Het begint
met een
praatje
In de reeks Hechter in de buurt van Het

Een rondje door de buurt met MET

Sociaalplein Heerhugowaard volgen wij zeven
professionals van verschillende organisaties.
Alle zeven ondersteunen zij, vanuit hun eigen
expertise, bewoners bij hun vragen en alle zeven
verkennen zij hoe zij in de buurt preventief
kunnen samenwerken met andere partijen.
In deze reeks brengen we de mogelijkheden van
preventief samenwerken in de buurt in beeld.
Hoe ziet het werk van deze professionals eruit?
Wat voor soort ontwikkelingen kunnen zij
vanuit hun positie signaleren? Op welke vlakken
kunnen zij samenwerken met andere partijen
in de buurt? En, merken bewoners al iets van
deze samenwerking? Deze vragen zullen wij de
komende zeven weken beantwoorden.
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Het begint
met een
praatje
Het maatschappelijk werk, opbouwwerk en jongerenwerk
hebben sinds 2015 een nieuw jasje. Een groen jasje van MET.
Alle ruim dertig medewerkers hebben er één met hun naam
en het logo van MET erop en zijn zo veel mogelijk op straat
te vinden. De werkwijze van deze professionals is echter niet
hetzelfde. De jongerenwerker appt tussen vergaderingen door
met de Heerhugowaardse jeugd en de opbouwwerker gaat op
een zaterdagochtend naar een uitvoering van het wijkkoor.
In deel 2 lees je meer over het werk van

Opbouwwerker Suleika van Holland en jongerenwerker Willem

opbouwwerker Suleika van Holland en

Zevenhuizen nemen ons mee op hun rondjes door de wijk. Wat

jongerenwerker Willem Zevenhuizen van
MET en over hoe zij met andere partijen
in de buurt samenwerken.
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zien ze? En hoe is de verhouding tussen aanwezigheid op straat
en overleggen met andere partijen?
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Bruggenbouwers
Op een donderdagochtend direct na het buurtoverleg
van Heerhugowaard Noord, heeft Suleika van Holland,
opbouwwerker bij MET tijd om haar wijken te laten
zien. De zon schijnt uitbundig. Op de fiets vertelt
Suleika dat ze blij is dat ze weer op het buurtoverleg
kon zijn. ‘Opbouwwerkers zijn bruggenbouwers,’
legt ze uit. ‘Wij zijn de hele dag bezig met verbinden.
Bewoners onderling. Bewoners en verenigingen.
Bewoners en werk. Wij krijgen niet betaald voor het
koffie drinken, maar voor het leggen van duurzame
verbindingen. Op de buurtoverleggen zie ik altijd
wel wat nieuwe koppen en hoor ik meer over
vragen en initiatieven in de wijk.’ Daarnaast is het
een goed moment om jezelf te profileren en nieuwe
ontwikkelingen in te brengen, aldus Suleika. Zo vertelde
zij aan het eind van het buurtoverleg dat zij vanuit MET
de expert op het gebied van vragen en activiteiten
rondom homoseksualiteit is (het ‘roze netwerk’). ‘Steeds
meer weten mensen uit Heerhugowaard dat zij mij
daarvoor kunnen benaderen.’
Naast opbouwwerkers werken er maatschappelijk
werkers, cliëntondersteuners en jongerenwerkers bij
MET. Ook buurtbemiddeling en een aantal sociale
raadslieden maken deel uit van MET. Maatschappelijk
werkers zijn direct verbonden aan gezinnen/individuen
en jongerenwerkers lopen veel door de wijk, en
hebben een focus op jongeren. In totaal werken op dit
moment ruim dertig professionals bij MET, waarvan
een groot aantal een eigen expertise heeft. Van (v)
echtscheidingen en eerwraak tot begeleid wonen,
dementie en de roze wereld.
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Een bakkie bij het Dekafé

met mensen op straat heeft ze een aantal

We zetten onze fietsen bij de DekaMarkt. In

overlegmomenten met professionals en partijen

het café naast de supermarkt (het DeKafé)

uit de buurt. Elke twee, drie weken spreekt zij de

spreekt Suleika regelmatig af met collega’s en de

wijkagent in het DeKafé over signalen en nieuwe

wijkagent. Het is een ideale plek; hier zijn de MET

ontwikkelingen. Daarnaast komt Suleika veel in

medewerkers zichtbaar en kunnen bewoners die hun

de Ezel, een buurthuis in Noord, waar zij via de

boodschappen doen hen gemakkelijk aanspreken.

vrijwilligers veel over de buurt en buurtbewoners

Vandaag gaan we gelijk de buurt in. Suleika stapt

hoort. Er is daar onderling een grote betrokkenheid.

stevig door en kijkt goed om zich heen.

