


• Centrale plek voor Zwollenaren en organisaties

Behoefte aan één overkoepelend platform, een 

centraal overzicht voor bewoners & professionals en 

het tegengaan van versnippering. SamenZwolle 

stimuleert samenwerking!

• Oproepen (onderlinge hulp)

• Activiteiten (sport, cultuur, educatie, ontmoeten)

• Vrijwilligersvacatures

• Thema’s als zinvolle daginvulling en SamenDieren

• Sociale kaart (organisaties & initiatieven)



• we stimuleren Zwollenaren om mee te doen 
door activiteiten te bezoeken, zelf te organiseren, 

onderlinge hulp te geven of vrijwilligerswerk te doen

• door de Sociale Kaart en thema’s worden 
organisaties sneller gevonden en is informatie gebundeld

• we stimuleren nieuwe samenwerkingen tussen 
organisaties n.a.v. gesignaleerde behoeftes



• Gebruiksvriendelijk, toegankelijk, overzichtelijk

• Altijd op zoek naar manieren om het platform nog beter te laten 

werken

SamenZwolle is een platform voor én door Zwollenaren. Maar we 

kijken achter de schermen altijd naar veiligheid, privacy en 

gepastheid van oproepen en reacties. We checken de status van 

hulpvragen, zoeken actief naar passende hulp en organisaties om 

Zwollenaren verder te helpen. 

Ons doel is dat iedere Zwollenaar weet van het bestaan van SamenZwolle. 

Om al die diverse mensen te bereiken zetten we diverse online & offline 

middelen in en verzinnen we steeds nieuwe manieren en samenwerkingen om 

SamenZwolle op de radar te krijgen. Onze partners helpen ons daarbij. 





https://www.samenzwolle.nl/nieuws/handige-tips-wanneer-je-het-financieel-niet-breed-hebt
https://www.samenzwolle.nl/zinvolle-daginvulling
https://www.samenzwolle.nl/samentegeneenzaamheid


Samen werken in het voorliggende 

veld

www.saamwelzijn.nl

VOSVI Symposium

Donderdag 17 februari 2022

Saam Welzijn, Wout Noorman

Bibliotheek Dalfsen, Jackeline 

Mekkes



Saam Welzijn

www.saamwelzijn.nl

Zet zich in voor inwoners van de 

Gemeente Dalfsen van 0 tot 100 jaar

Van initiatiefrijk tot kwetsbaar, van 

betrokken tot zorg mijdend.



Missie 

Saam Welzijn is er voor alle inwoners, jong en 

oud. We werken vanuit het principe: “iedereen 

kan meedoen in de samenleving”. Dit doen we 

door eropaf te gaan, zichtbaar te zijn in de 

wijken.

www.saamwelzijn.nl



We houden het noaberschap hoog!

We faciliteren activiteiten en groepen die inzetten 
op socialiseren; sociale ontwikkeling (individu), 
sociaal burgerschap (groep) en een sociale 
samenleving (buurt). 
We koesteren daarmee ook onze vele 
vrijwilligers.

www.saamwelzijn.nl



de Bibliotheek
Bibliotheek Dalfsen is er voor iedereen. Je kunt je leven 

lang bij ons terecht voor je persoonlijke ontwikkeling. Wij 

helpen je om zoveel mogelijk zelfstandig mee te kunnen 

doen in de maatschappij, zodat je op je eigen manier kan 

bijdragen. Je kunt bij ons ontdekken, lezen, leren en je 

informeren. Wij stimuleren kennismaking met cultuur, 

ontmoeting en debat. 



de Bibliotheek
We zijn onafhankelijk en doen ons werk samen met de 
inwoners en met onze partners in de kinderopvang en het 
onderwijs, in het sociaal domein en in de culturele sector 
om kinderen en volwassenen te bereiken. 

Steeds meer vrijwilligers zijn verbonden aan de 
Bibliotheek.



Samenwerking in het voorliggende veld

Hoe is dit ontstaan:

- Uitprobeerdiensten

- Vrijwilligerspunt

- Infopunten



Uitprobeerdiensten

- De Kern (maatschappelijk werk)
- De woningcorporaties
- Zorginstellingen
- RIBW (regionale instelling voor beschermd wonen)
- Bibliotheek
- Gemeente
- Saam welzijn



Infopunten

Een zichtbare en herkenbare laagdrempelige fysieke plek 

in de Bibliotheek in het Kulturhus waar inwoners van de 

gemeente Dalfsen terecht kunnen voor ondersteuning bij 

hulpvragen op het gebied van zorg, wonen en welzijn en 

warm worden doorverwezen.



Partners + vrijwilligers



Infopunten
Steeds meer diensten ondergebracht bij het Infopunt:
- Vrijwilligerspunt (Saam Welzijn)

- Informatiepunt Digitale Overheid (Bibliotheek)

- Aanmelden voor activiteiten Saam Welzijn en Bibliotheek

Spreekuren van partners verbonden aan het Infopunt:
- Formulierenspreekuur (Humanitas)

- Spreekuur VluchtelingenWerk

- Spreekuur Taalpunt (Bibliotheek)



Opdracht van de gemeente

- Meer samenwerken in het voorliggende veld om zorg te stabiliseren 
of te voorkomen.

- Werkzaamheden op elkaar afstemmen en gebruik maken van 
elkaars expertise.

- Daar waar nodig, inzetten van vrijwilligers, maatjes, mantelzorgers 
etc.



Welke partijen in het voorveld? 

(Stuurgroep)

- De Kern
- De GGD
- MEE
- de Bibliotheek
- Saam welzijn



Opgave voor de stuurgroep

❏ Vraaggericht werken waarbij uitgegaan wordt van mogelijkheden en kansen
(positieve gezondheid/ transformatie gedachtengoed Bert Wienen);

❏ Afschalen van zorg daar waar mogelijk door een alternatief van(uit) 
preventie;
❏ Vereenvoudiging van de toegang, door betere samenwerking en één loket;
❏ Behoefte van inwoners ophalen in de wijken en dat blijven doen (niet 
eenmalig);
❏ Inzetten op life-events van inwoners;
❏ Focus op jeugd en kinderen: integraliteit creëren tussen beleid en de 
praktijk.
❏ Duurzaam projecten bundelen en informatie delen d.m.v. bijvoorbeeld het

uitvoeren van data-analyses;
❏ ‘Laaghangend fruit’ zien en plukken om op die manier een beweging in 
gang te zetten. 



3 Concrete projecten/ 

werkgroepen

- Infopunten verder vorm geven en door ontwikkelen/visie op de 

toegang

- Scholen project (voorveld in de school)

- Financiën



Wat betekent dit voor het 

vrijwilligerspunt?

- Voorveld maakt meer gebruik van vrijwilligers
- Inzetten van informele zorg
- Stimuleren van vrijwillige mantelzorg
- Vrijwilligerspunt is onderdeel van welzijn en tegelijkertijd 

ondergebracht bij het Infopunt
- Meer samenwerking, ook tussen vrijwilligers


