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In 2018
457  peuters gingen naar de peuterspeelgroep 
129  peuters namen dit jaar deel aan het 

VVE*-programma

Gemiddeld per week
292  peuters bezoeken gemiddeld per week 

een peuterspeelgroep
50    van deze 292 peuters nemen deel aan  

het VVE*-programma

De Mentor
•   Elke peuter heeft een eigen mentor  

(een pedagogisch medewerker), die als  
eerste aanspreekpunt dient voor ouders

•   De mentor is er om de ontwikkeling  
van peuters te stimuleren

•   Zij doet de toetsspelletjes en bespreekt  
de uitkomst met de ouder(s)

•   2 keer per jaar zijn er  
tienminutengesprekken

Peuters van 3 locaties bezoeken ouderen van 
Multifunctioneel Woonzorgcentrum Riemsoord 
in Appelscha, Herbergier in Oldeberkoop en 
Woonzorgcentrum Sinnehiem in Haulerwijk 

*VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie 
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In 2017 werd door ouders aangegeven dat ‘communicatie’ een punt 
van aandacht was. In 2018 werden contacten verbeterd door 

onder andere mailverkeer te stroomlijnen, beveiligde appgroepen 
per locatie op te zetten en vaker tienminutengesprekken te voeren

Alle peuterspeelgroepen zijn in 2018, onaangekondigd, bezocht door  
een GGD-inspecteur. De beoordeling is in de vorm van een kleurcode.  
GROEN staat voor ‘Goed’, ORANJE ‘Behoeft aandacht’ en ROOD betekent  
‘Slecht’. Alle peuterspeelgroepen van Scala werden beoordeeld met de  
GROENE+ kleurcode. Complimenten aan de pedagogisch medewerkers!

Klanttevredenheidsonderzoek 2018 2017

Algemeen rapportcijfer 7.8 7.7

Pedagogisch medewerkers 9.7 9.3

Locaties 9.5 9.0

Begeleiding en aandacht 9.3 8.3

Algemene communicatie 8.1 7.8



Elke vrijdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur, met uitzondering van  
de schoolvakanties, zijn er laagdrempelige en ontspannen ouder  
& kindochtenden in De Kompaan in Oosterwolde. Ouders met hun 
kind(eren) tussen de 0 en 4 jaar komen hier samen. Het sociale 
netwerk wordt uitgebreid en door gesprekken over opvoeding 
worden informatie en tips uitgewisseld en vaardigheden vergroot

Ouder & kindochtenden 
37  keer ouder & kindochtenden
11  deelnemende ouders
5   ouders gemiddeld per bijeenkomst
7   deelnemende kinderen  

gemiddeld per bijeenkomst
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5 bijzondere bijeenkomsten
• Plezier met een boek • Jongleren in het verkeer • Kind in de natuur • Sinterklaasfeest • Bezoek kinderboerderij



Sp
ee

l-
o-

th
ee

k 
D

e 
Fl

ie
re

flu
it 

H
au

le
rw

ijk
 

5

SPEEL-O-THEEK DE FLIEREFLUIT HAULERWIJK 
131  leden
40  donderdagen geopend
3  vrijwilligers op donderdag aanwezig
20  vrijwilligers beschikbaar

LOCATIE: BREDE SCHOOL DE SAMENSPRONG
Laweijstraat 10
8433 KG Haulerwijk
t. 0516 43 81 49

OPENINGSTIJDEN TIJDENS SCHOOLWEKEN
Donderdag van 13.45 - 15.00 uur  
en van 19.15 - 20.15 uur
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13 tot 16% van de bewoners in Ooststellingwerf 
heeft moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Daardoor hebben zij ook vaak moeite 
met digitale vaardigheden. Scala zet zich  
in voor zowel kinderen als volwassenen.  
Dit doen wij in samenwerking met het Taal-
netwerk, bibliotheek, gemeente, Humanitas 
en het Friesland College

Alle Stapmedewerkers werken met Bereslim: 
digitale prentenboeken en spelletjes, die de 
taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren
 
Door ouders zijn op de peuterspeelgroepen  
11 voorleeskleden gemaakt voor de peuters.  
In de zakken van deze kleden zitten allerlei  
attributen, waardoor het voorlezen van een 
boek ook nog een ontdekkingstocht wordt.  
Het idee van een voorleeskleed komt van  
Bibliotheken Zuidoost Fryslân 
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Alle peuters worden gevolgd in hun ontwikkeling. Om de  
ontwikkeling te stimuleren wordt er individueel of in kleine  
groepjes spelenderwijs extra aandacht aan peuters gegeven
5  basisscholen werken samen met een tutor van Scala.  