Als de vrijwilligers zorgen over een buurtbewoner
doorgeven, zorgt Suleika dat zij binnen een week

‘Gister heb ik die drie straten genomen en dan kijk
ik: Hoe zien de huizen eruit? Hoe is de tuin? Daarna

kan terugkoppelen wat zij daarmee heeft gedaan.
‘Helemaal in het begin is het belangrijk om het

App ik naar mijn team: die en die straten gehad, geen

vertrouwen van bewoners te winnen. Dat is de beste

bijzonderheden. Ook praatjes met bewoners zet ik

PR die je kunt hebben.’

onze App. We hebben een heel mooi systeem, waarin
je op een plattegrondje van de wijk kunt aangeven

En dan schuift Suleika op uitnodiging ook nog aan

wie je waar gesproken hebt en waarover. In het

bij wijkpanel en dorpsraad overleggen. De dorpsraad

totaaloverzicht kun je dan zien waar we de meeste

in De Noord is best ver weg, maar juist omdat deze

mensen spraken en waar het over ging. Kijk, in deze

wijk wat afgelegen ligt, vindt Suleika het belangrijk

straat komt een nieuwe bewoner in dat huis met

om hierheen te gaan. Om te laten zien dat MET er

die verwaarloosde tuin. Dan ben ik heel benieuwd

ook voor hen is. Ook de activiteiten van de wijkpanels

wie daar komt wonen, dat houd ik extra in de gaten.

zijn goede momenten om de bekendheid van MET

Zodra ze er wonen bel ik even aan. Dan leg ik uit

te vergroten en de betrokkenheid bij de buurt te

wie ik ben en laat mijn kaartje achter. Het is allemaal

tonen. ‘Als we op zaterdagochtend een zangfestijn

preventief. Jezelf laten zien, uitleggen wie je bent,

is ga ik erheen. Hup, mijn groene jas aan, praten

wat je doet. En dit is het leuke van dit werk, ik kan

met de bewoners, fotootje, Twitter. Dat wordt wel

hier lopen en dit is gewoon werk. Het is de leukste

gewaardeerd door bewoners en door de gemeente.’

baan van wereld.’

Overleggen versus aanwezigheid op straat
Wijkagent, buurthuis en wijkpanel

We lopen terug richting de DekaMarkt. Hoe is

Ondanks het mooie weer zijn er niet veel mensen

de verhouding tussen overleggen met andere

buiten. Misschien zijn ze aan het werk of zitten

partijen en op straat zijn nu? ‘Ik ben liever meer

ze binnen, denkt Suleika hardop. Naast praatjes

op straat dan op overleg. Maar het is alle twee
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Voor de supermarkt nemen we afscheid. Nu het
rustig is op straat, werkt Suleika een halve dag in de
wijk en nog een uurtje thuis om de mails te bekijken
en te beantwoorden. Ook de werktijden zijn flexibel.

Eerste keer gedag, tweede keer praatje
Precies een week later, om 19:00 tref ik Willem in
het DeKafé, Hij is net terug van een wereldreis van
vier maanden. Hij heeft al een rondje door de buurt
in gedachte. Van de wijkagent had hij een melding
van een nieuw groepje jongeren op een pleintje in
de buurt. En bij buurthuis De Ezel hoopt hij de vaste
jongeren te spreken over het feest van afgelopen
zaterdag dat niet doorging.
Het is stil op straat. Heel stil. Schoolvakantie en koud,
verklaart Willem. Voor De Ezel staat niemand en in
het park erachter komen we alleen een man met zijn
hond tegen.
‘Als het altijd zo rustig zou zijn, zou ik een andere
baan zoeken,’ grijnst Willem. Op een normale avond
belangrijk,’ vindt Suleika. Samen met haar collega

goed. Bovendien komen uit sommige overleggen

opbouwwerkers heeft zij vorige week nog het belang

nieuwe acties voort. Zo signaleerden Suleika met

van verschillende acties onder de loep genomen.

