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Voor u ligt het jaaroverzicht van Stichting De Welle 
over het jaar 2020. Een jaar dat gekenmerkt wordt 
door de coronapandemie. Door overheidsmaatrege-
len en de adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven 
en 1,5 meter afstand te houden, kwam de Neder-
landse samenleving tot stilstand. En daarmee ook een 
groot deel van het bestaande activiteitenaanbod en 
de dienstverlening van De Welle. Dat ziet u terug in de 
cijfers van dit jaarverslag. 

Voor een organisatie als De Welle, die midden in de 
samenleving staat, en waar mensen elkaar wekelijks of 
soms zelfs dagelijks ontmoeten bij activiteiten – als deel-
nemer of als vrijwilliger – was dit ineens niet meer van-
zelfsprekend. Mensen, jong en oud, zaten plotseling thuis 
met weinig tot geen aanspraak, maar wel met de nodige 
vragen en zorgen over hun gezondheid. 

We hebben hierop geanticipeerd door te kijken welke 
aanpassingen nodig waren om activiteiten en diensten 
toch te kunnen blijven aanbieden. Zo konden onze per-
sonenalarmering, maaltijdservice aan huis en Join Us 
doorgaan, o.a. door extra hygiënemaatregelen te treffen. 
Ook de noodzakelijke individuele gesprekken zijn zoveel 
mogelijk doorgegaan, persoonlijk of telefonisch. Maar 
er zijn ook veel activiteiten geannuleerd. En hoewel we 
telkens hebben gekeken met welke aanpassingen activi-
teiten weer konden worden opgestart, moesten we deze 
na enige tijd opnieuw annuleren als de overheidsmaatre-
gelen verder werden aangescherpt.

Om toch in te spelen op de behoefte van inwoners en met 
mensen in contact te blijven of met elkaar in contact te 
brengen, hebben we ook nieuwe activiteiten ontwikkeld 
en binnen korte tijd gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn 
de Facebookgroep Coronahulp WierdenDoet, de Praat-
jeslijn waarbij vrijwilligers regelmatig contact hadden met 
inwoners die hieraan behoefte hadden, en de telefonische 
hulplijn waar mensen zelf naartoe konden bellen met prak-
tische hulpvragen of voor een luisterend oor. 

Ook hebben we versneld online-activiteiten ontwikkeld, 
zoals workshops voor vrijwilligers over verschillende 
thema’s en de app Dag!enDoen!, een digitale huiskamer 
waar mensen kunnen deelnemen aan ontmoetings- en 
beweegactiviteiten. 

Door deze ervaringen bleek onze missie in dit coronajaar 
actueler dan ooit: 
Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming 
die een bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud, 
waardoor meer mensen (langer) kunnen meedoen aan de 
samenleving. We willen hulpvragen van individuen en groe-
pen adequaat beantwoorden, waarbij verantwoordelijkheid 
voor de eigen leefsituatie en vergroting van de zelfredzaam-
heid centraal staan.

Onze visie daarbij is dat we er willen zijn voor alle inwo-
ners, die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. We doen dit vanuit lokale betrokken-
heid door maximale inzet van vrijwilligers, goed opge-
leide en gemotiveerde medewerkers, eigen kracht van 
inwoners, verbindingen, innovatie en samenwerking met 
externe partijen. Hoe we deze missie en visie in praktijk 
gaan brengen, hebben we uitgewerkt in een strategisch 
beleidsplan 2021-2025. 

Wat het jaar 2020 versneld duidelijk heeft gemaakt is dat 
inwoners andere behoeften hebben dan een aantal jaren 
geleden. Als organisatie hebben we laten zien dat we 
hierop snel kunnen anticiperen. Ook de komende jaren 
willen we ons continu blijven verbeteren om een kwalita-
tief goede en flexibele organisatie te blijven die er is voor 
inwoners van de gemeenten Hellendoorn en Wierden. 