Zij geeft kinderen extra individuele ondersteuning bij  
taal en/of rekenen

92   kinderen uit groep 1 én
56    kinderen uit groep 2 worden door tutoren ondersteund

Alle peuterspeelgroepen werken met de VVE-methode Piramide
6   peuterspeelgroepen bieden in het kader  

van VVE een extra derde dagdeel aan
129   van de 176 peuters die voor VVE in  

aanmerking kwamen, gingen een extra  
dagdeel naar de peuterspeelgroep 1,2,3,4,...

Vo
or

- 
en

 V
ro

eg
sc

ho
ol

se
 E

du
ca

tie
 (V

VE
)



55 pedagogisch 
medewerkers van peuter-
speelgroepen en kinder- 

opvang, Stapmedewerkers én  
basisschoolleerkrachten namen 

deel aan de jaarlijkse VVE- 
bijeenkomst met als thema  

‘Bewegen in de groeps- 
ruimte’   

Doorgaande lijn
Jaarlijks worden er dorpsgesprekken gevoerd over de ‘doorgaande 
ontwikkelingslijn’. De VVE-coördinator organiseert dit. Leerkrachten 
onderbouw en pedagogisch medewerkers van de peuterspeel- 
groepen en de kinderopvang delen ervaringen en leren van elkaar. 
Zij maken afspraken over overdracht, doorverwijzing en VVE. Ook 
worden VVE-thema’s op elkaar afgestemd
 
 
Piramide training
•   Pedagogisch medewerkers van peuterspeelgroepen  

en van verschillende kinderopvangorganisaties uit de  
gemeente hebben in 2018 de Piramidetraining gevolgd

•    In 2018 is er een geheel vernieuwde training ontworpen  
die voldoet aan de nieuwste pedagogische inzichten

•   De wettelijke eisen voor certificering zijn verhoogd:  
van 6 naar 12 dagdelen training

•   2 trainingsgroepen met in totaal 15 deelnemers volgden  
de Piramidetraining
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Op peuterspeelgroeplocaties ’t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in 
Haulerwijk is in het schooljaar 2017/2018 de pilot VVE Thuis voor peuters uitgevoerd. 
VVE Thuis sluit aan bij activiteiten die ouders thuis met hun kind kunnen doen, 
passend bij de VVE-thema’s die op de peuterspeelgroepen plaatsvinden. Voor  
de ouders van peuters werden bijeenkomsten georganiseerd met thema’s als  
‘Eten en drinken’, ‘Lente’, ‘Wonen’, ‘Herfst’, ‘Sint en Kerst’
  
•   7 gezinnen in Appelscha én 7 gezinnen in  

Haulerwijk namen deel aan het traject VVE Thuis 
•   8 bijeenkomsten per plaats 
•    2 gezinnen stroomden gedurende het schooljaar  

uit omdat er andere ondersteuning nodig was  
en is geboden

•   Deelnemende ouders reageerden positief en  
waren actief bezig met ontwikkelingsstimulering  
thuis 

•   Tijdens de ouderbijeenkomsten was er veel  
erkenning en werden ervaringen uitgewisseld

•    Ouders zeggen dat ze nu beter weten wat  
er op de peuterspeelgroep gebeurt en dat  
zij zich meer betrokken voelen

