Over hoe de wijkteams anno 2021 werken én samenwerken!
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Voor u ligt een inspirerend magazine over de wijkteams
in Almere. Al lezende word ik weer blij en bevestigd in
mijn waardering voor de wijkwerkers. Zij zijn de mensen
die dagelijks in de frontlinie staan met hun werk voor de
Almeerders en die zo het verschil maken.
Ervaringsverhalen
Met ervaringsverhalen uit de praktijk krijgen we een goed
beeld van het werk van deze kanjers. Ook lezen we over
zaken waar ze tegenaan lopen, die ingewikkeld zijn en
hoe ze dat dan weer oplossen. En altijd met de vragen in
het achterhoofd: hoe kunnen we mensen in de wijk nog
beter van dienst zijn met hun hulpvraag of initiatief en
wat is daarvoor nodig? Creatieve antwoorden hierop zijn
volop terug te lezen in dit magazine.
Wat ook heel duidelijk uit de verhalen spreekt, is dat de
wijkwerkers altijd de verbinding en de samenwerking
opzoeken, onderling én met vrijwilligers en netwerkpartners. Het resultaat is een wendbare club mensen,
die samen met anderen de ogen en oren in de wijk zijn
en de Almeerders goed op weg helpen.
Veilige en goede basis
Vanaf februari 2021 zijn de wijkteams geclusterd, zijn er
groene, oranje en rode gebieden en is de managementstructuur gewijzigd. Veranderingen die het mogelijk
maken dat er nog meer samengewerkt wordt, waarbij de
lijnen kort zijn. Hiermee hoop ik ook dat het een veilige
en goede basis vormt om als wijkwerker nog meer te
excelleren en tot bloei te komen, want daar gaat het om.
Ik wens u veel leesplezier!

Roelie Bosch
Wethouder Welzijn, Jeugd, Onderwijs,
Ouderen en Gezondheid
Gemeente Almere
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Wijkteams verbinden de stad

“We zijn de

startfase
inmiddels
ruim voorbij

“De vragen

In 2015 startten we in Almere met de wijkteams.
Een gigantische uitdaging, waarbij het erg zoeken
was naar de juiste vorm. Inmiddels draaien de
wijkteams op volle kracht en zetten we in op doorontwikkeling. Kernpunt daarbij is nóg meer
verbinding met netwerkpartners.

die bij de
wijkteams
binnenkomen,
zijn bijna nooit
enkelvoudig

Integrale aanpak

“De vragen die bij de wijkteams
binnenkomen, zijn bijna nooit enkelvoudig,” zegt Jolien Hoek, algemeen
manager van de wijkteams. “Financiële
problemen en vragen over huisvesting
gaan bijvoorbeeld vaak hand in hand.
Of denk aan psychiatrische problemen
en burenoverlast. Om bewoners goed
te kunnen helpen is een integrale
aanpak nodig; wijkteams met slagkracht die de handen ineen slaan
met informele en gespecialiseerde
netwerkpartners.”
4 Wijkteams verbinden de stad

”

Project Huisvesting
Hoe lang duurt het voordat je kans maakt op een woning?
Hoe werkt Woningnet? En wat kun je doen wanneer je binnen
een paar dagen op straat komt te staan? Stadsbreed hebben
Almeerders dit soort vragen. Daarom organiseren de wijkteams hier regelmatig een digitale groepsbijeenkomst over.
Dat is kosten- en tijdbesparend én het zet bewoners in hun
kracht; zij kunnen elkaar helpen met hun ervaringen.

”

Doorontwikkeling wijkteams

In het begin zaten de wijkteams, voor
het gevoel van sommige van die partners, op hun eigen eilandjes. “Klopt,”
beaamt Hoek. “Dat was helaas ook
even nodig om de wijkteams neer te
zetten. Opeens moesten vier verschillende organisaties – de gemeente, De
Schoor, VMCA en MEE – nauw met elkaar gaan samenwerken. Dat was best
even gepuzzel. Gelukkig zijn we die
startfase inmiddels ruim voorbij. We
richten ons nu op doorontwikkeling.”
Bij die doorontwikkeling hoort onder
meer het formaliseren van de samenwerking. De vier organisaties vormen
nu een consortium, waarvan de spelregels zijn vastgelegd in een convenant. De convenantpartners hebben
gekozen voor een budgetneutrale
aansturing met Hoek als algemeen
manager.

Samenwerking met
Werk & Inkomen

De eerste sterke samenwerkingsverbanden zijn inmiddels al een feit.
Hoek: “In 2021 krijgt elk wijkteam
bijvoorbeeld een verbindingsofficier
bij de afdeling Werk & Inkomen
(gemeente). Deze verbinder wordt

Jolien Hoek
is algemeen
manager van
de wijkteams
in Almere

geen onderdeel van het wijkteam,
maar werkt wel intensief samen met
de wijkwerkers. Voor de bewoner verandert er niets: er blijven twee aparte
voordeuren. Maar daarachter is nauw
overleg. Terug aan het werk gaan kan
namelijk deel van de oplossing van
iemands problemen zijn, maar andersom kan ook: soms moet er eerst
iets opgelost worden voordat iemand
aan het werk kan.”

een eigen wijkteam dat meerdere
wijken bedient. Om de wijken te
duiden krijgen zij een kleur: groen,
oranje of rood. In de groene wijken,
waar veel zelfredzame mensen
wonen, is de rol van het wijkteam
vooral het oppakken van vragen van
bewoners. In rode wijken, waar veel
problematiek is, is vroegsignalering
belangrijk. Daar gaan wijkwerkers
actief naar de bewoners toe.

Eerstelijns gezondheidszorg

Het beste van iedereen

“Ook gaan we meer samenwerken
met de eerstelijns gezondheidszorg.
Zorggroep Almere stelt hiervoor wijkzorgcoördinatoren aan. Zij verbinden
de gezondheidszorg, leefbaarheidsteams en de wijkteams met elkaar.
Wat speelt er in die driehoek? Waar
liggen de raakvlakken en waar kunnen
we elkaar helpen?”

Van zestien naar negen wijkteams

Een ander deel van de doorontwikkeling is het terugbrengen van het aantal
wijkteams van zestien naar negen. Dat
maakt de teams robuuster en zorgt
ervoor dat we beter kunnen aansluiten
bij de vraag van bewoners. De stad is
verdeeld in negen gebieden, met elk

Hoek: “De casuïstiekbespreking doen
de wijkteams allemaal met een breed
team. Jeugdhulp, schoolmaatschappelijk werk, verslavingszorg, schuldhulpverlening, noem maar op. Het is
zo mooi om bij die vergaderingen aanwezig te zijn. Iedereen is zo deskundig
en de besprekingen lopen gestroomlijnd. Heb je hieraan gedacht? Ken
je hem of haar? Dát is de kracht van
samenwerking. Als ik dat zie, ben ik
trots op wat we hebben neergezet.”

