Totaaloverzicht

Alle groepen samen

gradatie eenzaamheid

Organisatie

aanbod

doelgroep

gebied

preventie

risico

licht matig ernstig

Tactus

ontmoeten (lotgenoten), steunen, behandeling op gebied va verlaving.
Netwerk word veelal betrokken. Meest signalering en daarop inspelen

(ex)verslaafden, hun partner, familie

Hardenberg e.o.

x

x

x

RIBW

begeleiding maatschappelijk herstel; eigen regie; eetcafe
Ontwikkeling naar signalering achter de deur.. Regie meer bij cliënten.
Indiv. aanbod: client meer stimuleren richting ontmoeting, Doe mee groep,
Stap in de Wijk. En begeleidingsgesprek. Groepsgericht aanbod,
ontmoeting. Begeleiding is aanwezig voor signalering en interventie.
Thuiszorg en woonzorgbegeleiding, komen in thuissituatie. Signaleren en
preventie, komen soms binnen in crisissituatie. Aandacht naar voorliggend
veld. Focus op grip krijgen op eigen regie
Thuis administratie (veelal financieel), kledingbank. Kan meer dan nu
bijdragen in aanpak eenzaamheid (signaleren), wil samenwerken.
Maatjeswerk, Rondom rouwcafé, Opbouwwerk
Digitale maatjesavond (corona), Vriendenkring, Individuele casuistiek
volwassenen
Maatjesavonden
Digitale buurtkamer (corona)
Eetcafés
Servicepunt vrijwilligerswerk, ANWB automaatje, Boodschappendienst,
Klussendienst
Straathoekwerk, Individuele coaching en begeleiding jongeren,
Opbouwwerk jongeren, Ontmoetingsactiviteiten & talentontwikkeling
Preventieprojecten en activiteiten jongerenwerk
Advies
Onderzoek
Coördinatie coalities
Signaleren jeugdgezondheidszorg
Matchen vrager-aanbieder
Praktische hulp
Sociale hulp
Matchen vrager-aanbieder

psych kwetsbare (18+); eetcafe iedereen
mensen met pschychiatrische
problematiek

Hardenberg, Dedemsvaart

x
x

x
x

x
x

x

x

Carinova

Humanitas, Kledingbank
de Stuw

GGD

Stichting Present

Zonnebloem

Groepsactiviteiten
Vakanties
Alzheimer NL

Alz cafe

Brede doelgroep, niet alleen ouderen ook
jongeren
brede doelgroep

x

Alle leeftijden
Volwassenen

Gemeentebreed
Gemeentebreed

x
x

x
x

x
x

Volwassenen
Volwassenen
Alle leeftijden
Alle leeftijden

Hardenberg en Dedemsvaart
Gemeentebreed
Hardenberg en Dedemsvaart
Gemeentebreed

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Jongeren tot 23 jaar

Gemeentebreed

x

x

x

Jongeren tot 23 jaar
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden
0-18 jaar
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Alle leeftijden
Iedereen met lichamelijke beperking en/of
eenzaam
Iedereen met lichamelijke beperking en/of
eenzaam
Iedereen met lichamelijke beperking en/of
eenzaam
voor mensen met dementie en de
mantelzorgers

Gemeentebreed
Gemeentebreed/regionaal
Gemeentebreed/regionaal
Gemeentebreed/regionaal
gemeentebreed/regionaal
Gemeentebreed
Gemeentebreed
Gemeentebreed
Gemeentebreed

x

x

Gemeentebreed
Gemeentebreed
Hardenberg, Dedemsvaart

x

x

x

In Beeld

inloop/koffie, hobby activiteiten, vrijw.werk, 10 uren per dag geopend.
Samenwerking met Saxenburgh en Baalderborg en Carinova

iedereen

Gemeentebreed

x

x

Prot gemeente Dedemsvaart

koffie drinken, verjaardag vieren, maaltijd, bezoek aan huis

iedereen, (alleenstaande) ouderen

x

Openbare bibliotheken

Inloopspreekuren Taalpunt

Taalvragers 18+, taalmaatjes

Digitale “inloop” spreekuren DigiTaalhuis

Mensen die moeite hebben met de
digitale wereld/materie

Gemeenteleden van de kerk
x
komen vooral, Dedemsvaart
Dedemsvaart en Hardenberg, x
gemeentebreed telefonisch of
per email bereikbaar
Gemeentebreed, op dit
moment telefonisch
bereikbaar. Buiten Corona om
op de donderdagochtenden
ook live inloopspreekuren in
Hardenberg en Dedemsvaart

Tabletcafé

18+

Hardenberg en Dedemsvaart, x
online en fysiek. 1 x per maand

Thee, Tablets & Taartjes en Bier, Bitterballen & Beeldschermen

18+

Samen VoorLezen
Boek-aan-huis

70+, (voor)lees- maatje
Servicedienst Bibliotheek, veelal voor
ouderen, die minder mobiel zijn
Anderstaligen
Senioren