•   Pedagogisch medewerkers geven aan dat  
de ouderbetrokkenheid toegenomen is

•   De VVE-pilot is verlengd in het schooljaar  
2018-2019
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Met Instapje, Opstapje en Opstap onder- 
steunen wij ouders bij het stimuleren van  
de ontwikkeling van hun kinderen van  
1 tot en met 6 jaar. Medewerkers van  
de Stapprogramma’s komen wekelijks  
op afspraak bij de ouders thuis

Ouders ontvangen duidelijke werkbladen, 
mooi spelmateriaal en (voorlees)boekjes.  
In 2018 werden er themabijeenkomsten  
voor deelnemende ouders georganiseerd. 
Staatsbosbeheer en Veilig Verkeer Neder- 
land waren samenwerkende partners bij  
het organiseren van themabijeenkomsten.  
Er zijn ook ouder en kind bijeenkomsten  
uitgevoerd. Ouders maakten bijvoorbeeld  
samen met hun kind van een sok, een  
handpop. Deze werd weer gebruikt bij  
interactief voorlezen

De aanmeldingen voor Stap komen vooral 
van GGD, peuterspeelgroepen en basis-
scholen. Ook vluchtelingenwerk attendeert 
ouders op de mogelijkheid van extra  
ondersteuning voor hun kind(eren)

28 kinderen  
ontvingen het wel-

verdiende Stapdiploma 
tijdens een diplomafeest. 
Samen met hun ouder(s) 
doorliepen zij het hele 

Stapprogramma
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STAPPROGRAMMA OOSTSTELLINGWERF

Aantal deelnemers Waarvan met een migratieachtergrond 

66 gezinnen met 77 kinderen 30 gezinnen met 39 kinderen

STAPPROGRAMMA ZUIDWEST FRIESLAND

Aantal deelnemers Waarvan met een migratieachtergrond 

37 gezinnen met 42 kinderen 18 gezinnen met 21 kinderen

De meeste  
kinderen met een  

migratieachtergrond  
komen uit Syrië,  

Eritrea en Somalië

11
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•   Er werden weer veel naschoolse activiteiten voor alle  
kinderen in de dorpen georganiseerd

•   Buurtsportcoaches organiseerden met verenigingen  
sportactiviteiten

•   Leerlingen maakten kennis met de verenigingen en een  
aantal werd verenigingslid 

•   In 2018 is van het Oranjefonds een subsidie verkregen  
om het project ‘Kinderen, daar zit muziek in!’ ook naar  
andere basisscholen uit te breiden

•   Integratie van doelgroepen is een belangrijk speerpunt voor 
MFS-Zuid Oosterwolde. Naschoolse activiteiten en brede  
schoolactiviteiten zijn voor peuters, basisschoolleerlingen  
van zowel het reguliere als het speciaal onderwijs

•   Enkele leerlingen van de Duisterhoutschool, die speciaal  
onderwijs op maat biedt, liepen stage als assistent van  
de beheerder 

•   Op beide brede scholen werden de activiteitenkalenders  
aan alle leerlingen uitgereikt

•   Het aantal deelnemers aan activiteiten steeg met ruim 11%
 

De participanten van Brede School De Samensprong in Haulerwijk en MFS Zuid in Oosterwolde 
zijn vertrouwde en collegiale samenwerkingspartners. Samen verstevigen we de basis om  
gezamenlijke activiteiten te organiseren. Andere medeorganisatoren zijn bibliotheken, buurt-
sportcoaches, culturele- en (collega) welzijnsinstellingen, JGZ, sport- en muziekverenigingen.  
De brede schoolcoördinator van Scala initieert, stimuleert en verbindt, zodat alle kinderen in  
de brede scholen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen

Badmintonvereniging 
Haulerwijk heeft badminton-

lessen onder schooltijd gegeven. 
Een aantal leerlingen werd zo 

enthousiast dat zij deelnamen aan  
de daarop georganiseerde naschoolse 
badmintonlessen. De vereniging bood 

tot slot de deelnemers aan deze 
naschoolse activiteiten een gratis 

racket aan. Dit heeft hen 11 nieuwe 
jeugdleden opgeleverd
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DE DRIETRAPSRAKET VOOR NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Brede scholen bieden extra mogelijkheden om de ontwikkeling 
en ontplooiing van kinderen te bevorderen. Verbindingen leg-
gen tussen leerlingen en verenigingen en sportclubs vindt op 
verschillende tijdstippen plaats 

Onder 
schooltijd onder-

nemen de leerlingen 
(sport)activiteiten

Na schooltijd kunnen ze via de 
naschoolse activiteiten aan 
(sport)activiteiten meedoen.
Is een leerling enthousiast?