Wijkteams verbinden de stad
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Wijkteammanagers
met passie voor het vak
Sandra van der Horst

is manager van de wijkteams
in Almere Stad West

Sinds 1 februari 2021 ziet het management van
de wijkteams er anders uit dan voorheen. De
aansturing gebeurt niet meer vanuit de gemeente,
maar wordt gedaan door één algemeen manager,
Jolien Hoek, en drie wijkteammanagers die elk bij
een andere convenantpartner vandaan komen.
Zij stellen zich graag voor.
Vertrouwen in nieuwe
organisatiestructuur

Machteld van de Wetering
is manager van de wijkteams
in Almere Haven en Almere
Stad Oost

Karin Wattimena is

manager van de wijkteams
in Almere Poort en Almere
Buiten

Sandra van der Horst is vanuit de
VMCA manager van de wijkteams in
Almere Stad West. Ze is blij met haar
nieuwe team. Van der Horst: “Tot nu
toe werkten we met veel interimmanagers, wat nogal onrustig was. Ons
team heeft de intentie te blijven en
hopelijk brengt dat de stabiliteit die de
wijkwerkers verdienen.”
Van der Horst is een positief mens met
een groot gevoel voor humor. Met vertrouwen kijkt ze naar de clustering van
de wijkteams en het nieuwe dienstverleningsconcept dat Almere opdeelt in
groene, oranje en rode wijken. Van der
Horst: “De werkdruk van wijkwerkers
is superhoog. Terwijl het inwonersaantal van Almere stijgt, wordt er
de komende jaren juist bezuinigd op
het sociaal domein. Daar kunnen wij
niets aan veranderen, maar de nieuwe
organisatiestructuur geeft wel meer
duidelijkheid en focus. Natuurlijk zijn
we nog aan het stoeien met de implementatie: wijkwerkers willen het
liefst iedereen ondersteunen en het is
wennen dat we in groene wijken niet
meer actief op zoek gaan naar signalen
en vragen. Maar op termijn gaat dit
werken, dat kan niet anders met onze
goede wijkwerkers. Ik ben ongelooflijk
trots op hen!”

6 Wijkteammanagers met passie voor het vak

Wijkwerkers moeten geen last
van het management hebben

Machteld van de Wetering was de
afgelopen jaren manager bij de VMCA.
Nu is zij vanuit De Schoor manager
van de wijkteams in Almere Haven
en Almere Stad Oost. “Vanaf dag 1
zat mijn agenda bomvol,” lacht Van
de Wetering. “Het was alsof ik op een
rijdende trein sprong. Het scheelt dat
ik het werk en het veld goed ken.”

“
Zo mooi om
te zien hoe
zelfstandig
iedereen
werkt!

”

Wat Van de Wetering direct opviel was
de professionaliteit van haar collega’s.
“Zo mooi om te zien hoe zelfstandig
iedereen werkt! De wijkteams hebben
door bezuinigingen en corona heel
wat voor de kiezen gehad. Als je dan
ziet hoe flexibel iedereen is, is dat
prachtig.” Over hoe ze haar functie
als manager ziet, is ze duidelijk.

“Hoe kun je

“Wijkwerkers moeten vooral geen
tijd aan mij kwijt zijn, ze hebben geen
tijd voor gedoe. Ik ben er om hen te
ondersteunen, zodat zij extra aandacht
kunnen hebben voor bewoners. Als
manager kijk ik op macroniveau naar
de stad en help ik mee met het uitzetten van de koers. Heel leuk om te
doen.”

Hart op de tong,
passie voor het vak

Karin Wattimena is sinds 1 februari
2021 manager van de wijkteams in

Almere Poort en Almere Buiten. Zij
neemt een schat aan ervaring en inzichten mee uit de regio Utrecht, waar
ze meerdere leidinggevende functies
in het wijkwerk bekleedde.
Wattimena: “Wat ik hier in Almere
vooral bijzonder vind, is hoe het informele werk in de wijkteams is ingebed.
Dat heb ik in geen enkele stad nog
gezien. Het is natuurlijk de eeuwige
vraag: hoe kun je met beperkte middelen de bewoners zo goed mogelijk
ondersteunen?

met beperkte
middelen de
bewoners zo
goed mogelijk
ondersteunen?

”

Ik word er blij van dat het hier vanzelfsprekend is dat er gekeken wordt naar
vrijwillige inzet.”

Na haar echtscheiding stond
ze met de kinderen op straat
Wijkteam Stedenwijk & Literatuurwijk en De Zuiderpoort
werken nauw met elkaar samen. De Zuiderpoort is een
christelijk-gereformeerde kerk en heeft onder meer een
huis voor mensen die tijdelijk opvang nodig hebben.
Een uitkomst voor bijvoorbeeld vrouwen die na een echtscheiding met hun kinderen op straat staan. Zij vinden hier
in Stedenwijk een veilige plek en de kinderen hoeven niet
naar een andere school. De bewoner kan met ondersteuning
van de kerk en het wijkteam weer verder, zo nodig met een
doorverwijzing naar bijvoorbeeld het Juridisch Loket, de
Wetswinkel of een maatjesproject.

Qua managementstijl zet ze vooral in
op eigenaarschap. Wattimena: “Om
met zo’n fout boekjeswoord te zeggen:
coachend leiderschap. De wijkwerkers
zijn voornamelijk HBO-professionals.
Die weten wat ze kunnen en wat er
nodig is. Ik mag hen ondersteunen,
zodat zij goed gefaciliteerd hun werk
kunnen doen. Mijn collega’s zijn
gedreven mensen met het hart op de
tong en passie voor het vak. Daar krijg
ik energie van.”

Wijkteammanagers met passie voor het vak
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Het wijkteam is de spil in de wijk
Anneke Lettink (rechts)
is MEE-consulent
in wijkteam Muziekwijk
& Noorderplassen
Ina te Winkel (links)
neemt via Triade deel
in het Sociaal Stedelijk
Team

In een wijkteam zijn verschillende organisaties
en deskundigen met uiteenlopende expertises
vertegenwoordigd. In alle wijkteams zitten
maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners
van MEE, Wmo-consulenten, opbouwwerkers
en vrijwilligerscoördinatoren. Samen pakken de
teamleden individuele meldingen op en zetten
ze zich in voor een leefbare wijk. Maar hoe doen
ze dat nu eigenlijk?

“We zoeken

naar
praktische
oplossingen

8 Het wijkteam is de spil in de wijk

”

Elkaar versterken

Wijkwerker Anneke Lettink. “Elk
wijkteam heeft een wekelijks overleg,
waar we de binnengekomen meldingen verdelen, casuïstiek bespreken en
ervaringen uitwisselen. We zoeken
naar praktische oplossingen en met
onze verschillende disciplines vullen
we elkaar heel mooi aan. Hierin zit
écht onze kracht. Behalve teamleden
schuiven regelmatig ook deskundigen
uit andere specialistische organisaties aan. Denk aan verslavingszorg of
Humanitas. JGZ Almere is bijvoorbeeld
elke week aanwezig.”
Standaard is ook de aanwezigheid van
één of twee personen van het Sociaal
Stedelijk Team. Bijvoorbeeld Ina te
Winkel: “Ons team bestaat uit acht
mensen. Iemand van Kwintes, Vitree,
De Schoor, het Leger des Heils, GGD,
Amethist, InteraktContour en ikzelf
namens Triade. We zijn in koppels van
twee verbonden aan een gebied, maar
we zijn er met z’n allen voor de hele
stad. Wanneer een situatie vraagt om
specifieke expertise uit een bepaalde
hoek, dan kan een van ons bijvoorbeeld
met de wijkwerker meegaan naar het
gesprek met de bewoner of bewoners
om wie het gaat.”

