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Voorwoord
In de gemeente Aa en Hunze wonen inwoners middenin het groen, op de Hondsrug,
het Drents plateau of in het Veengebied. De Drentse Aa en de Hunze meanderen
door het afwisselende robuuste landschap waar zo’n 25.000 inwoners samenleven
op 278 vierkante kilometer. Een gebied waar sociale betrokkenheid en naoberschap
nog volop aanwezig zijn en de ruimte krijgen om tot zorgzame initiatieven in eigen
omgeving uit te groeien. Er zijn een viertal kerndorpen met voorzieningen en
omliggende dorpen waar in elk geval sprake is van een ontmoetingsplek. De kernen
hebben elk een eigen identiteit en dorpscultuur. Juist die verschillen geven Aa en
Hunze een waardevolle diversiteit.
en hebben wij voor jong en oud verschillende activiteiten
georganiseerd. We hebben dorpsinitiatieven gestimuleerd
en aangeboord om sociale verbondenheid en aandacht
voor extra kracht bij te zetten. Afgelopen jaren is hier veel
in geïnvesteerd. Dit heeft zich in deze lastige tijd bewezen,
inwoners wisten elkaar goed te vinden voor praktische hulp
en onderlinge steun. Hiernaast hebben wij digitale aansluiting in groepsverband gefaciliteerd en mogelijk gemaakt.
Een voorbeeld hiervan zijn de digitale Huiskamers. Voor de
jeugd hebben wij online activiteiten georganiseerd, zodat
zij toch van een moment van afleiding konden genieten.
Een nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe werkwijze
en we hebben laten zien hiertoe in staat te zijn.

Voor u ligt de jaarrapportage over het jaar 2020 van
Impuls Aa en Hunze. Door middel van ‘tellen’ en ‘vertellen’
verantwoorden wij de inzet van Impuls in 2020. Impuls
maakt zich sterk voor leefbare, vitale dorpen, waar
inwoners zich gezien en gehoord voelen en eigen
verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving.
Wij beogen een duurzame transformatie op gang te
brengen waarin waar mogelijk voorliggende/preventieve
ondersteuning wordt ingezet en hiermee zwaardere zorg
kan worden voorkomen of uitgesteld. Dit doen wij in
samenwerking met inwoners, vrijwilligers en netwerk
partners, waaronder voornamelijk Attenta.
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie.
Zo’n uitzonderlijke tijd vraagt om snel te kunnen schakelen
en om flexibiliteit. Onze contacten met de meest kwetsbare inwoners zijn hecht en het contact met hen was dan
ook gauw gelegd. De ontmoeting tussen inwoners maakte
plaats voor individuele contacten, zowel online als per
telefoon. Zodra dit weer mogelijk was, hebben we dit
uitgebreid met huisbezoeken. Impuls sluit aan bij de vragen
die er zijn vanuit inwoners. Vergeleken met andere jaren,
viel het op dat we in 2020 meer ‘sociale’ hulpvragen
binnenkregen, zoals vragen over eenzaamheid. In een
nauwe samenwerking met de gemeente waren we in staat
te laten zien waar de behoeften bij inwoners lagen om
vervolgens in goed overleg de mogelijkheden zo snel
mogelijk te faciliteren. Voorbeelden hiervan zijn behoefte
aan een luisterend oor, praktische ondersteuning en
afleiding. Geconfronteerd met wat er niet mogelijk was,
hebben we geaccepteerd wat wel kon. Afgelopen jaar
hebben wij kwetsbare inwoners ondersteuning geboden

Impuls

Impuls is sinds 2012 onderdeel van de Tintengroep.
Samen met 12 andere welzijnsorganisaties delen wij
ondersteunende diensten op het gebied van HR, Financiën,
Kwaliteitszorg, Bestuur, Training en Scholing, Communi
catie, ICT en Facilitair. Krachten bundelen en kennis delen
met behoud van kleinschaligheid en de ‘couleur locale’; dat
is de grondslag van de Tintengroep. De Tintengroep biedt
in het brede werkveld samen met andere organisaties en
(onderwijs-)instellingen een actieve bijdrage aan deskundig
heidsbevordering van medewerkers, het ontwikkelen van
nieuwe effectieve methodieken en het aanjagen van
innovatieve projecten gestoeld op een analyse van
maatschappelijke trends en ontwikkelingen in het werk. De
Tintengroep rust medewerkers toe om in de dynamische
omgeving professioneel en kwalitatief goed te kunnen
handelen. De focus ligt hierbij op de transformatie van het
sociaal domein en op integraal, preventief én collectief
werken.  
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1 Casuïstiek in aantallen

Type dienst

In dit jaarverslag maken wij onderscheid tussen vier
verschillende ondersteuningsvormen:
• Individuele trajecten: Wij kiezen voor een individueel
traject wanneer een inwoner een complexe hulpvraag
heeft die frequente ondersteuning van ons vraagt.
Gedurende een individueel traject werken wij naar
een concreet doel toe.
• Leun en steun contacten: In vergelijking met
individuele trajecten, gaat het bij Leun en Steun
contacten om hulpvragen die minder frequente
ondersteuning van ons vragen en waarbij de inwoner
‘een steuntje in de rug’ nodig heeft. Een voorbeeld
hiervan betreft onze ondersteuning in het kader van
de integrale ouderenzorg. Maar ook jongeren ervaren
gedurende een periode ondersteuning bij dit traject.
• Informatie en Advies: Een ondersteuningsvraag valt
onder de noemer Informatie en Advies wanneer een
inwoner een vraag heeft die in de meeste gevallen
met één gesprek beantwoord kan worden.  
• Collectieve trajecten: Naast individuele onder
steuning bieden wij ook collectieve trajecten aan.
Het gaat hierbij om ondersteuning in groepsverband.

1

20191

2020

Individuele trajecten

229

262

Leun en Steun
contacten

167

250

Trajecten Sociale
Activering

24

12

Informatie en Advies
aanvragen

633

604

Collectieve trajecten

260

286

Met ingang van 2019 registreren wij de individuele trajecten op

huidige wijze. Ons doel is om bij een volgend jaarverslag (2021)
cijfermatige trends van meerdere jaren te laten zien.
2019
2020

We beginnen dit hoofdstuk met een weergave van het
totaal aantal casussen, per ondersteuningsvorm. In heel
2020 zijn er 262 individuele trajecten en 250 Leun en
Steun contacten in behandeling geweest. Met de term
‘in behandeling’ bedoelen wij het aantal casussen die in
2020 open hebben gestaan. Naast de individuele
trajecten en Leun en Steun contacten is er afgelopen
jaar 604 keer bij onze medewerkers om Informatie en
Advies gevraagd en hebben er 286 collectieve trajecten
plaatsgevonden. Wegens de coronamaatregelen zijn er
in 2020 minder aanmeldingen voor de trajecten Sociale
Activering binnengekomen dan in andere jaren. De
vrijgekomen uren hebben we goed weten te benutten
in de situatie die door de pandemie is ontstaan. Een
nadere verantwoording van de ureninzet rondom het
project Sociale Activering is te vinden in paragraaf 2.2.
De aantallen in 2020 hebben wij in nevenstaande
grafiek en tabel naast de aantallen van 2019 gezet. In
de grafiek is te zien dat in vergelijking met 2019 er in
2020 meer individuele trajecten, Leun en Steun
contacten en collectieve trajecten in behandeling
waren. Hiertegenover zijn er in vergelijking met 2019,
afgelopen jaar minder Informatie en Advies aanvragen
bij ons binnengekomen.  

Impuls

Aantallen in behandeling

229 262

167 250

Individuele
trajecten

Leun en Steun
contacten

24

12

Trajecten
sociale
activering

633 604

260 286

Informatie
en Advies
aanvragen

Collectieve
trajecten

Aantallen per ondersteuningsvorm
Het totaal aantal ‘opgestarte’ en ‘afgesloten’ casussen
biedt ons inzicht in de omvang van ons werk.
In 2020 zijn er 195 individuele trajecten opgestart
en 197 afgesloten. Kijkend naar de Leun en Steun
contacten, zijn er 126 contacten opgestart en 108
contacten afgesloten. Ook deze cijfers hebben wij
vergeleken met die van 2019. In vergelijking met 2019
zijn er afgelopen jaar minder individuele trajecten en
Leun en Steun contacten opgestart. Hiernaast hebben
wij afgelopen jaar meer individuele trajecten en Leun
en Steun contacten afgesloten dan in 2019.
Type dienst

Aantallen
opgestart

Aantallen
afgesloten

2019 2020 2019 2020
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Individuele trajecten

214

195

139

197

Leun en Steun
contacten

153

126

55

108
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1.1 Individuele trajecten

2019
2020

214

195

Individuele
trajecten

153

Wij kiezen voor een individueel traject wanneer een
inwoner een complexe hulpvraag heeft die frequente
ondersteuning van ons vraagt. Gedurende een
individueel traject werken wij met het instrument de
zelfredzaamheid-matrix (ZRM). Met behulp van de ZRM
brengen wij de hulpvraag en de mate van zelfredzaam
heid op verschillende domeinen (leefgebieden) van de
cliënt in kaart. De ZRM wordt in principe aan het begin
en aan het einde van elk individueel traject ingevuld.
Dit maakt het mogelijk om de groei van een inwoner
op verschillende domeinen van de ZRM te monitoren.
We maken hierbij onderscheid tussen hoofddomeinen
en niet-hoofddomeinen. Hoofddomeinen betreffen
de domeinen van de ZRM waar de hulpvraag van de
cliënt en onze dienstverlening betrekking op heeft.
De niet-hoofddomeinen worden ook meegenomen in
de rapportage. Dit maakt het mogelijk om de eventuele
‘bijvangst’ te meten en te monitoren.