een Wmo-consulent en een Wijkverpleegkundige

Vanuit de kaders die de gemeente heeft gegeven

op het eerste buurtoverleg dat Het Sociaalplein voor

hebben ze gekeken: Wat doen wij precies en sluit

veel bewoners onduidelijk was. Samen hebben zij

dit aan bij onze opdracht? ‘Het is belangrijk om

een korte presentatie voorbereid die zij twee keer

hierbij stil te staan, aldus Suleika, ‘om samen te

hebben gehouden. Ze heeft de Wmo-consulent en

kijken of we goed bezig zijn. En ook te bepalen waar

wijkverpleegkundige beter leren kennen en is al af en

wij niet van zijn.’ Als opbouwwerkers verdelen zij

toe door de wijkverpleegkundige meegevraagd. ‘Zo

onderling de aanwezigheid op overleggen. Al met al

kom ik weer met nieuwe gezinnen in contact!’

spreekt hij vier of vijf groepjes en een aantal jongeren
alleen, om zo te signaleren wat er speelt onder de
jeugd en om op laagdrempelige wijze contact te
onderhouden. Een van de leukste dingen aan zijn
baan vindt Willem de onvoorspelbaarheid. Je kan elke
middag of avond weer nieuwe groepen of jongeren
tegenkomen. ‘De eerste keer dat ik een nieuwe groep
tegenkom zeg ik gedag en als ik ze op een andere
dag op dezelfde plek zie maak ik een praatje. Dan
weten we allebei dat we hier vaker zijn.’

vindt Suleika de verhouding ‘overleg versus straat’
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verandering is het werken met de jongeren zelf. Nu

Over het algemeen is de samenwerking rondom

kijkt hij meer naar wat de jongeren zelf willen en

signalen goed. De wijkagente, wijkverpleegkundige

kunnen. Niet door zelf dingen voor te stellen, maar

scholen en buurthuizen weten Willem in een vroeg

door de goede vragen te stellen. ‘Wie ben ik om te

stadium te vinden. Het contact met de J&G coaches

zeggen dat iemand twee of tien sollicitatiebrieven

is sinds zij bij de gemeente werken en Willem bij MET,

per week zou moeten sturen?’ Door in gesprek te

iets minder geworden. Meer zaken gaan richting

gaan, aan te sluiten bij het netwerk en het tempo van

maatschappelijk werk en de jongerencoach.

de jongeren en de jongeren zelf te laten nadenken
hoopt Willem in een vroeg stadium meer bewustzijn

Buurtoverleg

te creëren. Duurzaam bewustzijn op allerlei gebieden,

We lopen terug. Het begint al te schemeren en

van drugs en schulden tot werk en vrije tijd. ‘Als

wordt nu echt koud. Wat vond Willem van het

iemand Whatsappt dat hij baalt van zijn bijbaantje,

eerste buurtoverleg waar hij vorige week bij was? Hij

stel ik voor om die week even een tosti te eten en het

denkt even na. ‘Ik vond dat er veel gepresenteerd

er over te hebben. Ik probeer zoveel mogelijk aan te

werd. De helft van de bijeenkomst ging het over

sluiten op hun leven. Een tosti is een van de middelen

nieuwe gesprekken met ouderen om het veilig thuis

die ik tot mijn beschikking heb.’

wonen te vergroten. Ik heb het idee dat we al veel
gesprekken met ouderen voeren, vanuit MET en de

Signalen en samenwerken

gemeente, maar ik heb eerst maar geluisterd, kijken

Willem signaleert veel op straat. Vorig jaar zag

waar ik aansluiting kan vinden.’

hij dat het drugsgebruik onder jongeren in de
Bomenwijk steeds groter werd. ‘Op straat vonden