Eén gezin, één plan, één aanpak

Een complexe vraag is een vraag die
speelt op meerdere levensgebieden.
Lettink: “Denk aan iemand die vraagt
om huishoudelijke hulp, maar die ook
een lichte verstandelijke beperking
heeft en niet goed in staat is een baan
te houden.” Afhankelijk van de expertise
die nodig is, wordt de melding toebedeeld aan de wijkwerker bij wie dit het
beste aansluit.
Te Winkel: “Wanneer de hulpvraag erg
gecompliceerd is kan het wenselijk
zijn om het Sociaal Stedelijk Team te
betrekken. Het streven bij complexe
casussen is altijd: één gezin, één plan,
één aanpak. Dat is het veiligst en het
handigst voor het gezin.”

Alles overzien

Behalve met het Sociaal Stedelijk
Team werken de wijkteams samen
met andere collectieven zoals Veilig
Thuis en Hometeams, waar onder
meer huisartsen, jeugdhulp, een
psychiater en de GGD in zitten.

Lettink: “Als wijkteam ben je de spil. We
moeten alles kunnen overzien, zowel
organisaties als problemen. Daarvoor
is nauwe samenwerking met elkaar
nodig, maar ook de mindset dat je hulp
vraagt, wanneer je iets niet weet.”
“En dat je niet zomaar zelf iets invult,”
vult Te Winkel aan. Als voorbeeld
noemt ze een Iraakse dame die na
twintig jaar in Nederland nog geen
woord Nederlands spreekt. “Je kunt
denken: zet je gewoon eens even in.
Maar als je kijkt naar waar zij vandaan
komt – gevlucht uit een oorlogsgebied,
niet zelf gekozen voor Nederland, geen
fijne thuissituatie – is het beter te begrijpen. Deze dame probeert haar oude
leven vast te houden en gaat daarom
alleen om met mensen uit Irak.”
Lettink: “Het is het verschil tussen
denken: de persoon wil niet meewerken. En: wat maakt dat deze bewoner
dit traject niet kan volgen? Die open
blik proberen we allemaal te hebben,
en daarin zoeken we de verbinding
met elkaar.”

“Het streven

bij complexe
casussen
is altijd:
één gezin,
één plan,
één aanpak

”

Met nietaangeboren
hersenletsel
naar huis
Een moeder van twee
kleine kinderen klopte
in 2020 bij het wijkteam
aan voor hulp met haar
financiën. Ze wilde inzicht
in hoe ze ervoor stond. Ze
vertelde dat haar partner
hersenletsel had opgelopen en opgenomen was.
Hij zou binnenkort naar
huis komen en daar zag
ze tegenop. Haar man
was groot en had last van
wegrakingen. Op papier
zag de casus er simpel
uit. Meneer was ontslagen
en dus moest het thuis
te doen zijn. Maar toen de
wijkwerker voor een keukentafelgesprek kwam,
bleek niets minder waar.
Meneer kon niet zelfstandig functioneren, raakte
snel overprikkeld, claimde
mevrouw volledig en het
gezin dreigde eraan onderdoor te gaan.
De wijkwerker bleef het
aanspreekpunt voor het
gezin en regelde ondertussen met verschillende
netwerkpartners hulp. Zo
kon vader naar een dagbesteding, de kinderen
naar de opvang en kreeg
vader uiteindelijk ambulante begeleiding.

Het wijkteam is de spil in de wijk
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“ We zijn

Een dag in het
wijkteam

allemaal
gelijk en
iedereen telt
mee. Dat is
waarom ik
dit doe

Voor wijkwerkers is elke dag
anders. Dat houdt het werk leuk,
uitdagend en verrassend.
Wijkwerker Youssef Bouazza en
vrijwilliger Daniëlle Horsman namen
ons mee in het dagelijks reilen en
zeilen van hun team.

“Kan ik de bewoner

met een steuntje in
de rug zelfstandiger
maken?

”

Youssef Bouazza is wijkwerker
in wijkteam Almere Centrum,
Staatslieden- en Kruidenwijk
(voorheen wijkteam Almere Stad
Midden)

”

Stok aan de deur
Door corona kwamen in het voorjaar van 2020 een hoop
mensen de deur niet meer uit. Daarom zetten het wijkteam
Almere Stad Midden en buurtcentrum Het Kardoes de actie
‘Stok aan de deur’ op. Een team dat bestond uit wijkwerkers,
jongeren van Youth for Christ en professionals en vrijwilligers
uit Het Kardoes belde bij de bewoners aan en bood hen een
tasje met informatie aan, via een anderhalve meter lange
stok. Een uitgelezen gespreksstarter. Hoe gaat het met je?
Heb je hulp nodig? Red je het wel? Door de actie voelden
bewoners zich gezien en gesteund, konden wijkwerkers
vinger aan de pols houden en kon (preventief) actie ondernomen worden.

10 Een dag in het wijkteam

Kan ik de bewoner met een steuntje
in de rug zelfstandiger maken? Elke
cliënt is maatwerk en elke vraag van
een cliënt ook. De een is prima geholpen met het spreekuur, de ander
heeft extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld vanuit het wijkteam of Budgetmaatjes van Humanitas. Een derde is
wellicht niet taalvaardig en kan bij een
taalcollectief aansluiten.”

Horsman: “Op het spreekuur voeren
bewoners de administratieve handelingen zoveel mogelijk zelfs uit. We
laten zien hoe iemand iets kan regelen,
maar hij of zij moet zelf alles invullen
op de computer. Ik vind het heel mooi
dat ik op deze manier iets kan bijdragen aan de wereld. De maatschappij
bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Rijk en arm. We zijn allemaal
gelijk en iedereen telt mee. Dat is
waarom ik dit doe.”

Trendwatchers van de wijk

Na het spreekuur gaat Bouazza verder
met de meldingen waar hij verantwoordelijk voor is. Bouazza: “Elke
binnengekomen melding bellen we na.
Als dat nodig is, gaan we op huisbezoek voor een keukentafelgesprek.”
Naar die bezoeken gaat hij bij voorkeur
lopend. “Dan kom je altijd wel iemand
tegen. Je ziet wat er in de wijk speelt
en bewoners kunnen je meteen even
aanschieten.” Ook laat hij zijn gezicht
regelmatig in het buurtcentrum en bij
verschillende initiatieven zien. Denk
aan de huiswerkbegeleidingsgroep, de

Buurtkamer of de conversatiegroep.
Bouazza: “Als wijkwerker ben je in de
eerste plaats een generalist. Je probeert een zo volledig mogelijk beeld
van de bewoner te krijgen en zoekt de
oplossing bij organisaties die hulp bieden. Pas wanneer een vraag specifiek
is, duik je de diepte in.” Een groot deel
van Bouazza’s werk bestaat dan ook
uit overleg met anderen: zijn directe
collega’s en andere organisaties en
samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor de wijk.
Bouazza: “Als wijkwerker ben je er
voor de bewoners, maar heb je ook een
sociale functie: je bent er ook voor de
wijk als geheel. Je kunt ons zien als
trendwatchers: wat is er aan de hand
en hoe kunnen we daarop inspelen?”

