Welzijn in Noordoostpolder – stand voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 is binnen Carrefour gekeken naar ontwikkelingen in Noordoostpolder die te
maken hebben met het welzijn van haar inwoners. Hieronder benoemen wij de belangrijkste
thema’s. Eerst geven wij aan wat, ons inziens, de stand van zaken is en vervolgens welke inzet vanuit
Carrefour hierop volgt.
De grote lijn is dat wij in Noordoostpolder te maken hebben en krijgen met landelijke trends als
vergrijzing, ontgroening, toename van vluchtelingen e.d. Ook zien wij dat door landelijke aandacht
voor bepaalde thema’s, bijv. armoede en schulden, men ook in onze gemeente meer naar deze
onderwerpen kijkt. Positief is dat op veel onderwerpen Noordoostpolder het gemiddeld genomen
beter doet in vergelijking met de rest van Nederland (zie o.a. waarstaatjegemeente.nl). Dit betekent
natuurlijk niet dat er geen zaken zijn waar (extra) aandacht voor nodig is.
Thema’s:
- Ontgroening
In Noordoostpolder neemt het aantal ouderen toe, terwijl er minder kinderen geboren worden. Met
name in de dorpen voelen de bewoners deze ontwikkeling. Voorzieningen, zoals winkels verdwijnen
en scholen worden samengevoegd. In Emmeloord speelt dit op dit moment nog minder een rol.
Om een goed opgroeiklimaat te behouden en te bevorderen worden kindcentra gevormd tussen
scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Vanuit welzijn zien wij mogelijkheden om deze
samenwerking verder te verstevigen door bij deze centra aan te sluiten. Hierdoor kunnen wij ouders
bij zorgen rondom hun kind of opvoeding snel en laagdrempelig ondersteunen, de
ouderbetrokkenheid vergroten en indien nodig de betrokkenheid bij de buurt versterken.
Voor een aantal voorzieningen zoals middelbare scholen, winkels en zorginstellingen is men vanuit
de dorpen aangewezen op Emmeloord.
Voor jongeren zijn er voldoende mogelijkheden voor sport en recreatie zowel in de dorpen als in
Emmeloord. Ook de jeugd in Noordoostpolder hangt, drinkt, blowt en gamet. Toch is het overall
beeld van de jeugd positief, al blijft aandacht voor deze thema’s natuurlijk van belang vanuit diverse
organisaties zoals de school, de GGD, Carrefour, enz. Vanuit Carrefour willen wij ten aanzien van
deze thema’s met name inzetten op de ouders. Hen rechtstreeks ondersteunen en met name ouders
aan elkaar verbinden zodat zij elkaar tot steun kunnen zijn en van elkaar kunnen leren.
Wel is er zorg of er voldoende woonruimte is voor jongeren die in de dorpen willen blijven wonen.
Voor een HBO of universitaire opleiding verlaten veel jongeren de polder, waarvan er veel
uiteindelijk niet terugkeren omdat er te weinig werk is op dit niveau.
- Vergrijzing & Langer thuis wonen
In de zorg is het doel om mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen waarbij een
beroep wordt gedaan op ondersteuning van familie en netwerk, vaak in de buurt of het dorp. Per
dorp en wijk zien wij grote verschillen hoe hiermee wordt omgegaan. Van dorpen en wijken die zich
hier nog weinig bewust van lijken te zijn tot dorpen en wijken waarin hier al over is nagedacht en er
allerlei acties op zijn ondernomen. Vanuit het buurtwerk willen wij met de dorpsbelangen en
wijkplatforms van dorpen en wijken waarin dit nog een onderbelicht punt is, in dialoog over hun
ideeën en visie op de toekomst. Wat is nodig om ook voor kwetsbaar wordende ouderen dit
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dorp/deze wijk een goede woonomgeving te laten zijn? Hierbij spelen zaken als vervoer,
dagbesteding, voeding, (het vinden van) zorg, enz. In Emmeloord is het makkelijker voor inwoners
om allerlei zorg te bereiken. Afstand speelt minder een rol. Toch is het ook hiervan belang dat er in
de wijken en buurten aandacht komt voor dit thema.