Sluit je aan bij een 
vereniging en kies 
voor sport, muziek, 

knutselen en/of 
de natuur!

Naschoolse activiteiten MFS Zuid Ooster-
wolde én De Samensprong Haulerwijk 

2018 2017

Inschrijvingen leerlingen 404 386

Deelnemers aan cursussen/activiteiten 848 764

Aantal cursussen/activiteiten 62 63

Aantal bijeenkomsten 185 138

Aantal vrijwilligers 7 13
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DE FAVORIETE ACTIVITEITEN 
VAN BASISSCHOOLLEERLINGEN

Badminton  
Haulerwijk

Buiten-
activiteiten

Rondleiding 
brandweer

POLITIE

Bezoek
 politie

Kook- en bak-
workshops 

Schoolkorfbal- 
toernooi

Schaken Haulerwijk 
(Remco Heite  

Schaaktoernooi)

Muziek
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Samenwerkingspartners bij het Jongerenwerk zijn van groot  
belang. De gemeente onderschrijft dit niet alleen, maar heeft ook 
samen met het Jongerenwerk de beleidspunten vastgesteld
1. Persoonlijke en maatschappelijke vorming van jeugdigen
2. Preventie van psychosociale en andere problemen
3. Aanpak van jeugdoverlast

 

Jongeren zijn een voorbeeld voor elkaar.  
Het Jongerenwerk werkt met de software-
tool Effectmeting
De talenten van 24 jongeren zijn samen met 
hen besproken. Er werd met hen ingezoomd 
op leefgebieden zoals school, werk, vrije tijd 
en gedrag 

Daarnaast werden 5 jongerengroepen in 
kaart gebracht 

Young Leaders
6  jongeren uit Haulerwijk volgden  

het programma Young Leaders 
10  workshopbijeenkomsten werden  

gegeven om te werken aan  
persoonlijke- en talentontwikkeling  
en sociale vaardigheden

14    dagen na ontvangst van hun certificaat 
organiseerden de Young Leaders een 
Poolparty bij zwembad Haulewelle

150  kinderen namen hier aan deel 
1        bezoeker vroeg meteen wanneer de 

volgende activiteit werd georganiseerd
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Accomodatiegebonden jongerenwerk
•  2.365 bezoekers Soosavonden ‘t JOP in 2018
•  850 méér dan in 2017
•  500  muziekliefhebbers van het 15e Joppop 
•  610  gebruikers Internetcafé
•  1.250 bezoekers ‘School is out’ 
•  841  bezoekers Jongerensoos Appletown  
•  1.815 bezoekers Soosavonden/middagen ’t Honk 
•  150 deelnemers zwemactiviteit Young Leaders 
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Ambulant jongerenwerker
De jongerenwerkers van Scala hebben geregeld overleg met  
wijkagenten, het Stellingwerf College, de leerplichtambtenaar en  
de jongerenwerker VNN (Verslavingszorg Noord Nederland).  
Jongeren worden in hun vrije tijd of tijdens schoolpauzes, soms  
samen met de wijkagent of jongerenwerker VNN, opgezocht door  
de jongerenwerker. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd.  
Zijn er, zoals in 2018, signalen van overlast bij buurtbewoners,  
dan probeert de jongerenwerker wederzijds begrip en verandering  
van gedrag te creëren

Facilitair jongerenwerk 
Bij facilitair jongerenwerk ondersteunt de professionele jongerenwerker  
jongeren bij het zelfstandig organiseren van een activiteit

•   De jongerenruimte Hangout in Oldeberkoop en het vernieuwde  
’t Haventje in Makkinga werden ondersteund.  
Nieuwsgierig? Zie de aangemaakte facebookpagina’s!