We zijn allemaal gelijk

“Ik wil graag midden in de maatschappij
staan,” vertelt ICT’er Horsman.
“Daarom doe ik op dit moment vrijwilligerswerk, onder andere in de Staatsliedenwijk en Kruidenwijk. Tijdens
het administratief spreekuur help ik
mensen met alle administratieve zaken
waar ze zelf niet uitkomen. Van het
opstellen van een cv tot het aanvragen
van een bijstandsuitkering en van het
reageren op Woningnet tot het begrijpen van een brief van de energiemaatschappij.”
Bouazza. “Als wijkwerker ben ik als
achtervang op dit spreekuur aanwezig.
Voor vragen van de vrijwilligers en
bewoners, maar ook om te kijken of
er misschien meer speelt dan alleen
een probleem met de administratie. Is
er extra hulp of ondersteuning nodig?
Een dag in het wijkteam
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In elk wijkteam zit een Wmoconsulent die Almeerders
ondersteunt bij het vinden van
oplossingen voor hun problemen. Wat is er nodig? Dat gaat
van iemand informeren over
buurtinitiatieven of helpen met
een hulpvraag in het eigen
netwerk tot het inschakelen
van ambulante begeleiding of
dagbesteding door een professionele zorginstelling. Kennis
van de stad en samenwerking
met anderen is essentieel.

“Mensen

vinden het
vaak moeilijk
om hulp te
vragen

Marko de Haan is Wmoconsulent in wijkteam
Almere Buiten West

”

Wegwijzers in de stad

Huisden: “Naar zo’n huisbezoek gaat,
als dat nodig is, iemand mee met
een andere expertise. Denk aan een
consulent van MEE, wanneer je naar
een cliënt met autisme gaat, of een
opbouwwerker wanneer je denkt dat
iemand is geholpen met activiteiten in
de wijk.”

Het beste van alle partijen

Een treffend voorbeeld waarin op
meerdere vlakken werd geschakeld is
dat van een niet-Nederlands gezin waar
moeder ernstige hartproblemen kreeg.
Vader werkte fulltime en dreigde
overbelast te raken. En voor de drie
jonge kinderen was geen opvang.

Wat kun je wél?

Carina Huisden en Marko de Haan zijn
beiden Wmo-consulent. “Het is een
functie die past bij wat ik in mijn hart
voel,” zegt Huisden. “Ik hou ervan om
mensen te laten zien waar hun kracht
ligt; wat zij allemaal wél kunnen.”

Het menselijke gezicht van de
gemeente

De Haan: “Mensen vinden het vaak
moeilijk om hulp te vragen. Daarom
is het fijn als iemand bij je thuis komt
die je helpt. Tijdens het huisbezoek
zoeken we samen naar een passende
oplossing. Dat kan heel praktisch zijn,
zoals huishoudelijke hulp of collectief
vervoer, maar soms is iemand ook
geholpen met een activiteit in de buurt,
bijvoorbeeld bij het Parkhuys of Humanitas. Is er meer hulp nodig, zoals
een traplift of begeleiding door een
zorgprofessional, dan regelen we dat
er een Wmo-beschikking komt.”
12 Wegwijzers in de stad

Huisden: “Op verschillende manieren
konden we dit gezin helpen. Via bijzondere bijstand regelden we huishoudelijke hulp en kinderopvang. Om
moeder te ontlasten werden de kinderen gekoppeld aan een maatje van de
VMCA. Dankzij de inzet van meerdere
partners is het gezin nu stabiel. Gelukkig gaat het weer beter met moeder.”

Spin in het web

De Haan: “Je ziet in dit voorbeeld dat
we met allerlei partijen in de stad
samenwerken. Dat vind ik ook een van
de leukste kanten van mijn werk. Ik zit
midden in de wijk met allerlei verschillende collega’s en regelmatig stapt er
een bewoner binnen. Hoe beter wij op
de hoogte zijn van alle activiteiten en
ondersteuners in de wijk, hoe beter we
Almeerders kunnen helpen.”

Bewonersondersteuning
Tien jaar geleden werd de heer Heuperman ziek. Zo ziek
dat hij de trap niet meer op kon en zwalkend liep. Zijn
vrouw en hij werden van het kastje naar de muur gestuurd,
omdat de arts niets kon ontdekken. Toen drie jaar geleden
de diagnose MSA werd gesteld, een chronische progressieve
hersenziekte, kwam alles in een stroomversnelling. De
buurvrouw schakelde het wijkteam in en dat zorgde voor
een traplift, huishoudelijke hulp en thuiszorg. Meneer ging
ook activiteiten doen, bij Bij Bosshardt. Toen dat niet meer
ging, regelde het wijkteam dagbesteding en vervoer daar
naartoe. Inmiddels woont de heer Heuperman in woonzorgcentrum Archipel. Mevrouw Heuperman drinkt twee
keer per week een kopje koffie bij Bij Bosshardt en krijgt
hulp bij alle geldzaken.

Carina Huisden
is Wmo-consulent in wijkteam
Stedenwijk & Literatuurwijk
Wegwijzers in de stad
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Organisatiestructuur en
dienstverlening, van 2015
naar 2021
De wijkteams in Almere zijn
een laagdrempelige vraagbaak
voor alle inwoners van de stad.
Niet alleen voor mensen met
een hulpvraag, maar ook voor
iedereen die zich in wil zetten voor zijn of haar buurt. De
wijkteams brengen mensen
met elkaar in verbinding en
dragen eraan bij dat iedereen
kan meedoen, ongeacht eventuele beperkingen. Samen met
bewoners zoeken wijkwerkers
praktische oplossingen bij
uiteenlopende vragen en als
dat nodig is, wijzen zij de weg
naar passende professionele
ondersteuning.

Bij de start in 2015 zocht de gemeente Almere samenwerking met Zorggroep Almere, VMCA, De Schoor en MEE IJsseloevers (De Schoor heeft in
2019 het maatschappelijk werk van Zorggroep Almere overgenomen) om
samen met hen de wijkteams te ontwikkelen. Deze organisaties zijn tot op
de dag van vandaag de samenwerkende partners die in opdracht van de
gemeente Almere de wijkteams vormen.
Management
De dagelijkse leiding in de wijkteams is in handen van drie wijkteammanagers.
Zij hebben ieder een aantal wijkteams onder hun hoede. Hun moederorganisaties zijn VMCA, De Schoor en MEE IJsseloevers. Er is een algemeen manager
vanuit de gemeente en een stuurgroep, waarin alle partners vertegenwoordigd
zijn. De stuurgroep geeft op directieniveau richting aan de langetermijnkoers
van de wijkteams op basis van een convenant.
Negen wijkteams
Aanvankelijk waren er zestien wijkteams in de stad. Met ingang van 2021 is
Almere opgedeeld in negen grotere gebieden met elk een eigen wijkteam.