126

Leun en Steun
contacten

Aantallen opgestart
2019
2020

139

197

Individuele
trajecten

55

108

Leun en Steun
contacten

In geheel 2020 stonden er bij ons 262 individuele
trajecten in behandeling. De volgende grafiek geeft
weer op welke vijf hoofddomeinen deze individuele
trajecten het vaakst waren gebaseerd. In 2020 hadden
de individuele trajecten verreweg het vaakst betrekking
op het ZRM-domein geestelijke gezondheid. Daarna
volgt huiselijke relaties, sociaal emotionele onder
steuning, financiën en huisvesting.

Aantallen afgesloten
Ons registratiesysteem biedt ons ook zicht op de
gemiddelde doorlooptijd van afgesloten individuele
trajecten en Leun en Steun contacten. In 2020 betrof
de gemiddelde doorlooptijd van een individueel
traject 145 dagen. De gemiddelde doorlooptijd van
Leun en Steun contacten betrof 337 dagen. Dit beeld
past bij de typen dienstverlening. Leun en Steun
contacten duren namelijk over het algemeen langer
dan individuele trajecten. Onze medewerkers hadden
afgelopen jaar voor de individuele trajecten gemiddeld
zeven contactmomenten nodig. Bij Leun en Steun
contacten hadden medewerkers gemiddeld zes contact
momenten nodig. Wegens de coronacrisis vonden deze
contactmomenten zowel fysiek als online plaats.
Verwijzingen
De volgende organisaties hebben in 2020 het vaakst
naar ons doorverwezen.  

73

Huisarts

52

Attenta

40

Thuiszorg

10

61

26

25

22

Huiselijke
relaties

Sociaalemotionele
ondersteuning

Financiën

Huisvesting

Top 5 hoofddomeinen individuele trajecten
Doordat bij de meerderheid van de individuele trajecten
de ZRM aan het begin en aan het eind van het traject is
ingevuld, is het mogelijk om inzicht te krijgen in de groei
die wij per ZRM-hoofddomein boeken. Het volgende
figuur laat de gemiddelde groei (op een 5 punten schaal)
per hoofddomein zien die de inwoners, die bij ons een
individueel traject hebben gevolgd, in 2020 hebben
doorgemaakt. Te zien is dat deze inwoners gemiddeld

Aantal inwoners
Scholen

180
Geestelijke
gezondheid

Impuls
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De zwaarte van de trajecten wordt bepaald aan de hand
van het aantal contactmomenten die wij voor een
hulpvraag verwachten nodig te hebben. In de tweede
cirkeldiagram is te zien dat in 2020 bij ongeveer de helft
van de individuele trajecten vooraf is ingeschat dat er
twee tot vijf gesprekken nodig zijn. In onderstaande
cirkeldiagram is te zien dat wij bij de meerderheid (61%)
van de individuele trajecten hebben ingeschat dat twee
tot vijf gesprekken nodig zijn en het dus om een
gemiddelde casus gaat. Bij 36.9% van de casuïstiek
werd vooraf inschat dat het om een zware casus gaat
en er dus meer dan vijf gesprekken nodig zijn.

Sociale netwerk

Middelengebruik

Tijdsbesteding

Maatschappelijke
participatie

Groei per hoofddomein

Lichamelijke
gezondheid

Financiën

Basale ADL

0,91 0,63 0,61 0,55 0,50 0,33 0,33 0,33
Geestelijke
gezondheid

1

Huiselijke
relaties

1,55
Huisvesting

de grootste groei hebben doorgemaakt op de domeinen
huisvesting, Basale ADL en huiselijke relaties. Het gaat
hier over groei in zelfredzaamheid.

Licht, 1 gesprek
Zwaar, meer dan
5 gesprekken

36,9
%

Zware en complexe casuïstiek
Voorafgaand aan een individueel traject maken wij
op basis van informatie uit de intake en het aantal
problemen een inschatting van de complexiteit en
zwaarte van een casus. Een casus beschouwen wij als
complex wanneer de hulpvraag betrekking heeft op
drie of meer ZRM-hoofddomeinen. In onderstaande
cirkeldiagram is te zien dat de meerderheid (67.1%)
van de casuïstiek als redelijk complex werd ingeschat.
Bij 14.5% van de casuïstiek speelde meer dan drie
problemen en werd dus als complex beschouwd.
Ten opzichte van 2019 zien wij een stijging in het
percentage complexe en redelijk complexe casuïstiek
en daarbij een daling in het percentage niet complexe
casuïstiek. In 2019 werden namelijk 12.5% van de
casuïstiek als complex beschouwt, 58.5% als redelijk
complex en 29% van de casuïstiek als niet complex.
Mogelijk door de coronacrisis en door een stijging van
verwijzingen naar het voorliggend veld. Daar waar
anders een indicatie zou worden afgegeven, zien we
een stijging in complexiteit die zich ook in 2021
voortzet.
Complex, meer dan
3 problemen
14,5

%

Redelijk complex,
2 of 3 problemen

18,5
%

2
%

61
%
Gemiddeld,
3 tot 5 gesprekken

Samenvattend hadden wij afgelopen jaar ten opzichte
van 2019 te maken met een stijging in het percentage
complexe en zware casuïstiek. Doordat wij afgelopen
jaar met zwaardere problematiek te maken hadden,
bleken onze medewerkers meer gesprekken nodig te
hebben dan vooraf werd ingeschat. Dit kunnen we
terugzien in ons registratiesysteem. Waar wij bij de
meerderheid van de individuele trajecten bij de intake
hebben ingeschat één tot vijf gesprekken nodig te
hebben, bleken onze medewerkers afgelopen jaar
daadwerkelijk gemiddeld zeven gesprekken nodig te
hebben.
Spreiding in leeftijd en geslacht
In de volgende figuur is te zien dat alle leeftijds
categorieën bij ons terecht kunnen voor een individueel
traject. Hierbij valt op dat in 2020 met name kinderen
en jongeren een individueel traject bij ons hebben
gevolgd. Een verklaring hiervoor is dat wij op alle
scholen schoolmaatschappelijk werk aanbieden en veel
collectieve activiteiten die normaal gesproken op de
scholen plaatsvinden, wegens de coronamaatregelen
zijn verschoven naar individuele trajecten. Kijkend naar
het geslacht van inwoners die gebruik maken van onze
individuele ondersteuning, is ruim meer dan de helft
vrouw.

Niet complex,
1 probleem

67,1
%

Impuls
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44

63

19

27

24

24

22

16

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

21

3

80+

Onb.

Cliënten per leeftijdscategorie

Man

33,1
%

66,9
%

andere huisvesting. In Gasselternijveen en Gieten is
met de pilot jeugd ingezet op laagdrempelige jeugdbegeleiding vanuit Impuls gekoppeld aan de huisartsen
praktijk. We zien het aantal jeugdverwijzingen vanuit
de huisarts naar specialistische zorg daardoor
verminderen.

Vrouw

Cliënten per geslacht

1.2 Leun en Steun contacten

Spreiding over dorpen en kernen
In onderstaand figuur is te zien uit welke gebieden
relatief de meeste hulpvragen vandaan komen. Hierbij
geldt hoe donkerder de kleur, hoe groter het percentage
individuele trajecten ten opzichte van het aantal
inwoners in een gebied. Het figuur laat zien dat in 2020
relatief veel inwoners uit Anloo en Gasselternijveen een
individueel traject bij ons hebben gevolgd. De kaart met
de stipjes betreffen het aantal individuele trajecten per
postcode. De sluiting van een camping in Anloo heeft
veel inzet gevergd vanwege de begeleiding van de
bewoners met complexe zorgvragen en toeleiding naar

In vergelijking met individuele trajecten, gaat het bij
Leun en Steun contacten om hulpvragen die minder
frequente ondersteuning van ons vragen en waarbij
de inwoner ‘een steuntje in de rug’ nodig heeft. Binnen
de integrale ouderenzorg en bij jongeren wordt deze
ondersteuningsvorm relatief vaak ingezet. In 2020
hebben er in totaal 250 Leun en Steun contacten
plaatsgevonden. Bij Leun en Steun contacten vullen
wij niet de gehele ZRM in. Wel registreren we op welk
ZRM-domein (leefgebied) de hulpvraag betrekking heeft.
Bij de ondersteuningsvorm Leun en Steun contacten
hadden in 2020 de hulpvragen het vaakst betrekking op
het ZRM-domein geestelijke gezondheid. Daarna volgt
het sociaal netwerk, tijdsbesteding, lichamelijke
gezondheid en maatschappelijke participatie.

126

76

66

42

31

Geestelijke
gezondheid

Sociaal
netwerk

Tijdsbesteding

Lichamelijke
gezondheid

Maatschappelijke
participatie

Top 5 hoofddomeinen Leun en Steun
Impuls
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1.3 Informatie en Advies

Net als bij de Leun en Steun contacten, vullen wij bij
Informatie en Advies aanvragen geen ZRM in. Wel
registreren we op welk ZRM-domein de aanvraag
betrekking had. Hierdoor kunnen wij inzichtelijk maken
over welke leefgebieden inwoners informatie en advies
nodig hebben. In 2020 hadden de Informatie en Advies
aanvragen het vaakst betrekking op activiteiten van
het dagelijks leven (ADL). Daarna volgt geestelijke
gezondheid, dagbesteding, lichamelijke gezondheid en
het sociaal netwerk. De Informatie en Advies aanvragen
afkomstig van het Dorpsloket Gasselternijveen, het
AdviesLoket en de huisbezoeken door senioren
voorlichters zijn niet meegenomen in onderstaande
grafiek, omdat deze aanvragen op een andere wijze,
via een Excelbestand, geregistreerd worden.