Willem is wel van plan vaker te komen. Hij denkt

we de zakjes XTC. Als team hebben we contact

dat het een goede manier is om zijn netwerk op

gezocht met Brijder en zij hebben met een aantal

te frissen. Het belangrijkste signaal dat hij zelf zou

jonge ervaringsdeskundigen voorlichting gegeven

willen inbrengen zijn de jongeren zonder baan en

Tosti als middel

over de mogelijke risico’s. In dit geval maakten

uitkering die noodgedwongen thuis wonen. ‘Alleen

Willem werkt al elf jaar als jongerenwerker, waarvan

we een combinatie; de jongeren waarvan ik

al in Heerhugowaard Noord kan ik dertig jongeren

drie jaar in de gemeente Heerhugowaard. Anderhalf

vermoedde dat ze al verslaafd waren, bracht ik in

opnoemen die in deze situatie zitten, dat vind ik

jaar geleden ging hij van Kern8 over naar MET. In

contact met mijn collega die als jongerencoach die

vrij veel.’ Hij zou in samenwerking met HalteWerk

die tijd is veel veranderd, vindt Willem. Sinds hij

meer intensieve begeleiding biedt en die jongeren

willen kijken of zij hier samen met de jongeren iets in

voor MET werkt, is hij als specialist jongerenwerker

met meerdere vragen verder helpt. De jongeren

kunnen veranderen. Met dat voornemen stapt Willem

meer op straat en heeft hij meer contact met andere

die nog niet verslaafd waren, zijn bij de bij de

op zijn fiets richting Alkmaar.

partijen, vooral de wijkagent en de vrijwilligers van

voorlichtingsbijeenkomsten betrokken. Bij hen ging

buurthuisDe Ezel spreekt hij veel. Maar de grootste

het weer om bewustzijn creëren.
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— OPMERKING —

Buurthuis De Ezel, voorzitter Tineke Has:

verandering is het werken met de jongeren zelf. Nu

Over het algemeen is de samenwerking rondom

kijkt hij meer naar wat de jongeren zelf willen en

signalen goed. De wijkagente, wijkverpleegkundige

kunnen. Niet door zelf dingen voor te stellen, maar

scholen en buurthuizen weten Willem in een vroeg

door de goede vragen te stellen. ‘Wie ben ik om te

stadium te vinden. Het contact met de J&G coaches

zeggen dat iemand twee of tien sollicitatiebrieven

is sinds zij bij de gemeente werken en Willem bij MET,

‘Wij zijn een goed lopend buurthuis met 140 vrijwilligers. Wij hebben

per week zou moeten sturen?’ Door in gesprek te
elke week wel contact met MET. De ene week een keer de andere week gaan, aan te sluiten bij het netwerk en het tempo van
vier keer. Wij hebben elkaars mobiele nummers, maar de MET’ers uit de jongeren en de jongeren zelf te laten nadenken

iets minder geworden. Meer zaken gaan richting

Noord komen ook regelmatig op de koffie. We hebben het vaak

hoopt Willem in een vroeg stadium meer bewustzijn

Buurtoverleg

over buurtbewoners of activiteiten. Zo had de bibliotheek MET

te creëren. Duurzaam bewustzijn op allerlei gebieden,

We lopen terug. Het begint al te schemeren en

laatst gevraagd of zij een buurthuis kenden waar zij een cursus voor

maatschappelijk werk en de jongerencoach.

van drugs en schulden tot werk en vrije tijd. ‘Als
laaggeletterden zouden kunnen geven. Dan legt MET dat aan ons voor, iemand Whatsappt dat hij baalt van zijn bijbaantje,
of wij hier ruimte voor hebben en of wij mensen kennen die hiervoor in stel ik voor om die week even een tosti te eten en het

wordt nu echt koud. Wat vond Willem van het

aanmerking zouden komen. Andersom vragen wij ook of MET mensen er over te hebben. Ik probeer zoveel mogelijk aan te

werd. De helft van de bijeenkomst ging het over

willen wijzen op de activiteiten die wij in De Ezel organiseren. Zij

sluiten op hun leven. Een tosti is een van de middelen

nieuwe gesprekken met ouderen om het veilig thuis

komen vaker bij mensen thuis. Zij kunnen eenzame buurtbewoners

die ik tot mijn beschikking heb.’

wonen te vergroten. Ik heb het idee dat we al veel

aanmoedigen om op donderdag naar onze inloopmiddag te komen

eerste buurtoverleg waar hij vorige week bij was? Hij
denkt even na. ‘Ik vond dat er veel gepresenteerd

gesprekken met ouderen voeren, vanuit MET en de

of om mee te doen aan een cursus ‘Boekhouden voor beginners’. Wij

Signalen en samenwerken

gemeente, maar ik heb eerst maar geluisterd, kijken

kunnen zelf niet overal langs. Daarnaast vragen wij ook weleens of ze

Willem signaleert veel op straat. Vorig jaar zag

waar ik aansluiting kan vinden.’