Gemeentebreed willen we
graag in 2021 aanbieden.
Dedemsvaart
Gemeentebreed

Koffie en Taalbijeenkomsten, iedere vrijdag, buiten Corona om.
Studiekringen

Nederlandse Cultuurverhalen

Cursussen Klik & Tik/ DigiSterker
Conversatielessen
ArboPositief bijeenkomsten

Boekstartcafé

VoorleesExpress

Dedemsvaart, De Baron
Dedemsvaart en Hardenberg,
twee-wekelijkse
bijeenkomsten
AZC bewoners, 18+
Hardenberg, LOC+
online en fysieke
bijeenkomsten wanneer
mogelijk
Volwassenen, meestal haken senioren aan Gemeentebreed, a.d.h.v.
cursusaanbod en vraag
Anderstaligen
Hardenberg, zodra het weer
kan groepsactiviteit
Werkzoekenden, 18+
Hardenberg, LOC, tweewekelijkse bijeenkomsten op
woensdagochtenden, buiten
Corona om
Moeders met kinderen
Dedemsvaart en Hardenberg,
1x in de 2 maanden buiten
Corona om
Gezinnen met taalachterstanden
Gemeentebreed, wekelijks,
(NT1/NT2)
zodra het weer kan.

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Saxenburgh, Oostloorn

Carinova

Samen Doen

InfoHuis/IDO (Informatiepunt Digitale Overheid), in samenwerking met
Samen Doen, De Stuw en Vechtdal Wonen

Voor iedereen 0-100 jaar

Restaurantavond

Wijkbewoners

Eetcafe
Creatieve activiteiten
Beweging voor ouderen
signalerende rol
toeleider
beeldzorg toegepast
sociaal beeldbellen
contacten met andere organisaties zijn goed en lijnen kort
huishoudelijke ondersteuners --> oren en ogen voor de organisatie
signalerende rol

70+ ers

toeleider
er mist soms wel een overzicht0
(sociale kaart)
Positieve gezondheid
4D makelaar sociale kwaliteit Leerkring eenzaamheid

Philadelphia zorg
Hospice Hardenberg, SPTO
Vecht, Vechtgenotenhuis
Ommen
De Kern Maatschappelijk
Werk
Marslanden Noaberschap

Wandelen, spelletjes, sport, klusjes in/rondom huis
activ, ontmoeting, ontspanning, info, nazorg, (fysieke)zorg

Gesprekken, ondersteuning, groepswerk, trainingen, zelfzorgmodules
online, begeleidde modules, wachtlijstbegeleiding, nazorg,
preventiewerkzaamheden, vrijwillige)
Bezoek, spelletjes doen, wandelen, uitje. Computerhulp voor ouderen /
digitale vaardigheid. Een vast persoon helpt de anderen. Wandeling met
gehandicapten, want daar zit ook eenzaamheid. Gehandicapten worden
aangedragen door de organisaties Baalderborg en stichting Sprank. Veel
tuinklussen in het voorjaar.

Dedemsvaart, start voorjaar
2021 en uitrol naar andere
gemeentekernen
Gemeentebreed, vooral
aanbod buiten Oostloorn

x

x

x

x

0-100

gemeentebreed

x

x

x

x

0-100

West (Balkbrug, Dedemsvaart) x

x

x

x

Mensen uit organisaties die werken
met/voor mensen die kampen met
gevoelens van eenzaamheid
LVB, VB, 21-57 jr
(ongeneeslijk) zieken, naasten,
mantelzorgers

Regionaal

x
x

x

eigen vrijwilligers, Regionaal
Hardenb, Ommen, Vechtdal,
Dalfsen e.o.

*

Hardenberg e.o, Regionaal

Ouderen, verstandelijk gehandicapten

Marslanden

x

x

Senioren Kontakt Kloosterhaar Recreatieve activiteiten voor wat oudere mensen. De sociale media wordt 60+
beperkt gebruikt. Mensen benaderen en aangeven dat we ze zeker niet
vergeten. Vergeet me nietjes uitgedeeld. Kilo nieuwe aardappelen. Kleine
dingen kunnen groot uitpakken wat betreft tevredenheid en
betrokkenheid. December cadeaubon van bloemist. Logopuzzel uit de
kern Kloosterhaar van bekende plaatsen. Normaal zonder corona
fietstocht en bbq. Bustochten naar mooie plekken. Sinterklaasavond.
Contributie is 20 euro per jaar. Met een klein extraatje gemeente lukt het
financieel. Voor de dure bustochten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kloosterhaar

Buurtzorg

Gerichte zorg. We merken dat mantelzorgers het zwaar hebben. Geen
mensen die zorg nodig hebben
praatje, maar wel tips. Doorverwijzen doen we graag. Schaamte is
aanwezig. We voelen eenzaamheid, maar men durft het niet te benoemen.

gemeentebreed verdeelt over
3 teams.

Alfa College

Ligt stil door corona. Daarvoor woensdagochtend langs bij eenzame
ouderen, gehandicapten
mensen. Fietsen, boodschappen doen enz..Ook bij mensen met
verstandelijke beperking. Samenwerking met bv de Stuw is aanwezig. We
doen ook projecten. We hebben verschillende opleidingen. Daarmee
kunnen we samenwerken. Er is individuele ondersteuning of ondersteuning
met een groep.
signalering,
algemeen en apart groep daarbinnen
jongern
trainingshuis
jongeren
signalering
algemeen
signalering
Cliënten
signaleren en doorverwijzen, soms clienten onderling verbinden
gezinnen, volwassenen, ouderen

gemeentebreed

Mantelzorg netwerk
Hardenberg
Ambiq
Voedelbank
gerio fysio
beter thuiswonen

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