•   De jeugd van Appelscha organiseert in jongerenruimte Appletown 
bingoavonden voor ouderen uit woonzorgcentrum Riemsoord

340
 gevangenen telt de  

gevangenis in Leeuwarden.  
Een groep jongeren uit  
Haulerwijk mocht er op  
bezoek. Het motto was:  

‘Waarschuwing  
uit de bajes’
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Buurtsportcoaches willen bewoners van ‘Ooststellingwerf in Beweging’ laten bewegen. 
En dat lukte! Ook adviseren zij scholen door kennisoverdracht op het sport- en  
beweegvlak en zijn ze intermediair voor het Jeugd- sportfonds Friesland. Sporten mag 
gewoon leuk en betaalbaar zijn! Voor iedereen en overal

5 buurtsportcoaches begeleiden in de hele gemeente ‘Ooststellingwerf in Beweging’ 
2  buurtsportcoaches werken in wijken en dorpen samen met inwoners en andere 

(sport)verenigingen en (bewoners)organisaties
2   coaches werken binnen het basisonderwijs en ondersteunen bewegingsonderwijs
1  buurtsportcoach is voor beide taakgebieden werkzaam

335 kinderen namen deel aan vakantie-instuiven en toernooien
564  leerlingen op 11 basisscholen werden gescreend op de grove motoriek
38   kinderen namen wekelijks deel aan ‘Sport op Basisscholen Extra’  

in de dorpen Haulerwijk en Oosterwolde

In 2018 werd ‘Slingshot your ideas’ gelanceerd. Buurtsportcoaches en  
jongerenwerkers van Scala werken intensiever samen. Jongeren krijgen  
de kans om via de jongerenwerkers hun ideeën voor activiteiten in te  
brengen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, uitvoering en  
organisatie

31 
CIOS-stagiaires zetten  
hun talenten in binnen  

het onderwijs en in  
wijken en dorpen onder  

begeleiding van een 
buurtsportcoach  
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Buurtsport organiseerde in mei in Oosterwolde 
de themaweek ‘Leef je uit’
•   160 inwoners, in de leeftijdsgroep van 55-75 

jaar, lieten hun bloeddruk, longfunctie en BMI 
meten

•   Individuele uitslagen, wensen voor een betere 
conditie en mogelijkheden werden besproken

•   80 kinderen leefden zich sportief uit 
•   15 teams namen deel aan ‘Straatvoetbal- 

kampioenschap Ooststellingwerf’ 
•   Het G-voetbal van De Griffioen gaf een  

geweldige demonstatie 

 

Wegens 
het grote succes 

volgde een  
tweede editie in 

Donkerbroek 

Verenigingsfonds
In 2018 is het verenigingsfonds volledig ingezet
2   keer per jaar konden verenigingen aanspraak maken  

op financiële ondersteuning uit het fonds. 
75   leden van de verenigingen namen deel aan trainers- 

cursussen en EHBO/AED-cursussen
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Met het toenemen van het aantal Nieuwkomers in de gemeente Oostellingwerf werd in 2016  
de ‘Overleggroep Nieuwkomers’ opgericht.  Behalve de gemeente en Scala nemen ook de GGD, 
Humanitas, Comprix, De Tjongerenwerven, Vluchtelingenwerk, Kinderopvangorganisaties en  
het Gebiedsteam deel aan het platform. Eind 2017 kwam het ‘Activiteitenplan Nieuwkomers’ in  
nauwe samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf tot stand en het werd in 2018 door- 
gevoerd. Het plan richt zich op volwassenen, kinderen en gezinnen

•   15 volwassen Nieuwkomers namen deel aan de, met  
ondersteuning van Scala, gegeven zwemlessen

•   19 gezinnen en daarmee 25 kinderen kregen extra onder-
steuning op maat bij het volgen van Stapprogramma’s 

•   21 kinderen op 6 verschillende basisscholen werden  
begeleid door een tutor, (persoonlijke begeleider) 