op bezoek willen gaan bij mensen over wie wij ons zorgen maken.

hij dat het drugsgebruik onder jongeren in de
Een leuke nieuwe activiteit zijn de maandagmiddagen waarop mensen Bomenwijk steeds groter werd. ‘Op straat vonden
uit het asielzoekerscentrum samen met twee vrijwilligers koken
we de zakjes XTC. Als team hebben we contact

Willem is wel van plan vaker te komen. Hij denkt

voor andere mensen uit het asielzoekerscentrum en voor mensen

gezocht met Brijder en zij hebben met een aantal

te frissen. Het belangrijkste signaal dat hij zelf zou

uit de buurt. Deze middagen waren er niet gekomen zonder hulp

jonge ervaringsdeskundigen voorlichting gegeven

willen inbrengen zijn de jongeren zonder baan en

van
Nezha
MET en ze worden heel goed bezocht; elke keer zijn
Tosti
alsvan
middel

over de mogelijke risico’s. In dit geval maakten

uitkering die noodgedwongen thuis wonen. ‘Alleen

er
zo’n twintig
mensen
hetals
AZC
en zo’n vijf mensenwaarvan
uit de buurt.
Willem
werkt
al elfuit
jaar
jongerenwerker,
En
wejaar
hebben
al zes
nieuwe aanmeldingen
van statushouders
die
drie
in de
gemeente
Heerhugowaard.
Anderhalf

we een combinatie; de jongeren waarvan ik

al in Heerhugowaard Noord kan ik dertig jongeren

dat het een goede manier is om zijn netwerk op

vermoedde dat ze al verslaafd waren, bracht ik in
vrijwilliger
willen
worden!
Al
met
al
ben
ik
heel
tevreden
over
de
contact met mijn collega die als jongerencoach die
jaar geleden ging hij van Kern8 over naar MET. In
samenwerking
met
MET.
We
mogen
ze
altijd
bellen
om
te
sparren
en
de
meer intensieve begeleiding biedt en die jongeren
die tijd is veel veranderd, vindt Willem. Sinds hij

opnoemen die in deze situatie zitten, dat vind ik

eindverantwoordelijkheid
bij ons,jongerenwerker
dat is fijn. Ze nemen het
voor MET werkt, is hijblijft
als altijd
specialist
buurthuis
over.’en heeft hij meer contact met andere
meer opniet
straat

met meerdere vragen verder helpt. De jongeren

kunnen veranderen. Met dat voornemen stapt Willem

die nog niet verslaafd waren, zijn bij de bij de

op zijn fiets richting Alkmaar.

partijen, vooral de wijkagent en de vrijwilligers van

voorlichtingsbijeenkomsten betrokken. Bij hen ging

buurthuisDe Ezel spreekt hij veel. Maar de grootste

het weer om bewustzijn creëren.
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— VOORUITZICHT —

3 — De wijkverpleegkundige
Volgende week meer over het werk van de wijkver
pleegkundige anno 2016. De wijkverpleegkundige
S1 gaat met de Wmo consulent mee op kennisma
kingsgesprek, steekt haar hoofd om de hoek bij de
huisarts en de bejaardensoos en overlegt met de
opbouwwerkers. Wat is er nieuw aan de functie van
de wijkverpleegkundige? Hoe gaat de samenwerking
met partijen uit de buurt? En wat signaleert de wijk
verpleegkundige daar? Je leest het volgende week!

Voor meer informatie en een uiteindelijk overzicht van alle
publicaties kunt u terecht op:
hechterindebuurt.dsp-groep.nl

Deze reeks is tot stand gekomen met subsidie van de
provincie Noord-Holland

Sinds een jaar komt een aantal partijen van Heerhugowaard
Noord, Heerhugowaard Zuid en Heerhugowaard Midden
eens in de zes weken bijeen om ontwikkelingen in de
buurt te bespreken, en wanneer dat nodig is, gezamenlijk
acties te formuleren. Het doel van deze preventieve
samenwerking is het versterken van de buurten, waardoor
op de lange termijn het aantal individuele hulpvragen kan
afnemen.
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