Een ondersteuningsvraag valt onder de noemer
Informatie en Advies wanneer een inwoner een vraag
heeft die in de meeste gevallen met één gesprek
beantwoord kan worden. In 2020 zijn er in totaal 604
Informatie en Advies aanvragen bij ons binnengekomen.
De aanvragen kunnen op verschillende wijzen worden
geregistreerd. Zo kunnen medewerkers met behulp van
een app op de smartphone de aanvragen eenvoudig
registreren. Ook hebben wij zicht op welke aanvragen
via het AdviesLoket en het Dorpsloket Gasselternijveen
bij ons binnenkomen. Tot slot registeren wij de
huisbezoeken door de seniorenvoorlichters onder
Informatie en Advies.
Informatie en Advies aanvragen

Aantallen

Totaal

604

Via de app op de smartphone

409

Dorpsloket Gasselternijveen

70

Adviesloket

63

Huisbezoeken door seniorenvoorlichters

45

Overig

17

139

55

51

49

42

Activiteiten
dagelijks
leven

Geestelijke
gezondheid

Dagbesteding

Lichamelijke
gezondheid

Sociaal
netwerk

Top 5 hoofddomeinen Informatie en Advies
Impuls
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1.5 Klanttevredenheidsonderzoek
Tot slot meten we de impact van onze dienstverlening
door middel van een klanttevredenheidsonderzoek
(KTO). Het gaat hierbij om de tevredenheid van onze
individuele trajecten. De gemiddelde score van het KTO
in 2020 betrof ruim een 8.

Waar bent u
tevreden over?
1.4 Collectieve trajecten

‘Korte lijntjes en openheid naar elkaar
en op korte termijn afspraak kunnen
plannen.’

Naast individuele ondersteuning, bieden wij ook
ondersteuning aan in groepsverband. Dit betreffen
de collectieve trajecten, zoals de bijeenkomsten van
‘Veerkracht’ en de weerbaarheidstrainingen. Door
middel van collectieve trajecten worden inwoners met
dezelfde hulpvraag samengebracht, waardoor zij merken
dat ze er niet alleen voor staan. We hebben bij Impuls
inmiddels een aardig aanbod in groepswerk. Waar
groepswerk in verband met de coronamaatregelen lastig
vorm te geven is, kijken we of een individuele aanpak
mogelijk is. Een voorbeeld hiervan is dat sommige
deelnemers van de cursus ‘Zicht en Grip op jouw
geldzaken’ niet konden wachten tot dat groepswerk
weer mogelijk werd. Deze deelnemers hebben wij
individueel ondersteund. Ook hebben wij enkele
kinderen individueel ondersteund die normaal
gesproken zouden deelnemen aan de weerbaarheids
trainingen.
In 2020 hebben er 286 collectieve trajecten
plaatsgevonden. In onderstaande grafiek zijn de
vier meest omvangrijke projecten binnen onze
collectieve ondersteuning zichtbaar gemaakt.
Te weten: Mantelzorg, Wijken en dorpen,
Integrale ouderenzorg en Jongerenwerk.

106

67

28

20

Mantelzorg

Wijken en
dorpen

Integrale
ouderenzorg

Jongerenwerk

‘Zorg op maat, ondersteunend en
opbouwende hulp, erg ﬁjne ervaring.’
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

Aantal collectieve trajecten, per project
Impuls
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2 Verhalen Impuls

In Gasselternijveen is na het sluiten van de dagopvang
in 2015 het inwonersinitiatief voor een dagopvang
zonder indicatie, De sociale Huiskamer, ontstaan. Deze
succesvolle ontmoetingsplek voor kwetsbare ouderen
heeft onder andere geleid tot de oprichting van
dorpscoöperatie De Brug, de werkgroep tegen
eenzaamheid en het opzetten van een Dorpsloket. Het
resultaat is een mooie mix van zorg en welzijn binnen
de eigen leefomgeving en een preventieve en snelle
mogelijkheid om direct op vragen en signalen van
inwoners te anticiperen. Alle activiteiten draaien op
vrijwilligers die op hun beurt worden ondersteund en
begeleid door een vaste buurtwerker. Door de
creativiteit, ondernemingszin en inzet van inwoners
ontstaan veel nieuwe ideeën, zoals een dorpsmoestuin
en de realisatie van een woonzorgcentrum.

Zeker als het gaat om sociaal werk, moeten cijfers
geplaatst worden in een context. Verhalen van onze
medewerkers bieden rijke informatie over wat onze
dienstverlening betekent voor de inwoners van
gemeente Aa en Hunze.

2.1 Sociale leefbaarheid
Sociale samenhang wordt gevormd door bewoners
onderling. Leefbaarheid betekent het kunnen wonen
en werken in een prettige en veilige omgeving, met de
mogelijkheid om (thuis of in de buurt) gebruik te maken
van (voorliggende) zorg‐ en welzijnsdiensten. Deelname
aan sociale activiteiten verhoogt de sociale betrokkenheid
en versterkt de sociale cohesie. Dit draagt bij aan het
welbevinden van inwoners.

Het inzetten van zorg en welzijn binnen een
bewonersinitiatief loont

Buurtwerk
Wij onderzoeken, ondersteunen en helpen dorps
initiatieven verder te ontwikkelen. Een bekend gezicht
van een buurtwerker als constante factor binnen de
dorpsorganisatie van vrijwillige inwoners heeft op
diverse plekken zijn succes al bewezen. Goed aansluiten bij de dorpscultuur heeft tijd nodig en vraagt
vertrouwen. Elk dorp is anders en dat willen we graag
behouden. Dit vraagt om maatwerk. In dorpen als
Gasselternijveen en Grolloo wordt ingezet op de
gecombineerde driehoek van wonen, zorg en welzijn.
De optimalisering en integratie van deze driehoek
wordt gedragen vanuit een nauwe samenwerking
tussen inwonersorganisaties, Impuls en de gemeente.
Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan en
blijkt in de praktijk dat een nauwe en professionele
aansluiting van een welzijnswerker bij een gedegen
bewonersinitiatief zijn vruchten afwerpt.

Impuls

‘’Deze manier van werken leidt er eveneens toe dat
financiële middelen op een andere manier, aan de
preventieve kant, kunnen worden ingezet. De inzet
van zorg en welzijn binnen een bewonersinitiatief
verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Dit blijkt
ook uit een onlangs gehouden effectmeting waarbij
Impuls, De Brug en Stichting Attenta de handen
ineen sloegen. Via door kenniscentrum Movisie ter
beschikking gestelde methodieken blijkt dat
inwoners zeer tevreden zijn, de aanvankelijke
doelen ruimschoots behaald zijn en met dit
bewonersinitiatief op zowel de Wmo-kosten als
WLZ-kosten wordt bespaard.’’

In het dorp Grolloo is het bewonersinitiatief Grolloo
Zorgt dat aan de weg timmert in de driehoek van
wonen, zorg en welzijn. Het initiatief heeft geen
formele positie in de keten van zorg, maar ontvangt
veel complimenten voor hun inzet als het gaat om het
ondersteunen van inwoners om zo lang mogelijk thuis
te kunnen blijven wonen en het ontvangen van de juiste
zorg dichtbij huis. De wens in Grolloo was om een
welzijnswerker als dorpscoördinator te hebben.
Vanuit Impuls is deze dorpscoördinator inmiddels hét
aanspreekpunt van het dorp en heeft hiernaast korte
lijntjes met huisartsen en zorg. Grolloo Zorgt werkt
daarnaast aan het combineren van wonen en zorg in
een aangekochte boerderij naast het Dorpshuis. Grolloo
Zorgt ontving hiervoor een startimpuls vanuit VWS,
met als doel om de juiste zorg op de juiste plaats in
te zetten.
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hoe het met de inwoners gaat. Binnen dit programma
maken wij gebruik van acht vrijwilligers en één
coördinator buurtbemiddeling vanuit Impuls. De
vrijwilligers worden getraind in buurtbemiddeling.

Het buurtwerk in de andere dorpen richt zich op
ontmoeting voor ouderen via de Huiskamers, aansluiten
bij vragen vanuit inwoners en inwonersorganisaties,
jeugdactiviteiten en het faciliteren en enthousiasmeren
van bewonersinitiatieven en -activiteiten. De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk het is om als
welzijnsorganisatie dichtbij (kwetsbare) inwoners te
staan. Impuls kent de inwoners als geen ander en wist
in deze lastige tijd goed aan te sluiten bij hun wensen
en behoeften.

Ondanks dat veel mensen het afgelopen jaar
thuiswerkten, hebben wij geen opvallende groei in het
aantal verzoeken tot buurtbemiddeling binnengekregen.
Dit beeld komt overeen met andere gemeenten met
veel landelijk gebied zonder steden. In 2020 hebben we
in totaal 27 verzoeken tot buurtbemiddeling gehad,
waarvan er 21 door de buurtbemiddelaars zijn
opgepakt.