Hiermee zijn robuustere teams ontstaan waarin de wijkwerkers makkelijker dan voorheen met elkaar kunnen
samenwerken.
Takenpakket
Gekozen is voor een indeling van de
stad in groene, oranje en rode
gebieden. In de groene gebieden
worden bewoners geacht meer
samenredzaam te zijn dan in de
oranje en rode gebieden.
In de groene gebieden beperken de
teams zich tot de wettelijke taken
(Wmo), cliëntondersteuning en maatschappelijk werk. In de oranje en rode
gebieden richten de wijkteams zich
daarnaast ook op collectieve oplossingen en op de ondersteuning van
vrijwillige inzet. Het takenpakket is
in oranje en rode gebieden hetzelfde,
maar er wordt een verschil gemaakt
in proactief werken in de rode
gebieden en reactief werken in de
oranje gebieden.

De professionals
In elk van de negen wijkteams
werken professionals uit de vier
partnerorganisaties samen:
• Wmo-consulenten vanuit
de gemeente Almere
• vrijwilligerscoördinatoren
vanuit de VMCA
• maatschappelijk werkers en
opbouwwerkers vanuit
welzijnsorganisatie De Schoor
• cliëntondersteuners vanuit
MEE IJsseloevers

14 Organisatiestructuur en dienstverlening, van 2015 naar 2021

Enkele cijfers
Er komen per maand ongeveer 800 meldingen binnen
met een vraag om Wmo-ondersteuning. Slechts een
klein deel daarvan wordt meteen doorverwezen naar
derden. De wijkteams kunnen ongeveer een tiende van
de vragen direct beantwoorden. De wijkteams spraken
in het eerste kwartaal van 2020 bijna 1.900 mensen per
kwartaal voor een probleeminventarisatie. Bij ongeveer
90% van de aanmeldingen werd een plan gemaakt. Dat
resulteerde in ruim 1.800 plannen in het eerste kwartaal
van 2020. Dat is ongeveer gelijk aan de kwartalen ervoor.
De plannen leidden in 1.423 gevallen tot een of meer
maatwerkvoorzieningen (vormen van individuele ondersteuning). Dat is ongeveer even veel als in de voorgaande
kwartalen.
(bron: gemeente Almere, Monitor Sociaal Domein)

Organisatiestructuur en dienstverlening, van 2015 naar 2021
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De waarde van
het wijkteam
kun je niet in geld
uitdrukken, wel in
blijheid

Anas Alratta (links)
is bewoner van
Tussen de Vaarten
Lucia Fer (rechts)
is opbouwwerker in
wijkteam Waterwijk,
Verzetswijk &
Tussen de Vaarten

De hulpvragen van bewoners lopen wijd
uiteen. Zo klopte de Syrische familie Alratta
bij het wijkteam aan, omdat mevrouw vrijwilliger wilde worden. Uiteindelijk kon het
wijkteam ook helpen bij twee meldingen
van hen.

Hartelijk welkom

“
Mensen coachen zodat
ze de persoon kunnen
worden die zij zijn, is
een van de mooiste
dingen van mijn vak

”
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De familie Alratta bestaat uit vader
Anas (33), moeder Sama (31) en zoon
Karam (1). Vader vluchtte in 2015 naar
Nederland, in 2017 kwam moeder
hier naartoe.
Anas Alratta: “Mijn vrouw sprak op dat
moment geen Nederlands en gebrekkig
Engels. Ze wilde heel graag iets doen
om de taal te leren en contacten op te
doen, want zowel zij als ik hebben geen
familie hier. Het wijkteam zit bij ons
om de hoek en dus liepen we daar naar
binnen. Ik vertaalde voor haar en legde
uit dat ze vrijwilligerswerk wilde doen.”
De wijkwerker die hen te woord stond,
was Lucia Fer. Zij is sinds 2015 wijk- en
opbouwwerker in Tussen de Vaarten.
Fer: “Het was even lastig toen Sama
binnenkwam vanwege de taal, maar
gelukkig kwamen we er al snel uit. Ik
vond een plek voor haar in de Weggeefwinkel in buurtcentrum Cobra. Daar
werd ze hartelijk ontvangen door de
andere vrouwelijke vrijwilligers.”

Hulp met het vinden van de weg

Alratta: “Sama vond het meteen leuk in
de Weggeefwinkel. Het was een mooie

De Weggeefwinkel
Almere heeft meerdere Weggeefwinkels. Hier kan iedereen
gratis spullen ophalen en naartoe brengen. Voorwaarden
als een bepaalde inkomensgrens of indicatie gelden hier dus
niet. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal items dat
je kunt meenemen, om te voorkomen dat mensen de gratis
spullen gaan verhandelen. Vrijwilligers runnen de Weggeefwinkels. Zij maken graag tijd om met de bezoekers gezellig
een kopje thee of koffie te drinken.

aanvulling op haar studie Nederlands
en Engels. Ikzelf was op dat moment
druk met het openen van een kapsalon
in Haarlem, samen met een compagnon. Helaas liep dat anders dan gepland. Ik ontdekte dat mijn compagnon
niet helemaal eerlijk tegen mij was en
besloot uit de zaak te stappen. Maar
toen wist ik niet hoe ik verder moest.
Sama had vaak contact met Lucia en
dus vroegen we hulp aan haar.”
Fer: “Ik zag hun beider verdriet,
luisterde naar hun verhaal en gaf hen

advies. In verwees hen, zoals gebruikelijk in dit soort gevallen, naar het
Zelfstandigen Loket en hielp Anas met
de communicatie met de boekhouder
van het gezamenlijk kappersbedrijf.
Die weigerde namelijk financiële informatie aan Anas te geven.”

De mogelijkheid scheppen je te
ontwikkelen

Inmiddels leeft de familie Alratta van
een Wbz-uitkering. Anas is druk met
zijn studie toegepaste psychologie

aan Hogeschool Saxion in Deventer en
Sama bereidt zich voor op een studie
bedrijfskunde aan de UvA. Hier begint
ze mee zodra ze haar examen Nederlands en Engels heeft gehaald.
Alratta: “Toen door corona onze opleidingen online gegeven gingen worden, kwamen we in de knel. In eerste
instantie konden we in de bibliotheek
een computer gebruiken, maar toen
die dicht moest, hadden we een probleem. Van ons inkomen konden wij
geen extra uitgaven doen, zoals voor
een laptop.”
Fer: “Om hen te helpen, heb ik eerst
een aanvraag voor bijzondere bijstand
gedaan. Die werd afgewezen. Vervolgens heb ik het Fonds Bijzondere
Noden benaderd, die twee laptops
aan dit echtpaar schonk. Prachtig,
want hiermee kunnen zij verder met
hun studie en zich verder ontwikkelen. Anas en Sama willen financieel
helemaal niet afhankelijk zijn van een
uitkering.”

