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Een greep uit de highlights
Opgroeien
• Jeugd in Nijverdal kon goed verlicht op weg dankzij uitdeelactie fietsverlichting 

van het jongerenwerk op Nationale Complimentendag. 
• Jongerenwerkers leren 160 basisschoolleerlingen alles over geld, de pinpas, 

het verschil tussen arm en rijk. 
• Samen met toezichthouders van het Ravijn zorgen jongerenwerkers bij het 

zwembad voor een veilige, maar vooral leuke zomer. 
• Bloed, zweet en tranen tijdens de trainingen voor de Strongmanrun waarbij 5 

jongeren hun eigen sportieve grenzen verlegden. 
• Gulle gevers doen een duit in het zakje na oproep jongerenwerkers over 

menstruatiearmoede. 
• Het zelfvertrouwen een flinke boost geven: een belangrijk doel in de 

weerbaarheidstraining waaraan 5 dames deelnamen. 
• “Draag geen joggingbroek!” was een van de adviezen die tijdens de 

vuurwerkvoorlichting door het jongerenwerk werd overgedragen. 
• Place2Be krijgt gekleurde piano namens Kaliber Kunstenschool aangeboden. 

Meedoen makkelijker maken
• Het maandelijkse pannenkoeken eten in De Cirkel kan steevast rekenen op 

veel animo! 
• In de maand mei stond een informatieavond Levenstestament i.s.m. notaris 

Oude Engberink op het programma. We kwamen stoelen tekort met maar 
liefst 130 bezoekers. 

• Lachende gezichten bij de vierde editie van de Wandelmeerdaagse voor minder 
mobiele mensen die in samenwerking met ZorgAccent gehouden werd. 

• In 2019 behaalden we het WDTM-Ketenkeurmerk Persoonsgebonden 
Alarmeringsdiensten. Op alle punten slaagden we voor dit certificaat. 

• Een prachtig voorbeeld van samenwerking: Staatsbosbeheer en Mooi 
Meegenomen zorgen ervoor dat mensen die minder mobiel zijn konden 
genieten van onze mooie omgeving. 

• In september ging Graag Gedaan verder onder de naam Automaatje, wat 
tevens een samenwerking met de ANWB inluidde. Hiermee wordt een 
vervoersdienst die al 30 jaar haar dienst bewijst nog verder ingebed in de 
Hellendoornse samenleving. 

Vrijwilligerswerk
• Mw. Geut ontving voor haar jarenlange inzet als maaltijdbezorger en 

vrijwilliger bij Mooi Meegenomen/Graag Gedaan een lintje!
• Ook dhr. Kollenstaart van VluchtelingenWerk werd geridderd als dank voor 

zijn vrijwilligerswerk. 
• Senioren en vrijwilligers genoten van het locatietheater Reuring in het 

Reggedal (dankzij bijdrage SOS). 
• 161 vrijwilligers vierden in 2019 hun jubileum bij De Welle!

Samenleven in buurt en wijk
• Tijdens de allereerste editie van de Zonneweken haakten 17 kinderen aan.  
• De gemeente Hellendoorn, de GGD en VluchtelingenWerk slaan de handen 

ineen en verzorgen speciale avonden over opvoeding, seksualiteit en 
gezondheidszorg, waarbij 11 Eritrese dames aanwezig waren. 

• 4.350 euro bracht de Rotary Santa Run op voor de speelgoedactie van 
Sinterklaas.

• De Roefeldag werd druk bezocht door kinderen uit groep 8 waarbij een 
statushouder zijn vluchtverhaal toelichtte.

• In de week van de Alfabetisering hielden we een minisymposium voor 39 
netwerkpartners om laaggeletterdheid bij NT1 onder de aandacht te brengen. 
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Eenzaamheid is een thema waar De Welle veel aandacht 
aan heeft besteed, voor zowel jong als oud. We zijn 

constant op zoek naar signalen vanuit de inwoners, 
zodat we hulpvragen van individuen en groepen 

adequaat kunnen beantwoorden. We zijn een 
vraaggestuurde organisatie. Het afgelopen 

jaar namen we onze dienstverlening kritisch 
onder de loep en hebben naar aanleiding 

van de vraag diverse activiteiten opge-
start of juist gewijzigd. In 2019 maakten 
we tevens een start met Join Us voor de 
jongeren. In 2020 breiden we dit con-
cept, waarbij eenzame jongeren met 
elkaar in contact worden gebracht, 
uit. Daarnaast bieden we diverse 
activiteiten aan die als uitgangspunt 
hebben om de sociale contacten 
te versterken, zodat mensen zich 
minder eenzaam voelen. Ook hier 
gaan we allereerst uit van de eigen 
kracht van onze deelnemers. 

In 2019 is een sterke focus gelegd 
op de lokale betrokkenheid. We 

hebben goede contacten met diverse 
organisaties binnen de gemeente, 

werken op verschillende terreinen 
samen en zien hierin een duidelijke 

meerwaarde. Het afgelopen jaar zijn 
allerlei veranderingen binnen de orga-

nisatie in gang gezet. Daar waar mogelijk 
werden interne processen gestroomlijnd. 

We hebben een koers ingezet waarbij ‘continu 
verbeteren’ ons goede richting geeft. In 2019 

was dat het geval, maar ook de komende jaren zal 
dat een duidelijke focus blijven.

Concluderend was 2019 voor De Welle een goed jaar, 
waarin we hebben laten zien dat we een in een snel verande-

rende tijd een belangrijke rol hebben en houden. 

Laura Westerik
Directeur Stichting De Welle

Voor u ligt het jaaroverzicht van Stichting De Welle over 
het jaar 2019. Het zorglandschap is volop in beweging 
en De Welle anticipeert daarop. De Welle bedient 
een brede groep mensen: jongeren, vrijwilligers, 
vluchtelingen, wijkbewoners en senioren. Stich-
ting De Welle wil er voor alle inwoners zijn, 
die zelfstandig wonen en een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. We willen dit doen 
vanuit lokale betrokkenheid door maxi-
male inzet van vrijwilligers, goed opge-
leide en gemotiveerde medewerkers, 
eigen kracht inwoners, verbindingen, 
innovatie en samenwerking met 
externe partijen. Dit jaaroverzicht 
geeft een goed beeld van de koers 
die De Welle in 2019 ingezet heeft. 

Zeker in 2019 zagen we dat 
welzijns organisaties steeds belang-
rijker worden.  Al ons werk is pre-
ventief en we werken vanuit posi-
tieve gezondheid in de brede zin.  
Boeken we succes op welzijn,  
dan besparen we tevens op zorg. 

Onze missie:
Stichting De Welle is een maatschappe-
lijke onderneming die een bijdrage levert 
aan het welzijn van jong en oud, waardoor 
meer mensen (langer) kunnen meedoen aan 
de samenleving.  
is actueler dan ooit tevoren. Door de ver-
grijzende bevolking en de steeds individueler 
wordende maatschappij hebben meer en meer 
inwoners een steuntje in de rug nodig om zich 
te handhaven. Daarnaast zien we dat er minder 
subsidies beschikbaar zijn. We mogen vertrouwen op 
een positieve en constructieve samenwerking met de 
gemeente en samen kijken we hoe we – in deze spannende 
tijden - onze missie kunnen blijven waarmaken. Er wordt een 
groter beroep gedaan op eigen kracht van de samenleving en bij dat 
proces speelt De Welle een grote rol. De verbinding met alle vrijwilligers 
is en blijft ontzettend belangrijk. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben 
veel werk verzet om de kwetsbare doelgroepen te ondersteunen. 
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