•   6 ouders (Nieuwkomers) bezochten de spel/opvoed- 
bijeenkomsten. Er waren twee groepen: één voor Syriërs  
en één voor Eritreeërs 

•   7 vrijwillige maatjes ondernemen activiteiten met  
Nieuwkomers en maken ze wegwijs in het dorp en  
met de Nederlandse cultuur

•   3 uur per week is een Arabisch, Koerdisch en Nederlands 
sprekende medewerkster beschikbaar om te ondersteunen 
en te vertalen bij contacten tussen onze medewerkers  
en Nieuwkomers. Zij informeert en maakt ouders wegwijs  
in de peuterspeelgroep, bij maatschappelijk werk en  
Stapprogramma’s

•   Alle Nieuwkomers worden gestimuleerd om mee te doen 
aan ‘gewone’ activiteiten welke worden georganiseerd
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plekvoortalent.nl
Steunpunt Vrijwillige Inzet heeft een nieuwe naam: Plek voor Talent! Iedereen  
heeft talent, iedereen kan meedoen! Bekijk de website: plekvoortalent.nl

Plek voor Talent 
•   Houdt contact met vrijwilligersor-

ganisaties 
•   Adviseert over onder meer waar-

borg privacy, flexibel vrijwilligers-
werk, omgaan met vrijwilligers 
en vormen van waardering

•   Zet duidelijke en aantrekkelijke 
vrijwilligersvacatures uit via  
website, raamvacatures en ons 
netwerk

•   Ondersteunt vrijwilligers bij het 
zoeken naar een functie

•   Kwetsbare mensen krijgen hulp 
bij het zoeken naar en vinden 
van een passende plek

•   Denkt mee met externen over  
initiatieven en ontwikkelingen  
op het gebied van vrijwillige  
inzet en verbindt
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D.R.I.V.E: Dagelijks Rijden Inwoners Voor Elkaar 

Door Scala geworven vrijwilligers vervoeren men-
sen met een WMO-indicatie naar dagbesteding. 
Voor dit vrijwilligerswerk krijgen de chauffeurs een 
training en begeleiding. Vervoersbedrijven stellen 
auto’s ter beschikking. Een samenwerking tussen 
de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf, 
Opsterland, welzijnswerk Timpaan en Scala 

23  vrijwilligers van D.R.I.V.E waren actief in 2018
2   vrijwilligers zijn vanuit D.R.I.V.E doorgestroomd 

naar een betaalde baan als taxichauffeur

Bemiddelingen Plek voor Talent

52 flexibele klussen
98  vaste vrijwilligers
35  bijzondere bemiddeling*

* Bijzondere bemiddeling geeft extra  
ondersteuning aan mensen met  
een grote afstand tot de arbeidsmarkt 165  

geplaatste  
vrijwilligers in  

vrijwilligerswerk 

Taxi Kort
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Budgetmaatjes 
7   vrijwillige getrainde Budgetmaatjes ondersteunden 
10   mensen/gezinnen bij het op orde brengen en  

inzicht krijgen in hun financiële administratie.  

Maatjes voor Nieuwkomers 
7  Maatjes voor Nieuwkomers ondersteunden
3  Nieuwkomers met kinderen en
3  alleenstaande Nieuwkomers
1   Maatje voor Nieuwkomers  

richtte zich vooral op 
taalgerichte ondersteuning

www.plekvoortalent.nl is de nieuwe website voor álle vacatures
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2 bijeenkomsten ‘Arm in Arm’
Mensen met weinig financiële middelen kwamen bij  
elkaar om te spreken over aspecten rondom armoede. 
De (sociale) gevolgen van het moeilijk rondkomen werden 
besproken. De gemeente, het Gebiedsteam en Scala 
ontvingen tips en adviezen van deze ervaringsdeskundi-
gen. Ook onderling zijn talloze ervaringen en suggesties 
uitgewisseld. Er werd een lotgenotengroep opgericht
 
Bijeenkomsten Eenzaamheid
•   In de Week tegen Eenzaamheid werden ontmoetings- 

en beweegactiviteiten georganiseerd voor inwoners 
van Ooststellingwerf

•   60 mensen vanuit verschillende organisaties,  
winkeliers en plaatselijke belangen bezochten  
de bijeenkomst Eenzaamheid

•   Er werd veel aandacht besteed aan het thema  
eenzaamheid tijdens ‘Koffieochtenden’, ‘Gezond  
Natuurwandelen’ en de ‘Kookworkshop Samen Eten’

•   In Appelscha werd een open avond in de Jeugdsoos 
georganiseerd. Naast jongeren waren er vele ouderen 
uit Riemsoord aanwezig. Een verrassende avond!