Op weg naar zelfstandigheid

Anas en Sama zijn nog regelmatig in
het buurtcentrum Cobra te vinden,
voor zover corona dat toelaat, uiteraard. Een (gratis) kopje thee drinken,
een praatje maken en in de toekomst
hopelijk aanschuiven, of zelf Syrisch
koken, bij de Warme Wijkmaaltijd.
Fer: “Mensen coachen zodat ze de persoon kunnen worden die zij zijn, is een
van de mooiste dingen van mijn vak.”
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Werken aan een veilige en
prettige wijk

Buurtambassadeurs
De Wierden

Arzu Karadeniz
is opbouwwerker
in wijkteam
Almere Haven

Iedereen wil prettig kunnen wonen. Heel, veilig
en schoon. Als dat niet lukt, omdat er iets met de
buren is, of met de buurt an sich, dan los je dat
zelden met één gesprekje op. Samenwerking
tussen meerdere partijen is nodig.

“
Soms is het efficiënter

om persoonlijk contact
met een bewoner op
te nemen
18 Werken aan een veilige en prettige wijk

”

We hebben elkaar nodig

“Het wijkteam is voor de woningcorporatie een partner die we graag inroepen wanneer er bij onze huurders
problemen als verslaving, psychiatrie
of een verstandelijke beperking zijn,”
zegt Bob Zwier van de Alliantie. Hij
werkt inmiddels zes jaar als gebiedscoördinator in Almere Haven. “Wij
kunnen de ondersteuning die deze
bewoners nodig hebben niet bieden,
maar het wijkteam en de expertises
die daaraan verbonden zijn wel.
Het is een samenwerking tussen
maatschappelijke, welzijns- en
zorgpartijen.”

Korte lijnen

Wijkwerker Arzu Karadeniz van De
Schoor knikt. “De corporaties en het
wijkteam weten elkaar inderdaad
goed te vinden. Vooral de lijntjes met

de wijkbeheerders zijn kort. We werken behalve aan dit soort individuele
problemen ook aan de leefbaarheid
van de wijk en aan de sociale cohesie.”
Een voorbeeld van een succesvolle
samenwerking is een gezin dat in beeld
kwam doordat de voortuin overwoekerd
was. De buren hoorden het gezin vaak
ruzie maken en de kinderen huilen.
Aanbieden te helpen de voortuin op te
knappen was een mooie manier om
contact te leggen met het gezin. Uiteindelijk is het Schakelteam er naartoe
gegaan, dat is er voor mensen met een
psychische kwetsbaarheid en zij hebben een zorgmelding gemaakt.

Werkafspraken

Henriëtte Schneiders is gebiedsregisseur bij Ymere en herkent de
observaties van haar collega’s volledig. “Soms is het efficiënter om
persoonlijk contact met een bewoner
op te nemen dan om een brief sturen.
Bijvoorbeeld wanneer je vraagt om
geen fietsen of vuilniszakken in een
portiek te zetten. Je wilt weten wat de
reden is dat bewoners dit bij herhaling
blijven doen.

De Wierden is een wijk met veel sociale woningbouw.
Er wonen relatief veel kwetsbare Almeerders en de
verhuisfrequentie ligt er hoog. Dat heeft een negatief
effect op het gevoel van veiligheid in de buurt. Het
wijkteam nodigde een groep actieve bewoners uit om
over een oplossing na te denken. Het resultaat was
het project Buurtambassadeurs. Nieuwe bewoners
kunnen zich hier tijdens het gesprek bij de sleuteloverdracht met woningcorporaties Ymere of de
Alliantie voor aanmelden. Twee buurtambassadeurs
komen vervolgens langs met een welkomsttasje vol
informatie en attenties. Zij heten de nieuwe bewoner
van harte welkom in de wijk en kunnen direct tips
geven over de activiteiten en voorzieningen in de
wijk. De ambassadeurs weten ondertussen wie het
nieuwe gezicht is en of hij of zij misschien een extra
handje kan gebruiken.

“Het is een samenwerking

tussen maatschappelijke,
welzijns- en zorgpartijen

”
Zo’n benadering is natuurlijk intensiever, daarom zijn we kritisch in hoe we
dat aanpakken en kijken we per geval
wat haalbaar en reëel is.”
Zwier: “Vooral nu we gaan beginnen
met de implementatie van 10 werkafspraken in de wijk is het nodig intensief samen te werken. In die opgave
helpen we kwetsbare Almeerders aan
een eigen woonplek op maat, zodat ze
weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hoe kunnen we deze mensen
goed begeleiden? Wat is slim? Daar
moeten we samen in optrekken.”

Het Havenverbond

Medewerkers van het wijkteam
spelen niet alleen een rol in het
leefbaar houden van de wijk op dit
moment. Zij denken ook mee over de
toekomst, samen met denktank Het
Havenverbond. Karadeniz: “Omdat
het wijkteam een signalerende functie
heeft, toetst Het Havenverbond haar
plannen ook bij ons. Daarnaast weten
ze ons te vinden wanneer ze op zoek
zijn naar betrokken bewoners.”

Werken aan een veilige en prettige wijk
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Zonder elkaar red je het niet

“
Wanneer een

In elk wijkteam zitten meerdere maatschappelijk werkers. Zij vervullen een
belangrijke rol binnen het team en daarbuiten. De samenwerking met
netwerkpartners is onontbeerlijk.

Een nieuw
leven
opbouwen
Wanneer je uit het buitenland naar Nederland komt,
is alles nieuw. De taal, de
gebruiken, de mensen.
Dan is hulp heel erg welkom. Afgelopen jaar sloegen meerdere Almeerse
instanties de handen ineen
om een alleenstaande
moeder te helpen. Een
maatschappelijk werker
van De Schoor hielp haar
bij het inschrijven voor een
opleiding. De VMCA bood
haar een vrijwilligersplek
voor werkervaring. De
vrouwen van Moms4Moms
motiveerden haar. Het
Leger de Heils zorgde
voor huisvesting. Doordat
de verschillende organisaties alles met elkaar
afstemden, lukt het de
vrouw nu haar nieuwe
leven te starten.
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volwassene
een hulpvraag heeft,
kan dit zijn
weerslag
hebben op
het kind

Annick Asikende
is maatschappelijk
werker in wijkteam
Almere Poort en in
wijkteam Waterwijk,
Verzetswijk &
Tussen de Vaarten

“Ik begeleid

met bewoners en ondersteun ik bij de
dingen die geregeld moeten worden.
Maar ik ben ook een doorgeefluik;
weet bij welke instanties ze gespecialiseerde hulp kunnen krijgen.”

cliënten op
verschillende
leefgebieden

”

JGZ betrokken bij elke hulpvraag
bij kind

Je bent een doorgeefluik

Annick Asikende is maatschappelijk
werker in Almere Poort en Tussen
de Vaarten. “Ik begeleid cliënten op
verschillende leefgebieden. Denk aan
problemen rond een echtscheiding,
financiën, huiselijk geweld of huisvesting. Op elke melding volgt een
keukentafelgesprek met de bewoner.
Wat is de situatie? Waar kun je hulp
bij gebruiken? En mag ik jouw vraag
bespreken binnen ons team? Daarna
kan ik aan de slag. Als maatschappelijk werker voer ik gesprekken