Buurtbemiddeling
Nu buurtbemiddeling niet meer tot de kerntaken van
de politie behoort, bieden wij sinds 2019 op reguliere
basis buurtbemiddeling aan. Het doel is om vroegtijdig
signalen van conflicten tussen buren op te pakken in
samenwerking met politie, gemeente Aa en Hunze,
woningbouwverenigingen en Attenta. Inwoners kunnen zich aanmelden voor buurbemiddeling bij onze
coördinator buurtbemiddeling. Vervolgens komen twee
neutrale buurtbemiddelaars bij de betreffende inwoner
thuis of gaan zij telefonisch in gesprek. Ook gaan de
buurtbemiddelaars met de buren in gesprek. De
buurtbemiddelaars proberen samen met de inwoners
tot een oplossing te komen. Meestal worden de buren
geen grote vrienden van elkaar, maar vaak is de angel
er dan wel uit. Na een aantal weken nemen de
buurtbemiddelaars opnieuw contact op om te vragen
Impuls

In 2020 hebben wij 57% van de casussen opgelost.
Dit betekent dat wij in 2020 meer casussen hebben
opgelost dan in het jaar ervoor. In 2019 hadden wij
namelijk 45% van de casussen opgelost. Een verklaring
die onze coördinator buurtbemiddeling voor deze
stijging geeft is dat de buurtbemiddelaars in de loop der
tijd ervarener en zelfverzekerder zijn geworden. Het
grootste aantal niet opgeloste casussen komt ook in
2020 doordat partij B (de buren van de aanmelder)
geen buurtbemiddeling wil. Dit is een vrij algemeen
beeld bij buurtbemiddeling in Nederland. Het was de
bedoeling om in 2020 de buurtbemiddelaars een extra
training te laten volgen hoe om te gaan met weerstand
van partij B en dit om te buigen. Afgelopen jaar hebben
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komen die om meer ondersteuning vragen. Hiernaast
worden vragen vanuit bijvoorbeeld dorpsorganisaties,
huisarts, Buurtzorg of Icare via Impuls doorgezet naar
de naoberhulp. Afgelopen jaar viel het op dat inwoners
de naoberhulpgroepen vaak inschakelden voor vervoer
naar het ziekenhuis en testlocaties.  

wij geïnvesteerd in het bevorderen van de deskundig
heid van de buurtbemiddelaars op het gebied van
telefonische coaching. Dit omdat wegens de
coronapandemie veel trajecten telefonisch werden
uitgevoerd. Hiernaast hebben wij in november een
trainingsdag georganiseerd voor de vrijwillige
buurtbemiddelaars (vanuit het regionaal overleg).

De volgende casus illustreert de samenwerking tussen
de huisarts, Impuls en de naobergroepen.

Top 6 onderwerpen burenruzies
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Geluid
Gedrag
Planten/overhangende takken
Erfafscheiding
Filmen/opgehangen camera
Parkeren

‘Een huisarts neemt contact op met een medewerker van Impuls, met de vraag of wij iets kunnen
betekenen voor een beginnend dementerende
vrouw. Mevrouw heeft behoefte aan een
bezoekvrijwilliger, iemand die boodschappen voor
haar doet en een vrijwilliger die mevrouw kan
helpen met de administratie. De medewerker denkt
al snel aan een van de Naobergroepen. Door inzet
van de naoberhulp kan mevrouw langer thuis
wonen en wordt geïndiceerde zorg uitgesteld.’

Naoberhulpgroepen
In meerdere dorpen van de gemeente Aa en Hunze zijn
in samenwerking met dorpsbewoners naoberhulp
groepen tot stand gekomen of wordt er gewerkt aan
het ontwikkelen van naoberhulp. Van oudsher is er in de
meeste dorpen nog wel naoberhulp volgens traditie.
Oftewel oog voor je naobers, de naaste buren. Niet alle
inwoners kunnen of willen een beroep doen op hun
naaste buren. Voor deze inwoners zijn de naoberhulp
groepen een uitkomst. De naoberhulp wordt zoveel als
kan in het informele netwerk georganiseerd op een
laagdrempelige manier, dichtbij de inwoner.

2.2 Sociale activering en participatie
Ook mensen in een kwetsbare positie en/of met beperkte
mogelijkheden dragen graag bij aan de samenleving op
een manier die aansluit bij hun vermogen. Hierbij beogen
we maximale ontplooiing en/of ontwikkeling van de
deelnemers, waarbij zij (nieuwe) activiteiten ondernemen
in de samenleving.

Impuls denkt mee bij de ontwikkeling van naoberhulp
en adviseert en ondersteunt de naobergroepen. Zo
kunnen coördinatoren van de naobergroepen bij Impuls
terecht wanneer er vragen van inwoners naar voren
Impuls

Impuls biedt sociale activeringstrajecten aan voor
inwoners die vanwege verschillende oorzaken niet in
staat zijn deel te nemen aan de maatschappij. Het doel
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wij hebben hierin samen met de WPDA, Attenta en de
gemeente mooie stappen gezet. Zo hebben wij mensen
kunnen begeleiden naar een passende vrijwilligers
functie. Voor sommige mensen lukte het om dit als
opstap te gebruiken naar een betaalde baan. De
deelnemers ervaren het als zeer positief dat hun
talenten, na vaak een lange periode van inactiviteit,
kunnen worden ingezet.
Wegens de coronamaatregelen zijn er in 2020 minder
aanmeldingen voor de trajecten Sociale Activering
binnengekomen dan in andere jaren. In geheel 2020
hebben 17 inwoners zich aangemeld voor een traject
Sociale Activering, waarvan uiteindelijk 12 inwoners
daadwerkelijk een traject zijn ingegaan. De andere
aanmeldingen zijn op diverse andere manieren
ondersteund. Hiermee hebben wij ons streven van 24
trajecten niet behaald. De begeleiding van de trajecten
hebben wij afgelopen jaar anders vorm moeten geven.
In een aantal situaties is er sprake geweest van meer en
intensievere begeleiding.

van de trajecten is dat deelnemers (weer) mee gaan
doen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.
Tijdens een traject Sociale Activering wordt samen met
de deelnemer onderzocht welke kansen en mogelijk
heden er voor hem of haar zijn. Binnen de sociale
activeringstrajecten zijn de lijnen met samenwerkings
partners kort. De samenwerking met de gemeente,
dienst- en hulpverlenende instanties én potentiële
werkgevers leidt tot meer kansen en vergroot de
mogelijkheid tot maatschappelijke participatie. In de
gemeente Aa en Hunze zijn we al een aantal jaar (sinds
2017) aan de slag met het thema sociale activering en

Impuls

De (overige) uren voor het project Sociale Activering zijn
op een andere wijze ingezet. Zo nemen wij in het kader
van het Armoedepact deel aan de werkgroepen ‘vroeg
signalering van schulden’, ‘Kans Kaarten Actie’ en
‘Werken met ervaringsdeskundigen’. Ook hebben wij,
in samenwerking met de Voedselbank en de lokale
supermarkten/buurtwinkels, een actie op touw gezet
om geld in te zamelen. Vervolgens hebben wij van dit
geld verse groente en fruit gekocht voor de voedselpak
ketten van de Voedselbank. Vanuit het samenwerkings
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over wat belangrijk voor hem of haar is en waar aan
gewerkt gaat worden. De praktijk leert dat wanneer hier
stappen worden gemaakt dit ook een positieve invloed
heeft op de andere leefgebieden. Een maatschappelijk
werker heeft de expertise om aan te sluiten bij de
bewoner met een gerichte methodiek. In het afgelopen
jaar hebben we de complexiteit in vragen zien
toenemen. Deels heeft dit te maken met de beweging
om voorliggend vragen op te pakken en minder te
indiceren. Maar het afgelopen jaar heeft ook moeilijk
heden die soms al bij inwoners sluimerden extra aan
de oppervlakte gebracht, mede door de corona
beperkingen waarmee we hadden te dealen. De
maatschappelijk werkers hebben een dekkend rooster
om huiselijk geweld situaties of huisverboden direct op
te pakken. In andere situaties proberen we binnen een
week het eerste gesprek te voeren. Door de toename
van de vragen lukt dat niet meer altijd. De gesprekken
met inwoners vonden zowel fysiek, digitaal als
telefonisch plaats.

verband met drie gemeenten (Tynaarlo, Assen en
Aa en Hunze) hebben wij een bijdrage geleverd aan de
voorbereidingen op de Nieuwe Inburgeringswet. Het
vervolg hierop is deelname aan een werkgroep in de
Gemeente Aa en Hunze.
Verder is er medewerking verleend aan een onderzoek
van het FCB (arbeidsmarktfonds van Sociaal Werk,
Jeugdzorg en Kinderopvang te Utrecht). Het doel van
dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de wijze
waarop Sociaal Werk organisaties omgaan met de
participatiewet. De bevindingen van dit onderzoek zijn
positief wat betreft de organisaties die hebben
meegewerkt aan dit onderzoek. Impuls is voor dit
onderzoek benaderd omdat Impuls en de gemeente Aa
en Hunze hierin een effectieve werkwijze laten zien.
Afgelopen jaar zijn er verschillende activiteiten voor
de deelnemers van de trajecten Sociale Activering
ontwikkeld. Zo hebben wij afgelopen jaar nieuwe
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk gecreëerd. Hierbij
kan gedacht worden aan een vrijwillige kok voor de
activiteit ‘Samen eten’ en een docente naailessen voor
het aanbieden van naailessen aan een multiculturele
groep vrouwen. Naast het leren van basisvaardigheden,
oefent deze groep vrouwen door middel van de
naailessen met de Nederlandse taal en draagt het
groepswerk bij aan het versterken van het sociale
netwerk. Tot slot zijn er individuele trainingen voor
deelnemers ontwikkeld die ook kunnen worden benut
voor collectieve activiteiten.

Ervaringsdeskundige
Sinds 2020 is ons team versterkt met een ervarings
deskundige in opleiding. In de casuïstiek m.b.t huiselijk
geweld kan zij vanuit haar eigen ervaring naast mensen
staan. Dit vormt een brug naar de hulpverlening, is
gebleken. Zeker in de situaties waarbij er minder
vrijblijvendheid is om hulp te aanvaarden, zoals bij een
opgelegd huisverbod, is dit van grote meerwaarde. Ook
in 2021 blijft zij ons team versterken waarbij wij haar
begeleiden met de opleiding. Ook bij financiële
problematiek kan zij worden ingezet.