In de dorpen en wijken zijn buurtwerkers present en daardoor snel benaderbaar. Zo kunnen zij
preventief werken en grotere problemen voorkomen. Vooral door de inwoners zelf te stimuleren en
aan elkaar te verbinden om oplossingen te zoeken voor hun vragen. Ook digitale verbindingen spelen
hierbij steeds vaker een rol bijv. het digitale dorpsplein, facebook oproepen vanuit VIA of het
Vrijwilligerspunt. In Emmeloord is het informele welzijns- en zorg aanbod eind 2016-begin 2017 in
kaart gebracht. In 2017 zal Carrefour dit samen met de betrokken bewoners verder ontsluiten voor
inwoners zelf en zorgprofessionals.
Een andere mogelijkheid om de dorpen voor kwetsbare inwoners zoals ouderen leefbaar te houden
is het beter aan elkaar verbinden en soms iets uitbreiden van bestaande initiatieven. Carrefour is een
plan aan het ontwikkelen hoe zo’n proces in een dorp of wijk vormgegeven zou kunnen worden.
Daarbij wordt ook gekeken waar professionals tegen aan lopen in het ‘gebruik’ van informele
welzijns- en zorg activiteiten voor cliënten. Ook het gebruik van het informele aanbod kan inwoners
helpen om langer plezierig thuis te kunnen wonen.
- Eenzaamheid en mantelzorg
De insteek dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen waarbij ook een groter beroep wordt
gedaan op het netwerk, zorgt er voor dat er een grotere kans is op eenzaamheid van kwetsbare
bewoners en overbelasting van mantelzorgers. Er zijn diverse mogelijkheden in Noordoostpolder
waarop eenzame mensen en mantelzorgers een beroep kunnen doen. Het grootste knelpunt is om in
contact te komen met mensen die eenzaam zijn of mantelzorgers die overbelast dreigen te raken.
Veel van deze kwetsbare inwoner ontvangen (dagelijks/wekelijks) zorg van professionele
organisaties. Door de samenwerking tussen (zorg)professionals en de welzijnsorganisatie te
vergroten kunnen wij mensen met (dreigende) eenzaamheid of overbelasting door mantelzorg beter
bereiken en helpen. In 2017 geeft Carrefour hier extra aandacht aan.
Daarbij zijn er landelijk signalen dat inwoners met een LHBT – geaardheid nog steeds te maken
hebben met discriminatie. Het verhullen van seksuele oriëntatie en seksueel en fysiek geweld, leiden
tot meer stress dan gemiddeld. In 2017 onderzoekt Carrefour of deze problematiek ook in de polder
speelt. Zo ja, sluiten wij aan bij de vragen van de doelgroep om hier (eigen) oplossingen voor te
vinden.
- Armoede
Met betrekking tot armoede zijn er diverse initiatieven om mensen met schulden en/of in armoede
te helpen in Noordoostpolder. Bijv. de voedselbank, waarvan er zelfs een tweede is opgericht in
2016, Humanitas en Carrefour die ondersteunen bij het invullen van formulieren, aanvragen van
toeslagen en thuisadministratie, Stichting Leergeld, enz. In 2016 is er, in overleg tussen de gemeente
en Carrefour, voor gekozen om binnen dit spectrum extra aandacht te gaan geven aan gezinnen in
armoede in verband met de verregaande consequenties voor kinderen die in armoede opgroeien. Dit
project loopt in 2017 verder door.
- Arbeidsmigranten & Statushouders
In de polders werken veel arbeidsmigranten in het arbeidsintensieve werk in de landbouw. Nu
betreft dit nog veel Polen. In de media zijn berichten verschenen die er op wijzen dat dit gaat
verschuiven richting Roemenen en Moldaven. Er komt dus mogelijk een nieuwe groep
arbeidsmigranten aan met mogelijk ander gedrag en/of vragen. Bij de arbeidsmigranten wordt een
onderscheid gemaakt tussen migranten die hier slechts tijdelijk zijn en migranten die overwegen zich
hier te vestigen. De eerste groep integreert vrijwel niet. Ze werken en slapen bij elkaar op het bedrijf
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of in ‘migranten-hotels’. Dit kan leiden tot overlast ’s avonds en in het weekend door o.a. een andere
manier van omgaan met alcohol. Vanuit Carrefour is met deze groep weinig tot geen contact tenzij er
concrete vragen zijn.
Wanneer migranten overwegen hier te blijven worden zij over het algemeen gehuisvest in de
dorpen. De inwoners staan er vaak voor open om deze nieuwe medeburgers een plek te geven in
hun samenleving. Her en der zijn ook burgerinitiatieven rondom bijv. taallessen. Het
consultatiebureau verwijs jonge kinderen soms door naar Opstapje. Opstapje stimuleert de ouders
om hun kind deel te laten nemen aan een VVE-peuterspeelzaal. Dit lukt niet altijd in verband met de
werktijden van de ouders. Een deel van de ouders kiest er voor om rond het 6e jaar van het oudste
kind terug te keren naar het land van herkomst, zodat de kinderen daar onderwijs kunnen gaan
volgen. Vanuit Carrefour is verder met deze groep weinig tot geen contact tenzij er concrete vragen
zijn.