Hulpvragen worden besproken in de
wekelijkse werkbespreking. Wanneer
er in het gezin een of meerdere kinderen aanwezig zijn, wordt de casus
aan het begin van die vergadering
gepland, omdat er dan iemand van
Jeugdgezondheidszorg Almere (JGZ)
aan tafel zit. Bijvoorbeeld verpleegkundig specialist Fathia Abdessadki.
Abdessadki: “Wanneer een volwassene een hulpvraag heeft, kan dit zijn
weerslag hebben op het kind. Daar
focussen mijn collega’s en ik ons op.
Wanneer we denken dat dit het geval
kan zijn, gaan we mee op huisbezoek.
Ik kan bewoners dan toeleiden naar
andere disciplines binnen JGZ, zoals
een medewerker jeugdhulp of een

jeugdarts. Ik kan de bewoner ook
verwijzen naar een specialist van een
andere netwerkpartner, denk aan de
GGZ of de huisarts. Preventie, signalering en ondersteuning zijn hierin
alle drie belangrijk.”

Intervisie en bespreking van
casuïstiek

“Zonder elkaar red je het niet,” zegt
Asikende. Ze doelt op de samenwerking tussen verschillende instanties,
maar ook op haar directe collega’s.
Asikende: “Ik werk nu bijna een jaar
als maatschappelijk werker en kijk
soms echt uit naar de casuïstiekbespreking: hoe zouden mijn collega’s
dit aanpakken? Behalve de bespreking met het wijkteam hebben we ook
intervisie en werkoverleggen met de
maatschappelijk werkers onderling.
Daarin helpen we elkaar verder. Ik
vind het bijvoorbeeld lastig om mijn
grenzen te bewaken. Sommige mensen bellen me vier keer op een dag
en dan ben ik toch steeds geneigd de

”

telefoon op te pakken. Dat is uiteraard
niet goed, maar hoe pak je dat aan?”

We doen het met z’n allen

Abdessadki knikt wanneer het aankomt op samenwerking: “Onze lijntjes
zijn kort. Ieder kijkt vanuit zijn eigen
expertise naar een casus, maar we
doen het met z’n allen. We spreken
af wie wat doet, zodat we geen dingen
dubbel doen en er geen zaken blijven
liggen. We zijn transparant naar de
ouders en doen altijd een follow-up.
Zo kun je bewoners in hun kracht
zetten.”

Zonder elkaar red je het niet
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Hoe waarborg je de privacy
van bewoners binnen een
wijkteam?
De kracht van de wijkteams zit hem in de samenwerking. Verschillende professionals bekijken
casussen vanuit hun expertise. Dat is mooi, maar
roept ook vragen op over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe waarborg
je de privacy van bewoners, terwijl je ze tegelijkertijd de best mogelijke ondersteuning wilt bieden?

“
De kracht van

het wijkteam
is dat we
samenwerken
en snel
kunnen
schakelen

”

Anouk Kemper is
maatschappelijk
werker in wijkteam
Almere Buiten Oost
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Meer administratiedruk
Evelien Steenhuis en Anouk Kemper
werken beiden in het wijkteam Almere
Buiten Oost. Ze helpen bewoners die
tussen de wal en het schip (dreigen te)
vallen; Kemper als maatschappelijk
werker, Steenhuis als consulent voor
mensen met een chronische ziekte en/
of een beperking.
Kemper: “De AVG is een bedoeld om
bewoners te beschermen. Hun privéinformatie moet privé blijven, als ze dat
willen. Hoewel ik dit een goed uitgangspunt vind, is het in de praktijk best een

Evelien Steenhuis
is MEE-consulent
in wijkteam Almere
Buiten Oost

worsteling voor ons. Het verhoogt de
administratiedruk bijvoorbeeld: elke
bewoner moet ons toestemming geven
om zijn of haar casus met het team te
bespreken.” Steenhuis: “Vooral voor
mensen met een moeilijk lerend niveau
is de taal van dat formulier nogal technisch. Dat het document vier pagina’s
heeft, helpt ook niet mee. We zouden

graag bijdragen aan een oplossing
waarmee we dit werkbaarder kunnen
maken voor alle partijen.”
Minder zicht op bewoners
Kemper: “De kracht van het wijkteam
is dat we samenwerken en snel kunnen schakelen. We werken volgens
het principe één gezin, één plan, één

Een jonge inwoner startklaar
voor het leven
“Kan ik een indicatie voor beschermd wonen krijgen?” Met die
vraag klopte een 18-jarige bewoner met ADHD bij een van onze
wijkteams aan. De wijkwerker die hij sprak, had al snel door dat
hij niet in aanmerking kwam voor die indicatie en ontrafelde de
vraag achter zijn vraag. Deze jonge man had hulp nodig met het
op de rit krijgen van zijn leven. Op meerdere vlakken ondernam
de wijkwerker actie. Ze stelde hem voor bij Learn2Work, een
traject waarin hij hulp krijgt in het proces richting een opleiding
en/of werk, benaderde Room4U van het Leger des Heils voor
een woonplek met begeleiding en vroeg samen met hem een
uitkering aan. De wijkwerker zelf voerde meerdere gesprekken
met de bewoner om hem weer in beweging te krijgen. Nadat
zij samen de toestemmingsverklaring hadden ingevuld, kon
de wijkwerker schakelen met andere netwerkpartners om het
leven van deze man weer op de rit te krijgen.

aanpak, maar als we informatie niet
mogen delen wordt dit moeilijk.”
Ze doelt niet alleen op de inspanning
die het kost om zelf toestemming
te krijgen, ook op de casussen die
externe collega’s bij werkoverleggen
inbrengen. Steenhuis: “Zij hebben niet
altijd toestemming van de bewoner
om de casus te delen. We mogen met
elkaar wel bespreken wat er gebeurd
is, maar niet om wie het gaat. Deze
casussen zijn geanonimiseerd en
zonder details die naar iemand te
herleiden zijn. Zo lopen we van beide
kanten belangrijke informatie mis,
want vaak staan onze netwerkpartners in contact met bewoners die bij
ons bekend zijn.”
Kemper: “Als wijkwerker wil je de
connectie met bewoners en netwerkpartners houden. De tijd die je kwijt
bent aan bureaucratie willen we liever
besteden aan het ondersteunen van
de bewoners.”
Bescherming wijkwerkers
Toch zien Steenhuis en Kemper ook
de voordelen van de AVG. Kemper:
“Anders dan in de tijd van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen
we nu toch informatie delen, wanneer
we ons écht ernstige zorgen maken
om iemand anders of ons eigen welzijn. Denk aan serieuze zorgen over
zelfverwaarlozing of de veiligheid van
anderen. Natuurlijk moeten we dit
dan wel stevig onderbouwen.”
Steenhuis: “Daarbij beschermt de AVG
ons als wijkwerkers in zekere zin ook.
Als een bewoner mij bijvoorbeeld via
WhatsApp vraagt iets te doen, dan leg
ik ook die conversatie vast in het dossier. Alles wat we met elkaar afspreken is op deze manier terug te vinden
en ook helder voor mijn collega’s .”