In het kader van de vernieuwing van de visie Sociaal Domein van de gemeente is Scala  
actief betrokken bij dorpsgesprekken, klankbordgroep armoede en bijeenkomsten  
armoede, bijeenkomsten eenzaamheid én het initiëren van Welzijn op Recept

8 dorpsgesprekken
De gemeente Ooststellingwerf heeft in 2018 het initiatief 
genomen om met inwoners van de gemeente letterlijk 
in gesprek te gaan. Inwoners kunnen ambities en vra-
gen voorleggen. Oplossingen die bedacht én gedragen 
worden door de samenleving zijn in veel gevallen beter, 
slimmer, betaalbaarder en duurzamer. Het Gebieds-
team, de dorpen en Scala zijn de medeorganisatoren
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Welzijn op Recept 
Welzijn op Recept is voor mensen met 
psychosociale problemen, van wie de 
huisarts inschat dat zij gebaat zijn bij 
welzijnsactiviteiten. In samenwerking 
met Huisartsenpraktijk De Brinkhof  
in Oosterwolde en Huisartsenpraktijk  
Appelscha krijgen mensen onder- 
steuning van een welzijnscoach  
van Scala. In 2018 vonden vooral  
voorbereidende werkzaamheden  
voor dit project plaats, de uitvoering  
is in 2019



O
nd

er
st

eu
ni

ng
 b

ew
on

er
s 

26

Opruimdagen

Bewonerscommissies  
versterken en verbinden

NLdoet

Meer 
vrijwilligers
 in de wijk 

Succesvolle 
Burendag

Het opbouwwerk stimuleert en ondersteunt bewoners, 
gemeenten en organisaties. Jaarlijks wordt in alle  
wijken een wijkschouw georganiseerd door de  
bewonerscommissies met de vragen: ‘Waar liggen 
sociale en fysieke knelpunten in de wijken en wie 
van de samenwerkende partners pakt het op’

Grote reorganisatie Haerenkwartier
•   Ruim 30 bewoners vormen een 

Klankbordgroep. Doel: inspraak 
voortgang renovatie en keuzes

•   Het Infohuis werd beschikbaar  
gesteld door woningcorporatie  
Actium. Bewoners kunnen  
hier o.a. bij de opbouwwerker  
terecht voor vragen en  
persoonlijke ondersteuning

•   Doeners in de wijk pakken  
korte klussen op
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57 deelnemers 2018
47 Iedereen In Beweging!
10  Door Sport blijf je in Beweging!

Vrijwilligerswerk
40,35 % deelnemers vrijwilligerswerk  
24,57 % gaat vrijwilligerswerk doen

Deelname aan sportieve activiteiten  
87,72 %   

27 deelnemers Uitstroom
23  einde traject  
3 werk* 
1  aanvang studie
* Deelnemers  zijn werkzaam bij Kippenfabriek Haulerwijk,  
Verpleegtehuis in Roden en Saladefabriek

Participatieladder: Iedereen in Beweging
5  deelnemers maakten één stap op  

de participatieladder
18   deelnemers maakten meerdere stappen
2   deelnemers zijn uitgestroomd op trede 5  

en 
1  deelnemer op trede 6
 

BETAALD WERK

ONBETAALD WERK

GEÏSOLEERD

SOCIALE CONTACTEN BUITEN DE DEUR

  DEELNAME GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN

BETAALD WERK MET ONDERSTEUNING

6

5

4

2

1

3



Kookworkshops
6  kookworkshops uitgevoerd door 14 eigen cursisten
20  deelnemers aan de maaltijd