2.3 Kortdurende hulpverlening aan 
jeugdigen en volwassenen

Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW)
Het bespreekbaar maken van moeilijk gedrag is één van
de dingen waar het Jeugd Maatschappelijk Werk (JMW)
goed in is. De jeugdmaatschappelijk werker luistert naar
kinderen en ouders als er iets aan de hand is of als er
zorgen zijn. Zij kan informatie en advies geven,
onderzoeken wat de oorzaak van opvallend gedrag kan
zijn en kortdurend hulp en/of steun bieden bij de
aanpak van problemen. Het doel van het JMW is om
kinderen en/of ouders die dat nodig hebben, in een zo
vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. De jeugd
maatschappelijk werker helpt kinderen en ouders bij het
leren van vaardigheden en biedt een luisterend oor.
Onderwerpen die binnen het JMW aan de orde kunnen
komen zijn: faalangst, pesten of gepest worden, gebrek
aan sociale vaardigheden, hoe ga je om met boosheid,
problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden
ouders, rouw en verlies, (huiselijk) geweld en opvoeding.

Maatschappelijk werk is een onmisbare schakel in de
kortdurende interventies. Doel is de zelfredzaamheid
van inwoners door effectieve methodieken te vergroten
zonder in een afhankelijkheidssituatie te geraken.
Deze ondersteuning heeft betrekking op de verschillende
leefgebieden en kan voorkomen dat er een beroep wordt
gedaan op geïndiceerde zorg.
Maatschappelijk werk
Impuls biedt individueel maatschappelijk werk voor
alle inwoners uit de gemeente Aa en Hunze die in het
dagelijks leven ondersteuning nodig hebben en met een
kort hulpverleningstraject zijn geholpen. Een andere
mogelijkheid is een langduriger en minder frequent
contact: ‘Leun en Steun’. Dit om geleidelijk naar
verbetering toe te werken, een situatie te stabiliseren
of een wachtlijst te overbruggen. Soms komen inwoners
met één vraag binnen en blijken er op meerdere
domeinen vragen te zijn. De inwoner heeft zelf de regie
Impuls
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De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als
nodig. Bij de aanpak werkt de jeugdmaatschappelijk
werker, indien ouders hier mee instemmen, samen met
de leerkrachten van de school. De gesprekken zullen
doorgaans plaatsvinden op de school, op de locatie van
Impuls of bij het gezin thuis. Zowel ouders/verzorgers

als leerkrachten binnen het onderwijs kunnen contact
opnemen met de jeugdmaatschappelijk werker. Er is
geen verwijzing nodig. Een gezin kan echter wel (met
diens toestemming) door bijvoorbeeld de intern begelei
der, de leerkracht, een medewerker van Attenta, de
huisarts of een andere hulpverlener doorverwezen
worden naar de jeugdmaatschappelijk werker. In dat
geval neemt de jeugdmaatschappelijk werker zelf
contact op met het gezin.
De jeugdmaatschappelijk werker is onafhankelijk, voert
vertrouwelijke gesprekken en geeft alleen relevante
informatie door wanneer ouders daar toestemming voor
hebben gegeven. Een voorwaarde voordat wij in
gesprek gaan met een kind is dat ouders hiervoor
toestemming geven.

Waar bent
Waar
bentuu
tevreden over?
tevreden
over?
‘Het inlevingsvermogen
‘Het inlevingsvermogen
en inzicht in hoe het kind is.’

en inzicht in hoe het kind is.’
Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

Bron: Klanttevredenheidsonderzoek

Impuls
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2.4 Jeugd en jongeren

onlinewereld zijn tegenwoordig niet meer los van elkaar
te zien voor jongeren. De leefwereld van jongeren
speelt zich steeds meer online af en voor hun bestaat
de scheiding tussen de offline en onlinewereld niet. In
het jongerenwerk zijn we bewust van deze ontwikkeling
en daarom zijn ook wij steeds meer online te vinden. De
onlineactiviteiten die we gaandeweg het jaar hebben
georganiseerd waren dan ook een groot succes. Veel
jongeren hebben met plezier meegedaan aan de online
muziekbingo, pubquiz, Escape World en de Jongens
tegen de meisjes quiz. Op deze manier bleven wij in
verbinding met ‘onze’ jongeren en creëerden wij voor
hen de mogelijkheid voor ontspanning en sociale
contacten.

Jongeren nemen deel aan dagelijkse activiteiten zoals
school en/of werk en kunnen hun talenten ontwikkelen.
Ouders zijn als eerste zelf verantwoordelijk voor hun
kinderen. Om te voorkomen dat er problemen ontstaan
met jongeren en/of de ouders, is tijdige signalering,
passende ondersteuning en verwijzing naar adequate
hulp‐ of zorgverlening belangrijk. Professionals zijn met
elkaar verantwoordelijk voor een sluitend netwerk. Deze
professionals kunnen vroegtijdig signaleren dat jongeren
een achterstand oplopen of niet mee kunnen doen en kan
hulp‐ of zorgverlening worden georganiseerd. Dit moet
escalatie van problemen en aanspraak op curatieve
jeugdzorg voorkomen. Ontmoetingsplaatsen zijn voor de
jongerenwerkers een vindplaats. Op die manier kunnen
signalen eerder worden opgepikt en kunnen jongeren
eerder worden toegeleid naar school, werk, sociale- en
sportactiviteiten of andere ondersteuning.

'Wat was het een succes!! Ontzettend leuk dat er
zoveel genoten werd. Niet alleen door de
deelnemers, maar ik heb ook heel veel blije
gezichten gezien van toeschouwers en vrijwilligers.
Dat we nog vele activiteiten mogen organiseren!!'

Jongerenwerk
Het jongerenwerk is in 2020 zeer actief geweest in het
organiseren van activiteiten voor jeugd. Waar, afgelopen
jaar veel zaken niet konden, heeft het jongerenwerk
samen met jeugd en vrijwilligers juist gekeken naar wat
wél kon. In verschillende dorpen hebben we verschil
lende buitenactiviteiten georganiseerd zoals suppen,
zeepglijbaanraces, tienerdisco’s en dansworkshops.
De respons op deze activiteiten was overweldigend.
Honderden kinderen en jongeren hebben deelgenomen
aan ons zomerprogramma wat we in samenwerking met
Provincie Drenthe hadden opgezet.

Vrijwilliger jeugdactiviteit

Hiernaast hebben wij in 2020, waar nodig, jongeren
ondersteuning en ‘een stem’ geboden. Juist die stem
is erg belangrijk in deze tijd waarin jongeren zich
soms ‘ongehoord’ voelen. Naast het meedenken over
activiteiten, initiatieven en creatieve oplossingen voor
wat nog wél kan, hebben verschillende jongeren
meegedacht over andere (politiek) vraagstukken.
Zo is er bijvoorbeeld een mooi gesprek ontstaan met
wethouder Lambert over wat er allemaal op je afkomt
als je 18 jaar wordt. Ook mochten een aantal jongeren
in gesprek over de coronacrisis met burgemeester
Hiemstra en wethouder Luinge. Dit werd als zeer
positief ervaren door de jongeren en geeft aan dat
we een gemeente hebben waar de lijntjes kort zijn
en de betrokkenheid groot is.

Later in het jaar was het helaas niet meer mogelijk
fysieke activiteiten te organiseren. We zijn ons daarom
gaan richten op onlineactiviteiten. De offline en

Weerbaarheid
Impuls biedt de jeugd verschillende weerbaarheids
trainingen aan. Deze trainingen bestaan uit acht
bijeenkomsten van elk anderhalf uur. Kinderen leren
gedurende deze trainingen om niet weg te lopen voor
lastige situaties en werken daarnaast aan hun
zelfvertrouwen en zelfinzicht.
Vlak voordat de coronamaatregelen ingingen, zijn onze
weerbaarheidstrainingen weer van start gegaan. Door
de vele aanmeldingen, startte zowel powerkidzzz als
Tim en Flapoor met een dubbele groep. Helaas moesten
we de trainingen al snel stilleggen in verband met de
aangescherpte maatregelen. We hebben zoveel als
Impuls
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2.5 Ouderen
Het merendeel van de ouderen is prima in staat een goede
invulling aan hun maatschappelijk en sociaal leven te
geven. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen, ouderen
die langdurig zorg nodig hebben of ouderen die op de een
of andere wijze aan de kant komen te staan of (dreigen te)
vereenzamen willen we ondersteunen.
Meer Bewegen voor Ouderen
Onder de noemer ‘Meer Bewegen voor Ouderen’
biedt Impuls verschillende bewegingsactiviteiten voor
ouderen aan. Voorbeelden van deze activiteiten zijn
gymnastiek, sportief wandelen, tai chi, volksdansen en
zwemmen. De bewegingsactiviteiten worden in
verschillende dorpen in de gemeente Aa en Hunze
aangeboden. Het doel van ‘Meer Bewegen voor
Ouderen’ is om via sporten en bewegen inwoners op
oudere leeftijd te helpen om een goede conditie te
behouden en om lichamelijk en mentaal fit te blijven.
Naast dat sporten en bewegen de kans op (chronische)
ziektes verlaagt, dragen de bewegingsactiviteiten bij aan
het vergroten van het sociaal netwerk.

mogelijk het contact onderhouden met ouders en
kinderen. Zo hebben de kinderen van de Tim en Flapoor
groep wekelijks een aantal filmpjes kunnen bekijken met
daarin thema’s die ook aan bod zouden komen in de
reguliere trainingen. Wij vonden het van belang om
deze filmpjes aan de kinderen aan te bieden, omdat
ouders hun kinderen met een reden hebben aangemeld
voor de weerbaarheidstrainingen. Er is dan ook grote
behoefte om de trainingen te herstarten. Naast de
individuele gesprekken die het jeugdmaatschappelijk
werk biedt, hebben wij het afgelopen jaar ook
individuele gesprekken gevoerd met kinderen die zich
hadden aangemeld voor de weerbaarheidstrainingen.
Deze kinderen konden wij hierdoor alsnog de
ondersteuning bieden die ze nodig hadden. Wanneer
wij een aanmelding voor de weerbaarheidstrainingen
binnen kregen, keken wij samen met de ouders of het
kind op de wachtlijst kon staan voor een nieuwe groep,
of dat we de hulpvraag individueel op konden pakken,
door bijvoorbeeld het jeugdmaatschappelijk werk.