Hoe waarborg je de privacy van bewoners binnen een wijkteam?
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Interview

Van financiële hulpvraag tot
kookmaatje

Hoe fijner je
team, hoe
beter je
bewoners
kunt
ondersteunen
Het geheim van goed functionerende wijkteams is een
goede samenwerking met
elkaar. Weten waar de kracht
van je collega ligt, vertrouwen
op elkaars expertise en de
ander inschakelen wanneer
je een probleem signaleert.
Daarvoor is veiligheid binnen
het team essentieel.

Interview

Een moeder benaderde het wijkteam voor hulp bij haar scheiding.
Ze had praktische vragen. Hoe moest ze alles regelen? En redde
ze het financieel wel? Aan de keukentafel raakten de moeder en
de wijkwerker in gesprek over de avondmaaltijden. Moeder gaf
aan dat ze niet altijd wist hoe ze een gezonde en voedzame maaltijd moest bereiden. Nu is ze gekoppeld aan een maatje die eens
in de week met haar komt koken. Gezellig én gezond!

elkaar hebt. En hoe beter je je collega
kent, hoe meer je ook weet wat hij of
zij kan en weet: het specialisme in het
specialisme.”

Anna van Oorschot is vrijwilligerscoördinator in wijkteam Waterwijk,
Verzetswijk & Tussen de Vaarten en
in wijkteam Filmwijk, Danswijk &
Parkwijk.

“

Echt contact
en elkaar
helpen waar
dat kan

”

Kundig en informeel
“Professioneel,” antwoordt wijkwerker
Anna van Oorschot op de vraag hoe ze
de manier van werken in haar wijkteams zou omschrijven. “We werken
zeer intensief met elkaar samen op een
kundige manier, maar ondertussen zijn
we informeel in de omgang.”

24 Hoe fijner je team, hoe beter je bewoners kunt ondersteunen

Haar collega Marijke Heikoop knikt.
“Groepseenheid is heel erg belangrijk.
Wanneer je je binnen je team veilig
voelt, is het namelijk makkelijker om
te bespreken waar je tegenaan loopt,
waar je hulp nodig hebt en waar je
van baalt. Dus geen geroddel en nare
opmerkingen, maar echt contact en
elkaar helpen waar dat kan.”
Specialisme in het specialisme
De sfeer binnen het team heeft volgens
de dames directe weerslag op de
dienstverlening richting de bewoners.
Van Oorschot: “Als je geen plezier hebt
in je werk of in je team, dan straal je
dat onbewust uit naar de cliënt. Dan ga
je minder ver om iemand te helpen.”
Heikoop: “Ons doel is bewoners op een
laagdrempelige manier helpen. Mensen voelen of je een hechte band met

Marijke Heikoop is maatschappelijk
werker in wijkteam Stedenwijk &
Literatuurwijk

Steun en sparren
Behalve snel en goed kunnen doorverwijzen is een fijne samenwerking ook
nodig om je als wijkwerker staande
te houden. Van Oorschot: “We krijgen
te maken met zoveel verschillende
situaties! Sommige zijn heel heftig. Dan
is het fijn om te kunnen sparren met
elkaar. Heb jij in het verleden zoiets al
een keer meegemaakt? Hoe zou jij dit
aanpakken? Of: hoe zou jij omgaan met
een bewoner in deze omstandigheden?”
Heikoop: “Ik ben mede hierdoor blij met
de samenvoeging van de wijkteams. Het
kunnen bespreken van praktijksituaties
met je vakgenoten levert zoveel op. Met
nieuwe collega’s ga ik altijd eerst een
wandeling maken. Het is belangrijk
te weten wie iemand echt is. Dat gaat
verder dan oppervlakkig: wat doe je
en waar kom je vandaan? Je hebt een
vertrouwensband nodig om elkaar te
kunnen helpen.”

“ Ons doel is bewoners

op een laagdrempelige
manier helpen

”

Hoe fijner je team, hoe beter je bewoners kunt ondersteunen
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Wijkteam Almere

De kracht van het wijkteam

Een greep uit het drukwerk waarmee bewoners en netwerkpartners geïnformeerd worden over
spreekuren en activiteiten bij de wijkteams in hun buurt.

Het wijkteam is er voor bewoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. De wijkwerkers weten veel
van zorg en welzijn. Ze brengen Almeerders bij elkaar en zoeken samen met u naar de oplossing. Het
wijkteam is er ook voor u als u iets voor een ander wilt en kunt doen. Eén aanspreekpunt in uw wijk
voor vragen en ideeën!
• Persoonlijke begeleiding door
vakmensen
• Begeleiding naar makkelijke, tijdige
hulp dichtbij
• Eén huishouden, één plan
• Snelle verbinding met specialistische
zorg als dat nodig is

Bijvoorbeeld...

Dit magazine is een eenmalige uitgave van de wijkteams in Almere
en bestemd voor onze formele en informele netwerkpartners.

Vormgeving
Esther ten Wolde - 101procentesther
Voorbeelden op pag. 26 gemeente Almere

Concept en redactie
Karin Doting (gemeente Almere)
Wyanne Huitema (De Schoor), Yvette van Ree (VMCA)
Mariëlle Valk (MEE IJsseloevers)
Kim van der Velden (gemeente Almere)
Interviews
Ilse Ruijters
Eindredactie
Karin Doting

26 Een greep uit de activiteiten voor bewoners

• Hoe vind ik ondersteuning bij de zorg voor
mijn kinderen?
• Wie kan mij helpen met geldkwesties of
schulden?
• Wat is er te doen in de wijk?
• Volgens mij heeft een buurtgenoot hulp
nodig, wat kan ik doen?
• Ik heb relatieproblemen, hoe pak ik deze
aan?
• Ik maak mij zorgen over mijn werkloosheid,
wie kan mij helpen?

Fotografie
De foto’s bij de interviews zijn gemaakt door vrijwilligers van
Foto-N-zo, een project van de VMCA. Met dank aan Michael Ballak
en Johan Boom. Foto Roelie Bosch en pag. 21 door Maarten Feenstra.
Foto pag. 11 De Schoor. Foto’s omslag, pag. 4, 15 en 27 Shutterstock.

wijkteams.almere.nl

De kracht van het Wijkteam

27

Dit magazine is
een eenmalige
special
Het geeft een inkijk in
de dagelijkse praktijk
van de wijkteams anno
2021. De Almeerse
schrijfster Ilse Ruijters
heeft wijkwerkers,
managers, netwerkpartners en bewoners
geïnterviewd en hen
gevraagd wat ze doen
en wat zij betekenen voor
de Almeerse inwoners.

wijkteams.almere.nl

april 2021

Een must voor iedereen
die belangstelling
heeft voor het reilen en
zeilen van de Almeerse
wijkteams!