Laura Westerik 
Directeur Stichting De Welle
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Peuterwerk

4  
peuterspeel-
zaallocaties

6 vve  
kinderen

145  
peuters

16  
uur opening  
per week

10 interessante  
webinars gevolgd  
in coronatijd

45 jaar 
Robbedoes

9  
Piramide 
thema’s



Sportbuurtwerk en wijk-buurtwerk

40 
deelnemers puzzel-
wandeling Kerst  
(Welle-breed)

27 
deelnemers  
Taalpunt

66 
gebakjes uitgedeeld  
tijdens de gebakjesactie 
met als doel: verminderen 
van eenzaamheid

76 
deelnemers  
(jong en oud) aan  
Heel De Welle bakt

400 
exemplaren Beweeggids  
‘Bewegen in coronatijd’ uitge-
deeld aan inwoners, huisartsen, 
fysio-praktijken en POH-ers

229 
unieke bezoekers  
Sportinstuif Enter

369 
kinderen doen mee  
aan Expeditie Robinson  
@ Het Galjoen

970 
kinderen nemen  
deel aan kennismakings-
lessen Sport

40 
deelnemers per 
week, 6 weken lang: 
Coronaproof sportinstuif 
(najaar)



Ouderenwerk

9,0 
cijfer voor tevredenheid

355 
cliënten

56 
aansluitingen, waarvan  
6 mobiele alarmering

79 
afsluitingen

Personenalarmering
1.450 
verstuurde vragenlijsten

40% 
responspercentage

3 
digitale lezingen  
positieve gezondheid

4,2 
waardering  
(score van 1 tot 5)

18 
deelnemers beweeg- 
activiteiten zomer

Fijn Leven

697 gebeld

510 mensen bereikt

258 mensen  
structureel teruggebeld 

12 vrijwilligers,

5 studenten,

2 stagiaires en 

2 beroepskrachten actief

Praatjeslijn (Welle-breed)

88 
aantal ritten Automaatje

10
mensen geholpen  
met beweegadvies /  
ontmoetingsactiviteiten

29 
vaste  
deelnemers  
Gezellig Eat’n

4 ritten en 

23 deelnemers 

Mooi Meegenomen



Vrijwilligerswerk

55 
aantal toegevoegde 
vacatures op 
www.wierdendoet.nl

15
aantal ingeschreven vrijwilligers

19
aantal reacties op vrijwilligers- 
vacatures WierdenDoet!

6.993
aantal unieke bezoekers op  
www.wierdendoet.nl

Wierdendoet.nl

51
deelnemers digitale 
training Eenzaam-
heid voor vrijwilligers  

279 
vrijwilligers 
gemeente Wierden

47
vrijwilligersovereenkomsten  
aangevraagd

92 vrijwilligers  
Even Buurten/Signaal

61 
vrijwilligers servicedienst

20 
vrijwilligers voor  
Taalpunt actief

Vrijwilligers De Welle
604 
aantal leden  
Facebookgroep Coronahulp

17 
aanbiedingen voor hulp in  
Facebookgroep

14 
afgehandelde hulpvragen in 
Facebookgroep 

Facebookgroep Coronahulp

28 
medisch noodzakelijke  
ritten door Automaatje- 
chauffeurs gereden 

10 maatjes  
gematcht in het  
Maatjesproject



Jongerenwerk

946 
volgers op Instagram

7.144
likes op Instagram

7
gem. aantal deelnemers  
12-18 jaar

7-8
gem. aantal  
deelnemers 18-25 jaar

5
deelnemers  
aan Online escaperoom als 
alternatief Vuurwerkbus

36 
ouders, Tactus  
en politie aanwe-
zig bij voorlichting 
loverboyproblema-
tiek, social media en 
drugs en alcohol

4
kernen  
bezocht tijdens 
Tour de Wierden

8
inzendingen 
vrijwilligers-
actie onder 
jongeren

Join Us

Social media



Kerstkaartenactie vanuit De Welle biedt 
mensen die zich eenzaam voelen een hart 
onder de riem. Tijdens deze kaartenactie 
werden 100 geschreven kerstkaarten 
ingeleverd. 

De Welle lanceert Beslisboom die laat zien 
wat wel kan in coronatijd!

Medewerkers De Welle leren over 
methode positieve gezondheid en hoe 
dit toe te passen in het dagelijkse werk. 

Veel extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid tijdens de landelijke Week 
tegen de Eenzaamheid. 

Deelnemers Friends (organisatie in samen-
werking met Avedan, MEE en Evenmens) 
geven aan goede handvatten te hebben 
gekregen om eenzaamheid te doorbreken. 

Tijdens feestelijke avond wordt het lokale 
sportakkoord door 24 aanwezigen 
ondertekend.

In 2020 zijn de eerste stappen gezet voor 
de realisatie van de app DagenDoen! die 
mensen met elkaar in verbinding brengt. 