Impuls

In 2020 moesten wij noodgedwongen de bewegings
activiteiten stopzetten. Als alternatief hebben we de
deelnemers verschillende beweegoefeningen op papier
toegestuurd die ze thuis gemakkelijk kunnen uitvoeren.
Tevens hebben we ze gewezen op de dagelijkse
beweeglessen, zowel op de landelijke als de regionale
tv zenders. Wij hopen dat de ‘Meer Bewegen voor
Ouderen’ lessen voor ouderen in september 2021
weer van start kunnen gaan.
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Afgelopen jaar moesten wij de aanvragen voor ritten
voor gezellige uitjes helaas afwijzen. Aanvragen voor
ritten naar het ziekenhuis, de huisarts en andere
noodzakelijke ritten werden wel aangenomen. Hierbij
namen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Aan het
einde van 2020 telden wij 62 inwoners die deelnemen
aan de vervoersservice en 22 vrijwilligers/chauffeurs.
Gezien de ritjes voor gezellige uitjes noodgedwongen
niet door konden gaan, vonden wij het van belang om in
contact te blijven met de deelnemers van ANWB
AutoMaatje. Om deze reden hadden onze chauffeurs
afgelopen jaar de deelnemer die hij/zij vaak vervoert
opgebeld om even een praatje maken. Ook kwamen de
chauffeurs op anderhalve meter bij de deelnemers thuis
om even gedag te zeggen of om boodschappen voor de
deelnemers te doen. Naast de vervoersservice is juist
ook de sociale kant van de service belangrijk. Vaak zijn
deelnemers alleenstaande inwoners zonder eigen
vervoer en soms minder mobiel, waardoor het sociaal
contact vaak minder is. Om deze reden is het praatje
met de chauffeur, onderweg naar de bestemming, erg
waardevol voor deelnemers.

Seniorenvoorlichting
Via seniorenvoorlichting willen wij alle 75-plussers
in de gemeente Aa en Hunze goed informeren over
regelingen, voorzieningen en activiteiten die bijdragen
aan het zo lang mogelijk goed functioneren in de eigen
woon- en leefomgeving. Ongeveer om de vijf jaar
worden de senioren aangeschreven door Impuls,
met de vraag of zij een bezoek van een goed getrainde
seniorenvoorlichter willen ontvangen. De bezoeken
door de seniorenvoorlichters worden door de senioren
als erg positief ervaren. In de eerste periode van 2020
hebben er in Rolde 45 huisbezoeken plaatsgevonden.
Wegens de kwetsbaarheid van de doelgroep, hebben
er met ingang van de coronamaatregelen geen
huisbezoeken meer plaatsgevonden. Om ook in 2020
in contact te blijven met de deelnemers van de
Huiskamers, hebben de seniorenvoorlichters een grote
groep deelnemers van de Huiskamer Gieten opgebeld.
De reacties van deelnemers op deze belronde waren
zeer positief.

In onderstaande casus vertelt een van onze chauffeurs,
waarom AutoMaatje, méér dan enkel vervoer van
A naar B is.
Op vaste dagen en op een vaste tijd breng ik een
oudere vrouw naar het winkelcentrum in Gieten.
Het gesprek met mij, de chauffeur, is voor deze
dame erg waardevol. Eindelijk even je verhaal kwijt
kunnen, soms met een traan, meestal met een lach.

ANWB AutoMaatje
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij
vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek
vervoeren. Impuls Aa en Hunze doet de coördinatie en
fungeert als ‘centrale’. Veel inwoners van Aa en Hunze
maken dankbaar gebruik van de vervoerservice.

Nu corona roet in het eten gooit doe ik een keer
per week de boodschappen voor mevrouw.
Wanneer ik de boodschappen bij mevrouw aflever,
komen de tranen met vaak de smeekbede: ‘Wil je
me alsjeblieft weer een keer meenemen? Ik mis het
zo, dat uitje en het is hier zo stil, saai en eenzaam’.
En dat gaat mij toch zo aan het hart!
Dat simpele ritje is voor velen veel meer dan alleen
maar vervoer van A naar B; het is een uitje, een
uitlaatklep, iets om naar uit te zien en om vreugde
aan te beleven. Dit is een sociale, liefdadige
voorziening en een opkikker voor veel ouderen die
(alleen) thuis zitten!
AutoMaatje chauffeur
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2.6 Voorkomen en bestrijden van armoede

2.7 Mantelzorg en vrijwilligerswerk

Het voorkomen en bestrijden van armoede vergt een
integrale aanpak. Integraal omdat armoede vaak een
symptoom is van andere problemen. De gemeente wil
daarom samen optrekken met betrokken inwoners en
maatschappelijke organisaties.

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar bij de
ondersteuning van kwetsbare inwoners. Om naast de zorg
nog actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, dienen
zij terug te kunnen vallen op ondersteuning. De gemeente
stimuleert inwoners om vrijwilliger te worden en onder‐
steunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De vraag
vanuit de mantelzorgers of vrijwilligers is hierbij leidend.

Armoede is een thema dat onlosmakelijk is verbonden
aan sociaal werk in onze gemeente. Het is belangrijk de
krachten lokaal te bundelen zodat dit thema lokaal en
politiek goed in beeld is. Impuls is een belangrijke partij
in het ‘Armoedepact’ in de gemeente Aa en Hunze.
Ook in 2021 blijven we hier nauw bij betrokken.
Met name op het gebied van collectieve trainingen en
participatie liggen hier taken en kansen voor Impuls.
Ter voorbereiding van het Samen Doen Team dat in
2021 (in het kader van de Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening) van start gaat, hebben twee
medewerkers de training Consulent Voorzieningen
Wijzer gevolgd en de hieruit verkregen kennis ingezet.
In paragraaf 2.2 hebben wij een aantal van onze
activiteiten besproken die aansluiten bij het thema
‘voorkomen en bestrijden van armoede’. Voorbeelden
hiervan zijn de samenwerking met de Voedselbank en
de werkgroepen in het kader van het Armoedepact.  

Mantelzorg
Het zorgen voor naasten vraagt veel van een mantel
zorger. Daarom is het van belang dat er ook aandacht is
voor de mantelzorger zelf. Impuls biedt deze onder
steuning voor mantelzorgers via Informatie en Advies,
mantelzorgspreekuren in de dorpen, mantelzorg café,
trainingen zoals mindfulness, respijt zorg (via een
vrijwilliger die de zorgtaken tijdelijk overneemt),
themabijeenkomsten en ontspanningsactiviteiten.
Impuls is er ook voor jonge mantelzorgers. Voor deze
doelgroep organiseren wij leuke activiteiten en bieden
wij ondersteuning.
Afgelopen jaar verliep onze ondersteuning iets anders:
meer op afstand maar wel bereikbaar. Ondanks de
maatregelen dachten wij afgelopen jaar nog steeds mee
met de mantelzorgers en stonden wij per telefoon en mail
klaar om de mantelzorgers in de gemeente Aa en Hunze
te ondersteunen. Om in deze lastige tijd een hand uit te
steken naar de mantelzorgers, heeft de mantelzorg
consulent met alle 414 geregistreerde mantelzorgers
telefonisch contact onderhouden. Tevens hebben wij

Training Zicht en Grip op jouw geldzaken
Impuls organiseert een aantal malen per jaar de cursus
‘Zicht en Grip op jouw geldzaken’. De cursus is bestemd
voor iedereen die tips kan gebruiken hoe om te gaan
met de eigen financiën. Verschillende onderwerpen
komen aan bod, zoals het maken van een overzicht van
inkomsten en uitgaven of de mogelijkheden van veilig
bankieren. De cursus bestaat uit vijf wekelijkse
bijeenkomsten en vindt plaats bij Impuls. Deelname is
gratis voor inwoners uit Aa en Hunze. Afgelopen jaar
zijn de groepsbijeenkomsten niet doorgegaan.
Deelnemers die niet konden wachten tot dat de
groepsbijeenkomsten weer mogelijk werden hebben wij
individueel ondersteund. Ook andere vragen rondom
geldzaken hebben wij individueel opgepakt. Hierbij
hebben wij onder andere gebruik gemaakt van de
VoorzieningenWijzer.
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klussendienst helpen inwoners zodat zij zich geen
zorgen hoeven te maken om dat kapotte lampje of het
verplaatsen van een kastje. Wij hopen hiermee te
bereiken dat inwoners langer zelfstandig in hun eigen
huis kunnen blijven wonen. De klussendienst is er voor
inwoners van de gemeente Aa en Hunze die vallen
onder de doelgroepen ouderen en inwoners met een
handicap en/of beperking en/of chronische ziekte die
geen of een klein netwerk hebben en niet de financiële
middelen hebben om iemand in te huren. In 2020 heeft
de klussendienst, binnen de richtlijnen van het RIVM,
diverse inwoners geholpen. In totaal zijn 65 inwoners
geholpen met o.a. het leeghalen van de dakgoten,
spullen naar de stort brengen en gekregen witgoed naar
mensen met een klein inkomen brengen.

