BUURTWELZIJN
Informatie voor samenwerkingspartners

Op weg naar vitale buurten
De komst van de WMO en de veranderingen in de AWBZ veroorzaken een kanteling van individuele
voorzieningen naar collectievere - door de gemeente gefinancierde - voorzieningen. De gemeente
Groningen heeft hiervoor het beleidsprogramma WMO in Vitale Buurten ontwikkeld. Vervolgens heeft zij
aan Humanitas, MJD en Stiel opdracht gegeven om hiervoor een gezamenlijk aanbod te ontwikkelen.
Dit heeft geresulteerd in het plan Buurtwelzijn dat de drie organisaties samen gaan vormgeven in elf
Groningse wijken. Hoofduitgangspunt van Buurtwelzijn is: het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie van stadjers.

Basisfuncties Buurtwelzijn
Buurtwelzijn gaat in september 2010 in elf wijken in Groningen van start. Buurtwelzijn is geen project (met
een einddatum), maar een nieuwe, blijvende manier van werken.
Buurtwelzijn biedt de volgende basisfuncties:
• Informatie & advies
• Ontmoeting & participatie
• Signalering
• Activering & ondersteuning
• Vrijwillige en professionele zorgondersteuning
Deze basisfuncties worden door Humanitas, MJD en Stiel verder ontwikkeld en versterkt. De
verschillende wijkdisciplines gaan in nauwe onderlinge samenwerking werken aan deze vijf basisfuncties.

Stips in elf wijken
Alle elf wijken beschikken straks over een steun- en informatiepunt (Stip) dat bedoeld is voor alle
wijkbewoners van 23 jaar en ouder. De bestaande Stips worden aangepast, waardoor een veel bredere
doelgroep er gebruik van kan maken. Stip krijgt een spilfunctie in de wijk en vormt daarmee de verbinding
tussen wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. In Stip krijgen de vijf Buurtwelzijn-basisfuncties
een prominente plek, het wordt de uitvalsbasis voor de buurtwerkers.

Buurtwerker nieuwe stijl
Buurtwelzijn vraagt om medewerkers die vraaggericht werken, eropaf gaan, uitgaan van de eigen kracht
van burgers en goed samenwerken met professionals uit andere werkvelden. De buurtwerkers van
Humanitas, Stiel en MJD gaan 'regieversterkend' werken: ze gaan uit van de kracht en de talenten van de
burger en z'n netwerk. De rol van de buurtwerker wordt er meer een van coach, makelaar, activeerder.
Dit betekent dat ze ook bij de ondersteuning van cliënten vaker formele en informele netwerken zullen
inschakelen. De buurtwerkers werken vanuit vertrouwen in de cliënt, diens mantelzorgers en vrijwilligers.

Proeftuin in Groningen-Zuid
De Wijert, Corpus den Hoorn, Helpman, Coendersborg en de Nieuwe wijken-Zuid zijn de inhoudelijke
voorlopers van Buurtwelzijn. In deze pilot-wijken ontwikkelen we de vijf basisfuncties Buurtwelzijn als
eerste. Hier werken we de nieuwe rollen en taken nader uit en herzien de diverse overlegstructuren,
zodat meteen een efficiencyslag wordt ingezet. Deze proeftuin in Groningen-Zuid dient als voorbeeld voor
de hele stad.
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Samenwerking met partners in de wijken
Humanitas, MJD en Stiel treden in dit vernieuwingsproces actief in contact met gemeentelijke diensten en
met alle andere instellingen die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. Want Buurtwelzijn-nieuwe
stijl kan alleen een succes worden als alle betrokken organisaties nauw samenwerken!
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Meer informatie
Humanitas, Hennie Mulder
MJD, Rene Paulissen
Stiel, Anja Bos

(050) 312 60 00
(050) 312 61 23
(050) 368 18 88

h.mulder@humanitas.nl
r.paulissen@mjd.nl
a.bos@stiel.nl
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