Heel De Welle Bakt levert de meest 
bijzondere baksels op. 

De Welle organiseert de Grote Welle 
Bingo, een online alternatief in coronatijd. 

In januari werken 54 respondenten mee 
aan het imago-onderzoek De Welle. 

De Welle zoekt de verbinding met lokale 
horecaondernemers en zet in op eten en 
verbinding tijdens kerstavond onder de 
naam Mix ’n Match. 

Infobijeenkomst en een taalwandeling 
tijdens de week van Lezen en Schrijven. 

Acht deelnemers sloten aan bij eerste 
Taalcafé in december!

De Welle ondertekent de vijf pijlers tegen 
eenzaamheid.

Collega’s maken een filmpje om 
vrijwilligers en deelnemers te laten weten 
dat er aan ze gedacht wordt tijdens de 
coronaperiode..

Van de wandel- en fietsroutes die door 
het Sportbuurtwerk worden uitgegeven, 
wordt gretig gebruik gemaakt. 

Een bakje koffie en een lekker taartje op het 
tijdelijke Welle-terras in het centrum van 
Wierden. De gebakjesactie met als doel 
mensen te verbinden, was geslaagd. 

Highlights 2020



Boodschappenhulp aan huis en 
Praatjeslijn worden enthousiast 
ontvangen. 

Eerste bijeenkomst hobbyclub op afstand 
na lange tijd van afwezigheid door corona: 
“Wat hebben we dit gemist!”

Peuterspeelzaal Robbedoes viert 45-jarig 
bestaan met interactieve voorstelling 
Beertje Blom van Dolf Moed. 

Peuters leren alles over de thema’s  
‘ziek en gezond’, ‘lente’, ‘zomer’, ‘mensen’, 
‘kleding’, ‘herfst’, ‘sinterklaas’ en ‘kerst’. 

Join Us helpt jongeren om contact 
te maken met leeftijdsgenoten. In 
coronatijd zijn de bijeenkomsten door 
middel van WhatsApp groepsgesprekken 
en videobellen opgepakt, zodat er 
onderling contact tussen de jongeren en 
jongerenwerkers bleef bestaan. 

Als alternatief voor activiteiten die door 
corona stil liggen, gaan jongerenwerkers  
op de koffie bij de jongeren. 

Jongerenwerk gaat samenwerking met 
De Wilgenweard aan om jongeren tijdens 
oudjaarsavond door middel van een online 
escaperoom een leuke tijdsinvulling te 
geven.  

Tour de Wierden zorgt voor waardevolle 
gesprekken en wederzijds begrip tussen o.a. 
jongeren,  politiek, politie en buurtbewoners. 
Het Mobiele Ontmoetingspunt werd 
door jongeren ‘gepimpt’. De aangestoken 
barbecue en spelletjes droegen bij aan een 
ontspannen sfeer. 

Nieuw product voor de actieve mens die er 
met een veilig gevoel op uit wil blijven gaan: 
mobiele alarmering. 

Met enige regelmaat schenkt WierdenDoet! 
aandacht aan E-learning cursussen voor 
vrijwilligers op de Facebookpagina. 

Ilse wint vrijwilligersactie. Deze 14-jarige 
dame vangt samen met haar moeder al 
vier jaar kittens op voor Dierenopvang Het 
Noordbroek.

Start invoering Piramide Vaardigheden 
Assessment (PIVA) voor alle peuter-
leidsters in het voorjaar, waardoor snel 
duidelijk wordt op de Piramide- methode op 
een effectieve manier wordt uitgevoerd. 

Intensief contact met peuters en ouders 
in coronatijd. In coronatijd is er veel contact 
met peuters en ouders geweest via o.a. 
whatsapp voorlezen etc.

Ludieke actie ‘Cake aan huis’ door 
kookvrij-willigers van ’t Zumpke: een attente 
en smakelijke verrassing voor deelnemers in 
coronatijd. 

“Wat fijn dat ik ergens bij hoor!” is een van 
de reacties die we mochten ontvangen 
naar aanleiding van het bellen naar 68 
vrijwilligers in de coronaperiode. 

Tijdens lockdown blijven peuterspeelzaal-
leidsters zich ontwikkelen door het 
volgen van webinars over thema’s zoals 
bewegend leren, kind en media, ontdekken 
en onderzoeken, kindertekeningen en niet 
pratende peuters. 