onder deze mantelzorgers in de gemeente Aa en Hunze
een vragenlijst uitgezet. Hiermee wilden wij peilen hoe
het met de mantelzorgers gaat, hoe zij de corona
pandemie ervaren en of zij hulp van ons of een andere
organisatie nodig hebben. Ruim 20% heeft hierop
gereageerd. Daar waar nodig hebben we extra inzet of
ondersteuning kunnen bieden.
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)
Binnen Impuls is ook het Vrijwilligers Informatie Punt
gevestigd. Het VIP ondersteunt en versterkt vrijwilligers
en organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk.
Het VIP doet dit onder andere door het aanbieden
van een (gratis) digitale vacaturebank, het geven van
informatie en advies, het voeren van intakegesprekken,
het bemiddelen van vrijwilligers, het uitvoeren van
promotie- en waarderingsactiviteiten en het aanbieden/
organiseren van (online) trainingen. Eind 2020 stonden
er in totaal 39 digitale trainingen op de website. Kijkend
naar de bezoekersaantallen op de VIP website, is te zien
dat de pagina waar de trainingen op staan gepubliceerd
102 keer is bezocht. Het vinden van een bezoek
vrijwilliger of een maatje behoort ook tot de mogelijk
heden. Hierbij zoekt het VIP de samenwerking met
onder andere sleutelfiguren en de naoberschaps
groepen in de verschillende dorpen. Het VIP heeft op
maandag, dinsdag en woensdagochtend spreekuur.
Afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van het VIP
voornamelijk vanuit huis gewerkt en bekeken ze thuis
de mail en de reacties via de website. In de toekomst
zullen de vrijwilligers weer op ons kantoor aanwezig zijn
om de inwoners van Aa en Hunze te woord te staan en
intakegesprekken te voeren.

AdviesLoket
Voor vragen op het gebied van administratie, belangrijke
papieren, formulieren invullen of persoonlijke financiën
kunnen inwoners van Aa en Hunze terecht bij het
AdviesLoket. Onze deskundige vrijwilligers beantwoor
den vragen, geven advies of zoeken samen met
inwoners naar een oplossing. Afgelopen jaar hielpen de
deskundige vrijwilligers van het AdviesLoket de
inwoners per mail of telefoon. Indien dit niet per mail of
telefoon kon, werd er in overleg een afspraak aan de
Brink 10 in Gieten gemaakt.

Klussendienst
De klussendienst is voor inwoners die een klein klusje in
en om het huis hebben en (even) niet mobiel genoeg
zijn om dit zelf te doen. De vrijwilligers van de

Top 6 onderwerpen AdviesLoket
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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2.8 Projecten

Hierbij stellen we sociaal functioneren centraal. Niet
behandelen, maar normaliseren en leren omgaan met
wat je hebt.

Kinderen eerst
In de gemeente Aa en Hunze blijft het laagdrempelig
toegang bieden tot jeugd- en opvoedhulp zonder
indicatie, een belangrijk speerpunt. Door vroegtijdig
problemen te signaleren kan er snel passende
ondersteuning worden geboden en ontstaan er
duurzame oplossingen. Vaak is een indicatie niet meer
nodig of kan deze worden uitgesteld. Het Tintenbrede
programma ‘min 10 plus 5’ sluit aan bij de ambitie van
de gemeente rondom jeugd- en opvoedhulp. Met het
programma ‘min 10 plus 5’ wil de Tintengroep het
positieve opgroeiklimaat in de omgeving van kinderen in
het voorliggend veld versterken. Dit in samenwerking
met gemeenten, vanuit een gezamenlijke visie op
positief jeugdbeleid. In onze gemeente zijn we in dit
kader gestart met de pilot ‘Kinderen eerst’ bij twee
huisartsen in Gieten en Gasselternijveen. Vanuit de
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (een samenwerking
tussen rijk en regio om positieve ontwikkelingen in de
regio op gang te brengen) hebben wij financiering
ontvangen voor deze pilot. Het extra budget hebben wij
vooral ingezet op een gezinscoach en extra uren
schoolmaatschappelijk werk.

Uit de pilot is naar voren gekomen dat er minder
geïndiceerd wordt naar (zwaardere) hulpverlening indien
een huisarts of Attenta een voorliggend alternatief
heeft. Door vroegtijdig te signalen, kan zwaardere
problematiek voorkomen worden. De kernteams van de
twee huisartsen zijn getraind in de samenwerking vanuit
het concept positieve gezondheid.

Gezinscoaching

In het afgelopen jaar hebben gezinnen veel
aanpassingen moeten doen in hun dagelijkse
bezigheden. Het is voor veel gezinnen met jonge
kinderen een pittige tijd. Toch merkt onze
gezinscoach dat ook de krachten van gezinnen in
deze tijd naar voren komen. Soms zijn er door
omstandigheden meerdere moeilijkheden in de
gezinssituatie en loopt het gezin hierin vast. De
gezinscoach kan hierbij ondersteunen. Een
gezinscoach gaat in gesprek over de (opvoed-)
vragen die er zijn. Dit kunnen allerlei vragen zijn:
hoe kun je grenzen stellen, hoe geef je invulling aan
het co-ouderschap of hoe ga je als gezin met elkaar
om. In de begeleiding gaat de gezinscoach samen
met het gezin op zoek naar mogelijkheden en hun
sterke punten in het gezin, zodat het gezin samen
weer vertrouwen krijgt in de toekomst.

Op de scholen bieden we in het kader van de pilot
‘Kinderen eerst’ de weerbaarheidstraining Powerkidzz.
In dit programma leren kinderen uit groep 7 en 8,
positief om te gaan met andere kinderen en lastige
situaties niet uit de weg te gaan maar aan te pakken.
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Veerkracht
Tijdens de bijeenkomsten van ‘Veerkracht’ gaan we
samen met deelnemers in gesprek over wat er voor hen
belangrijk is in het leven, met als doel om een betere
balans te krijgen tussen (in)spanning en ontspanning.
We kijken hierbij wat voor de deelnemers energie kost
en wat juist energie geeft. Naast aandacht voor
bestaande problematiek, gaan we binnen de bijeen
komsten aan de slag met wat er wél mogelijk is.

Wat zijn jouw
(kern)waarden en hoe
bepaal je je grenzen?

Huiskamers
Elkaar kunnen ontmoeten op een vertrouwde plek
dichtbij huis is van groot belang. Dat hebben we gezien
in de groei van onze Huiskamers in diverse dorpen
in de gemeente Aa en Hunze! Wij hebben momenteel
Huiskamers in Annen, Eext, Eexterveen, Gasselte,
Gasselternijveen, Gasteren, Gieten, Gieterveen en
Schipborg. Doordat het fysiek elkaar ontmoeten
afgelopen jaar vrijwel niet mogelijk was, hebben wij
vooral gekeken naar wat wel mogelijk was. Op
verschillende plekken zijn Huiskamers online gestart en
we hebben contact gehouden met de deelnemers,
rechtstreeks of via dorpsvrijwilligers of een naober
hulpgroep. Vanuit de ene Huiskamer wordt er een
tweewekelijkse informatie- en puzzelbrief verspreid,
bij de andere een belronde. De digitale Huiskamers
worden gedraaid door vrijwilligers en professionals
samen. Impuls adviseert, ondersteunt en faciliteert deze
Huiskamers. De Huiskamers zijn mogelijk dankzij steun
van het Oranjefonds en de gemeente Aa en Hunze.

Waar kom jij je bed voor uit?
Hoe ga je om met steeds
terugkerende gedachten?

Het programma Veerkracht bestaat uit vier bijeen
komsten. Hiernaast is er een groep die regelmatig
bijeenkomt, waarbij je na het volgen van de bijeen
komsten bij aan kunt sluiten. Afgelopen jaar zijn de
bijeenkomsten gewoon fysiek doorgegaan. Uiteindelijk
in december, toen de maatregelen aangescherpt
werden, hebben wij deze bijeenkomsten moeten
stopzetten. Een aantal deelnemers hebben wij
individueel ondersteund, aangezien voor hen online
hulpverlening geen optie was.
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3 Organisatie
3.1 Cliëntenraad
De cliëntenraad van Impuls bestaat uit vijf leden en is
een belangenbehartiger van al die mensen die gebruik
(willen) maken van het hulp- en dienstenaanbod van
Impuls. Het is een platform voor het bespreken van
signalen van cliënten over de kwaliteit van de
dienstverlening en niet onbelangrijk: de cliëntenraad is
onafhankelijk. De cliëntenraad adviseert het manage
ment over elk onderwerp of voorgenomen besluit dat
van belang is voor de cliënten: gevraagd en ongevraagd.
Om de cliëntenraad inhoudelijk te informeren schuiven
soms ook onze medewerkers aan bij de vergaderingen.

verhuizen naar het gedeelte waar de Rabobank
gevestigd was. De Rabobank zat in hetzelfde pand als
Impuls. We hebben dus een nieuwe voordeur op een
andere plek én daarom ook een nieuw adres.  

3.2 Samenwerken met ketenpartners en
bewoners

3.4 Bemensing

Impuls werkt graag samen met andere organisaties en
bewonersinitiatieven aan een praktische integrale
aanpak. Zo is onze dorpscoördinator in Grolloo
verbonden aan ‘Grolloo Zorgt’. Dit bewonersinitiatief
heeft een projectsubsidie gekregen om in samenwerking
met Impuls, Attenta, huisartsen en zorgorganisaties
inwoners laagdrempelig en zo licht mogelijk te
ondersteunen met een gelijkwaardige plek voor
informele inzet in en uit het dorp. Ook de gemeente en
zorgverzekeraar Zilveren Kruis denken mee in dit project.
Een soortgelijke samenwerking zien we in Gasselter
nijveen met de dorpscoöperatie ‘De Brug’. Ook met
scholen en huisartsen werken wij veel samen. Hiernaast
nemen wij deel aan verschillende netwerkoverleggen.
Voorbeelden hiervan zijn regionale overleggen rondom
het thema mantelzorg, buurtbemiddeling en het
Armoedepact. Ook sluiten wij aan bij Attenta en
verschillende multidisciplinair overleggen (MDO’s).