Als gevolg van de grote vluchtelingenstromen in voorgaande jaren krijgt ook Noordoostpolder te
maken met het huisvesten van meer statushouders dan in voorgaande jaren. Ook in onze gemeente
is te merken dat de tolerantie soms wat afneemt. In het bestuurlijk overleg Sociaal Domein werken
de bestuurders samen aan een visie op dit punt om samen deze nieuwe medelanders snel een goede
plek te geven in onze samenleving. Deze nieuwe bewoners kunnen gebruik maken van de diensten
van Carrefour. Samen met de partners kijken wij in 2017 verder hoe wij deze nieuwe medelanders
nog beter kunnen helpen bij het vinden van hun plek in onze samenleving en wok stimuleren ook
ander organisaties en individuele inwoners om hierin hun rol te pakken.
- Radicalisering
Voor zover binnen Carrefour bekend, zijn er geen zorgen in Noordoostpolder ten aanzien van het
radicaliseren van inwoners. Carrefour heeft goede contacten met de moskeeën en het voortgezet
onderwijs. Natuurlijk blijft het belangrijk om op dit punt alert te blijven.
- Veiligheid
Het aantal geweldsmisdrijven en diefstallen uit de woning liggen in Noordoostpolder lager dan in de
rest van Nederland. Toch voelen de inwoners zich net iets onveiliger. Wij zien dan ook dat in de
polder het aantal buurtapps met betrekking tot veiligheid toeneemt.
- Verwarde personen
Door het afschalen in de zorg neemt het aantal inwoners met verward gedrag toe. Er is een
provinciaal plan van aanpak voor verwarde personen. Deze wordt in 2017 door vertaald naar de
gemeenten. Hierin is de vraag gesteld op welke wijze het welzijnswerk in samenwerking met zorg en
politie bij kan dragen in de preventie om te voorkomen dat inwoners zo verward raken dat hun
gedrag leidt tot overlast en acute opname.
- Sport & Bewegen
In Noordoostpolder zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Al zal het naar verwachting in de
toekomst in de dorpen niet meer mogelijk zijn om overal alle sportvoorzieningen in stand te houden.
Het percentage mensen met overgewicht en het aantal mensen dat de norm gezond bewegen haalt
liggen op het landelijk gemiddelde. Gezien de landelijke ontwikkelingen op dit punt blijft het van
groot belang om het belang van gezond leven onder de aandacht te blijven brengen. Daarbij is het
van belang dat iedereen mee kan doen bij de club in de buurt. Dus dat er ook ruimte is voor kinderen
met gedragsproblemen of andere handicaps. De lange reisafstanden kunnen er anders toe leiden dat
sporten voor deze groep niet meer mogelijk is.
Naast het ondersteunen en stimuleren van bewegen krijgen de beweegcoaches ook steeds meer een
rol als signaleerder van ander problemen. Binnen Carrefour zien wij voor de beweegcoaches een
grotere rol in het gebiedsgericht werken aan welzijnsvraagstukken. In 2017 zullen wij hier verder
aandacht en inhoud aan geven.
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- Participatie
Iedereen doet mee is de doelstelling van de gemeente Noordoostpolder. Er zijn in de gemeente ook
diverse mogelijkheden zodat iedereen mee kan doen. Toch is dit nog lang niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Met name inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een
beperking of psychisch/psychiatrische aandoening lopen tegen knelpunten aan. Vanuit het
buurtwerk zien wij mogelijkheden om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in
beweging te brengen tot meedoen. Voor werkzoekenden zou vrijwilligerswerk ingezet kunnen
worden om (nieuwe) vaardigheden te leren en het cv op te bouwen en statushouders zouden met
vrijwilligerswerk geholpen kunnen worden om sneller te integreren en de taal te leren. In 2017 willen
wij met de doelgroep en andere betrokkenen nadenken om hier handen en voeten aan te geven.
In 2017 biedt Carrefour wel al mogelijkheden voor mensen met een beperking of
psychisch/psychiatrische aandoening om samen met een maatje vrijwilligerswerk te doen.
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