Workshops
12  deelnemers bonbonworkshops
14  deelnemers Sinterklaasbingo
30  deelnemers recreatieve activiteiten (zomerafsluiting)
40   deelnemers Jaarafsluiting activiteit samen met het 
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Social  
Media

Normen en 
waarden

Armoede

Duurzaam

Ideeën
voor

workshops

Budget-
maatjes

THEMALUNCHES
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Bij Buurtbemiddeling helpen vrijwilligers buren om weer met elkaar in gesprek te komen. 
De buurtbemiddelaars zijn het hele jaar bereikbaar. Buurtbemiddeling vindt al jaren 
plaats in Ooststellingwerf. Nieuw zijn Buurtbemiddeling Opsterland (sinds maart) en 
Weststellingwerf (sinds april)

21 vrijwilligers werden geworven, opgeleid en gecertificeerd als Buurtbemiddelaar 

53 meldingen voor Buurtbemiddelingen kwamen er binnen
•  26 Ooststellingwerf 
•  10 Opsterland 
•  17 Weststellingwerf 

9% 
van de bewoners kreeg  
informatie en advies

11%  
is nog in bemiddeling

38% 
niet geschikt/één van de 
buren weigert bemiddeling 

43%  
van de meldingen 
werd positief afgesloten
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Uitstroom
7  cliënten zijn dit jaar positief uitgestroomd
4  cliënten hiervan kunnen zonder verdere begeleiding verder
1  cliënt kreeg een andere begeleidingsvorm
2   cliënten verhuisden naar buiten de gemeente. Er is gezorgd 

voor een warme overdracht naar het Gebiedsteam en, waar 
van toepassing, naar een zorgaanbieder

De maatschappelijk werkers van Scala 
fungeren als vangnet voor mensen die 
in het verleden al verschillende vormen 
van hulpverlening gehad hebben, maar 
desondanks in de problemen blijven  
komen of terugvallen in niet wenselijk  
of destructief gedrag. 

Ook dit jaar hielden we een klantentevre-
denheidsonderzoek, waarbij we vragen 
stelden zoals: ‘Zijn de hulpverleners goed  
op de hoogte van jouw hulpvraag?’ en  
‘Kun je jouw begeleider/Scala overdag 
goed bereiken?’ en ‘Weet je bij wie je met 
vragen en problemen terecht kunt?’

1   cliënt kon geen antwoord  
geven op deze vragen

94%  beantwoordde deze vragen  
met een ‘Ja’

89%  van de cliënten zou Scala  
aanbevelen en ze geven  
daarbij het rapportcijfer 8.4
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Elke werkdag  
van 09.30-10.30 uur  

inloopspreekuur in de 
Kompaan voor cliënten 

maatschappelijk
 werk

3 teams  
namen deel aan 
Teamcoaching 

Honderden 
vrijwilligers maken 

het werk van  
Scala mogelijk

Alle medewer-
kers zijn getraind 
in ‘Omgaan met 

agressie’ 

41 mbo- en  
hbo-stagiairs van  

verschillende leerjaren en 
studierichtingen liepen stage 

binnen hun vakgebied.  
Peuterspeelgroepen, maat-

schappelijk werk, jongerenwerk 
en buurtsport verwelkomden  

de studenten in  
opleiding

Ook dit jaar  
werden er veel  
opleidingen en  

trainingen  
gevolgd

2 teams 
namen deel aan  
een gezamenlijk 

intervisietraject: extern 
begeleide gesprekken 

over dilemma’s in 
het werk

In 2018 zijn  
jongerenwerkers 

SKJ  
geregistreerd

Bij  
Scala werken 

65 medewerkers, 
verdeeld over  

43 FTE’s



Stichting Scala
Moskampweg 3-5
8431 GB Oosterwolde
Postbus 8
8430 AA Oosterwolde

t        0516 – 56 72 20
e       info@scala-welzijn.nl
i        www.scala-welzijn.nl
  stichtingscalawelzijn
 stichtingscala