Onze organisatie is HKZ gecertificeerd. Medewerkers
hebben de vereiste kwalificatie om het werk te kunnen
uitvoeren. Daarnaast laten de medewerkers zich
registreren bij de beroepsregistratie BPSW en/of een
SKJ registratie. Daarmee verplichten zij zich om hun
professionaliteit op peil te houden door het volgen van
trainingen, lezingen en intervisie.
Medewerkers en vrijwilligers van Impuls worden
regelmatig (bij)geschoold. Het merendeel van de
trainingen worden verzorgd door Tinten Trainingen en
Advies (TTA), onderdeel van de Tintengroep waar ook
Impuls onder valt. Deze trainingen worden gegeven
door trainers van TTA zelf of door externe partijen.
Voorbeelden van thema’s waarin onze medewerkers in
2020 zijn (bij)geschoold betreffen: verlies, echtschei
ding, samengestelde gezinnen, suïcide, administratieve
vaardigheden, BHV, samenwerken in de keten, de AVG
en de Voorzieningenwijzer.

3.3 Huisvesting

Vanuit onderhanden werk hebben wij het geld dat over
was, ingezet op extra formatie. We hebben voor het jaar
2020 een nieuwe buurtwerker en een nieuwe jongeren
werker aangenomen. Beiden voor 24 uur. Hiernaast
hebben wij vanuit de gemeente extra middelen
gekregen om in het kader van de pilot ‘Kinderen Eerst’
een gezinscoach aan te nemen en een dorps
ondersteuner in Grolloo.  

Ons oude kantoor was te klein geworden voor al onze
medewerkers. Eind 2020 kregen we de kans om te

We zijn trots op onze circa 350 vrijwilligers. Dit zijn er
150 meer dan in 2019. Onze vrijwilligers ontvangen
scholing en training via TTA, zodat ze toegerust zijn
om een bijdrage te leveren ten behoeve van andere
inwoners en voor hen waardevolle activiteiten kunnen
organiseren.
Impuls
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4 Vooruitblik

4.3 Preventie

4.1 Corona

Hieronder volgen verschillende projecten/activiteiten
die zijn ontwikkeld om meer preventief te werken. Dit
betekent dat inwoners eerder de juiste ondersteuning
krijgen, met als bijkomend doel dat de uitgaven voor
geïndiceerde hulp/ondersteuning omlaag gaan.  
Vanuit dezelfde gedachte als de pilot ‘Kinderen Eerst’
onderzoeken we samen met de gemeente en Attenta
welke voorliggende alternatieven er zijn op het gebied
van de WMO. Samen met Attenta willen we kijken of er
voorliggende en laagdrempelige arrangementen
aangeboden kunnen worden. Wij willen hiermee zonder
indicatie de juiste ondersteuning bieden, waarbij we
gebruik maken van de krachten vanuit het dorp
(bewoners, thuiszorg, buurtzorg etc.). De doorontwikke
ling van de Huiskamer Gieten naar Huiskamer + (in
navolging van Huiskamer Gasselternijveen) is hier een
mooi voorbeeld van (zoals is beschreven in 2.1). Als het
gaat om Sociale dagopvang kan er vaker voorliggend en
dichtbij een alternatief worden geboden. Komend jaar
gaan we dit verder uitwerken. Hiernaast zal komend jaar
samen met Movisie een business case worden
uitgewerkt over de Huiskamers.

Ook in 2021 zullen we te maken hebben met de
coronapandemie. Dit vraagt van ons wederom een
flexibele houding. Tijdens het schrijven van dit
jaarverslag zijn steeds meer kwetsbare inwoners
gevaccineerd, worden de coronamaatregelen beetje bij
beetje versoepeld, oftewel het einde is in zicht. Wij
kijken er natuurlijk naar uit om onze (collectieve-)
activiteiten weer fysiek plaats te laten vinden.

4.2 VIP
We zijn samen met de gemeente in gesprek om in 2021
extra aandacht te vragen voor de waarde van vrijwillige
inzet en meer mensen uit te nodigen dit ook te gaan
doen. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers
voor maatschappelijke activiteiten zoals voor besturen,
natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid,
veiligheid, dagbesteding en opvang, is het van belang
dat meer mensen het ook als een plezier voelen om
vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligerswerk draagt bij aan
oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals
toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan
zorg.
Het VIP ondersteunt vrijwilligers o.a. door het aanbieden van informatie, (online) trainingen en webinars.
Nieuw in 2021 is het maken van diverse portretten van
vrijwilligers en het uitreiken van de heldenspeld. 2021 is
landelijk uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger, met
als thema: Mensen maken Nederland. Op de website
van het VIP is meer informatie over het Nationale Jaar
Vrijwillige Inzet te vinden.

4.4 Vroegsignalering schulden
Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulp
verlening (WGS) aangepast. De wet faciliteert dat
persoonsgegevens uitgewisseld mogen worden met
organisaties, zonder toestemming van inwoner, zodat
schulden vroeg gesignaleerd kunnen worden.
Vroegsignalering is een wettelijke taak van de gemeente
geworden. Zij moeten actief contact zoeken met de
Impuls
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inwoner als er een signaal binnenkomt. De wet geeft
ook aan welke bedrijven een melding mogen doen bij
de gemeente wanneer er een achterstand is. Dit zijn
woningcorporaties, waterbedrijven, zorgverzekeraars
en energieleveranciers.
Impuls staat in de startblokken om hierbij van betekenis
te zijn voor de gemeente. Zo nemen wij, samen met
professionals vanuit de gemeente Aa en Hunze,
Attenta, de GKB en Werkplein Drentsche Aa (WPDA),
deel aan het Samen Doen Team. Enkele medewerkers
van het Samen Doen Team zijn geschoold in
vroegsignalering van schulden en de Voorzieningen
Wijzer. Vragen rondom de AVG-regels in combinatie
met deze nieuwe wet zijn ook uitgezocht.

4.8 Positieve Gezondheid
Volgens het concept Positieve Gezondheid is
gezondheid meer dan afwezigheid van ziekte.
Gezondheid heeft bijvoorbeeld ook te maken met
zingeving, zinvolle dagbesteding en de kwaliteit van
het sociale netwerk. De doelstelling is dat Positieve
Gezondheid geïmplementeerd wordt in alle processen
en activiteiten op drie niveaus: klant, medewerker en
organisatie. Na de scholing rondom dit thema die is
aangeboden aan medewerkers en leidinggevenden
willen we zorgen voor blijvende borging van het
concept. Ook in het HR beleid heeft Positieve
Gezondheid een plek gekregen als het gaat om
vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Ook hier blijft
borging een aandachtspunt.  

4.5 Energietransitie
Het klimaatakkoord van Parijs en het voornemen van
de overheid om een transitie naar duurzame energie te
realiseren, is een enorme uitdaging. De energietransitie
gaat niet vanzelf. Vanuit alle facetten van de
samenleving zal er een bijdrage worden gevraagd. De
gemeenten hebben de regie bij het opstellen van de
lokale transitievisie, maar we zien dat er daarbij vooral
oog is voor het technische aspect. Het sociale
perspectief ontbreekt of is onderbelicht. Vanuit de
Tintengroep zullen we daarom eigenaarschap moeten
tonen. De buurtwerkers kennen de krachten en
belemmeringen van de buurt en/of dorp of kunnen dit
inventariseren. Zij ondersteunen het democratisch
proces en verkleinen daarmee ook de kloof tussen
politiek/gemeente en burger. In het Project ‘De wijk
van de toekomst’ in Gieten hebben we hier ervaring
mee opgedaan. Tintenbreed zal er in 2021 een
onderzoek worden gestart naar welke rol het
sociaalwerk in de energietransitie kan spelen.  

In de kernteams van de huisartsen in de gemeente
Aa en Hunze heeft Impuls een prominente rol vervuld
bij de (digitale) werksessies Positieve Gezondheid.
Zowel in de voorbereiding en het enthousiasmeren van
de kernpartners om hieraan deel te gaan nemen. Dit in
navolging van de landelijke gezondheidsnota van VWS
waarin PG duidelijk als uitgangspunt is opgenomen.
Vanuit de kernteams werken we nu allemaal volgens dit
concept.

4.6 Dossiers op orde

4.9 Scholing

In 2021 zullen wij onze dossiers digitaal openstellen
voor onze klanten. Hiermee kunnen wij een meer
transparante hulpverlening aanbieden.

21st century skills (21-eeuwse vaardigheden) is een
verzamelterm voor een aantal algemene competenties
die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerk
samenleving, zoals digitale vaardigheden, kritisch
denken en samenwerken. Ook bij de Tintengroep en
haar medewerkers is het van belang dat deze
vaardigheden onderdeel worden van ons functioneren.
Tinten Training en Advies bereidt in de eerste helft van
2021 een programma voor waarin deze vaardigheden
worden getraind. Gezien het belang van deze
vaardigheden, die ons in staat stellen om ons werk goed
te doen, is dit een verplicht programma voor alle
medewerkers.

4.7 Dossiervorming collectieve activiteiten
In 2021 implementeren we de ontwikkelde werkwijze
voor collectieve activiteiten. Medewerkers gebruiken
de werkwijze zodanig dat we de impact van de
activiteit goed kunnen vastleggen en vertellen. Om de
impact van onze collectieve activiteiten goed te laten
zien, is goede dossiervorming van belang. De
ontwikkeling hiervan is in volle gang en zal in 2021
uitgerold worden bij alle werkorganisaties.  
Impuls
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