Doelen en afspraken wijkzorgteam Parkwijk.
Op 30 mei is het wijkzorgteam Parkwijk bijeen geweest in het Parkholt. Egbert Brons van
School van de Dialoog heeft ons in een programma meegenomen en samen met ons doelen
opgesteld en werkafspraken gemaakt. In dit verslag een weergave daarvan:
Doelen:
1. De bewoners van Parkwijk zijn trots op hun wijk en er heerst in de wijk een klimaat
waarin het normaal is dat mensen elkaar kennen en met elkaar omgaan. Successen
van het wijkzorgteam worden daarom neergelegd bij de bewoners van de wijk;
2. Het wijkzorgteam is een laagdrempelige voorziening, dat tastbaar in de wijk
(Parkholt) aanwezig is. De gezichten van het team zijn bekend in de wijk. Het is
bekend dat het team je met veel zaken kan ondersteunen. Daarbij weten ze niet
alles, maar helpen je goed richting zelfredzaamheid. Het team kan terugvallen
op/doorverwijzen naar collega’s in de “buitenring” (zie Pva), waarmee een uitstekend
contact is opgebouwd. Partijen versterken elkaar, in plaats van elkaar beconcurreren.
Het wijkzorgteam is voor de bewoners van de wijk (en hun vertegenwoordigers; het
wijkplatform) en het meldpunt zorg en overlast “de plek” om signalen neer te leggen
om op te pakken;
3. Voor het team zelf is een belangrijk doel om binnen het Oude Ambt te ontschotten;
multi-disciplinair leren werken (in Welzijn Nieuwe Stijl). Daarbij is het belangrijk dat
de leden van het team van elkaar weten wat ze aan werkervaringen en
vaardigheden inbrengen in het team. De leden van het team werken in
gelijkwaardigheid met elkaar samen.
Werkafspraken tot zover:
- Het wijkzorgteam komt op de woensdagochtend bijeen in het Parkholt (later gaat dit
naar eens per 14 dagen). Hier worden meldingen ingebracht en afgesproken hoe we
deze aan gaan pakken. We leggen alleen de afspraken vast; Marcel bewaakt deze;
- Het Parkholt ombouwen tot een wijkcentrum waar “voor en door” de doelgroep
activiteiten georganiseerd worden die bijdragen aan het voorkomen van problematiek
(preventie) en uiteraard het oplossen van ervan. Het bestaande Steunstee-spreekuur
in het Parkholt wordt omgebouwd/ingezet als inloopspreekuur/helpdesk bij het
wijkzorgteam;
- Afspraken maken met de leden van de “buitenring”, te beginnen met Ramon van Dijk
van MZO en de wijkagent;
- In kaart brengen van de brandhaarden in de wijk (problematiek letterlijk op de kaart
zetten);
- Kennismaken met het wijkplatform;
- Mee op de komende wijkschouw;
- Nadenken over de presentatie aan de wijk (extra Parkwijzer; gebruik maken van
webpagina wijkplatform, opstarten facebook)?
- Uitzoeken hoe we onze uren registreren? Daarbij aantonen voor de organisatie
hoeveel uren we nodig zijn voor het project; daarvoor toestemming regelen;
- Vindbaarheid Parkholt verbeteren.
Marcel van Leeuwen.

