de dinsdagavond waarbij ook de contactambtenaar aanwezig is. Bij deze 
vergaderingen worden, indien nodig, ambtenaren uitgenodigd om ontvangen stukken en ontwikkelingen toe te 
lichten. Het Dagelijks Bestuur heeft regelmatig contact met de wethouder van de gemeente. 
 
In 2020 hebben 2 leden afscheid genomen van de WMO adviesraad en is er in december besloten om vacatures 
en een profielschets op te stellen. In 2021 wordt gekeken hoe invulling wordt gegeven aan de vacante functies 
en zal de adviesaanvraag van de gemeente Smallingerland om te komen tot een nieuwe Adviesraad Sociaal 
Domein daarbij betrokken. Nieuwe leden worden voorgedragen aan het College van burgemeester en 
wethouders. 
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De Wmo Adviesraad heeft in 2020 geadviseerd aan het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Smallingerland ter zake:  

 de woonvisie,  

 Carins B.V.,  

 het Wmo vervoer,  

 jaarrapportage sociaal domein 2019,  

 eenzame ouderen in coronatijd.  

De Wmo Adviesraad heeft de gemeente Smallingerland een hart onder riem gestoken voor de periode van 
maatregelen Covid-19. 
 
 
Secretaris Cliëntenraad Smallingerland 
Er staan 400 uur op jaarbasis voor het uitoefenen van deze taak. Deze taak behelst alle voorkomende en 
ondersteunende werkzaamheden voor de Cliëntenraad Smallingerland. De ambtelijk secretaris is actief betrokken 
geweest bij onderstaande werkzaamheden van de Cliëntenraad en heeft daarvoor 8 uur per week ondersteuning 
geboden. 
 
Samenstelling: 
De Cliëntenraad bestaat uit tien leden en een onafhankelijk voorzitter. 
De volgende instantie worden in de Cliëntenraad vertegenwoordigd: 

 arme kant van Drachten; 
 FNV; 
 Vereniging Vluchtelingenwerk Smallingerland; 
 Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland (SUS); 
 Stichting Voedselbank Smallingerland; 
 Humanitas; 
 VN-panel. 

De Cliëntenraad heeft een werkgroep PR en communicatie. De Cliëntenraad heeft een veel bezochte website. 
 
Doel: 
Het doel van de cliëntenraad is de belangen te behartigen van burgers van de gemeente Smallingerland die 
aanspraak (kunnen) maken op een uitkering/verstrekking van de gemeente of op wie het gemeentelijk 
minimabeleid van toepassing is. 
 
Werkwijze: 
De Cliëntenraad vergadert 1x per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, op de 
maandagmiddag. Om en om is er een besloten- en een openbare vergadering waarbij een contactambtenaar van 
de gemeente Smallingerland aanwezig is. In de maand van de openbare vergadering vergadert de Cliëntenraad 
extra ter voorbereiding op openbare vergadering. Bij de vergaderingen worden, indien nodig, deskundigen 
uitgenodigd. Om de kennis van de leden te vergroten kunnen de leden van de Cliëntenraad deelnemen aan 
bijeenkomsten en worden er studiedagen georganiseerd door de Cliëntenraad voor de leden. 
Na de openbare vergaderingen kunnen burgers vragen stellen en signalen delen met de leden van de 
Cliëntenraad. 
In 2020 heeft de Cliëntenraad minder fysiek vergadert doordat fysiek bij elkaar komen in een aantal maanden 
niet mogelijk was en waren de vergadering digitaal en in besloten vorm. 
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De Cliëntenraad heeft in 2020 de gemeente geadviseerd en/of geïnformeerd ter zake: 
 bijstandsuitkering en opbrengst zonnepanelen; 
 bijstandsgerechtigden naar betaald werk; 
 de visie sociaal domein; 
 de woonvisie; 
 de gevolgen voor financieel kwetsbare mensen van de maatregelen coronavirus; 
 Carins; 
 kwijtschelding gemeentelijke belastingen; 
 beschutte werkplekken; 
 de ombudsfunctie gemeente; 
 jaarrapportage Sociaal Domein 2019; 
 de AV Frieso-regeling; 
 statushouders en het uitzicht op een betaalde baan. 

 
De Cliëntenraad Smallingerland heeft in 2020 aan haar doelgroep een enquête gestuurd met een aantal vragen 
over de wijze van uitvoering door de gemeente van de uitkeringen en de bejegening van de gemeente naar de 
burgers. De uitkomsten van de enquête zijn besproken in de vergaderingen en er zijn vragen gesteld aan de 
contactambtenaar. De Cliëntenraad onderhoudt haar website met actuele zaken en ontwikkelingen, waar ook het 
vergaderschema en de notulen van de openbare vergaderingen worden gepubliceerd. 
 
 


