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MEE helpt mensen hun
sociale netwerk te benutten
MEE Drechtsteden stimuleert
mensen die aankloppen voor hulp
of ondersteuning om meer samen
te werken met hun directe omgeving. Relaties met hulpverleners
houden immers op, terwijl de band
met partner, ouders of broers en
zussen in veel gevallen voor het
leven is.
MEE Drechtsteden biedt ondersteuning aan mensen die leven met een
beperking. Het is de overtuiging van
de organisatie dat problemen beter
opgelost kunnen worden wanneer
het eigen netwerk nauw betrokken
is. Deze gedachtegang past niet
alleen in de visie op de Wmo, maar is
ook goed voor de kwaliteit van de
hulpverlening, zegt consulente
Ariadne Pors van MEE. “In het leven
van cliënten zijn professionele
hulpverleners eigenlijk maar
passanten. Oplossingen die de cliënt
en zijn netwerk aandragen sluiten
beter aan bij de hulpvraag en
hebben een langere levensduur.”
Durf hulp te vragen
Maar zijn we in onze geïndividualiseerde maatschappij bereid om
elkaar te helpen? Ariadne denkt van
wel. “Mensen willen best helpen
wanneer je ze daarvoor uitnodigt,”
zegt de consulente. Ze baseert haar
mening baseert op ervaringen
binnen de Sociale Netwerkstrate-

gieën (SNS) waaruit MEE al twee jaar
werkt. “SNS is een visie en werkwijze
waarmee we onze cliënten helpen
en begeleiden om hun sociale
omgeving te betrekken bij het
oplossen van hun problemen”, legt
zij uit.
“We helpen hen ondermeer met het
in beeld brengen van hun sociale
netwerk en met het organiseren van
een overleg met de mensen in dit

‘Mensen willen
best helpen’
netwerk. Daarin wordt besproken
waar de persoon in kwestie tegenaan loopt en hoe de omgeving zou
kunnen helpen. Mensen vinden het
zelf soms moeilijk om hun omgeving
om hulp te vragen. Ze durven
familieleden of vrienden niet te
betrekken bij het meedenken over
oplossingen, omdat ze denken dat
mensen hiervoor geen tijd of zin
hebben.” Check of dat echt zo is,
adviseert Pors. “Het blijkt namelijk
dat wanneer je iemand vraagt om
met je mee te denken over de
toekomst, omdat die ander jouw
situatie kent, mensen zelden of
nooit ‘nee’ zeggen. Het ligt anders
wanneer je iemand vraagt om jouw
problemen op te lossen.”

Verliefd stel
Pors heeft de SNS werkwijze
ondermeer toegepast bij twee
cliënten met een verstandelijke
beperking die willen trouwen.
Het verliefde stel heeft MEE
gevraagd hierbij te helpen.
“Voordat de twee in het huwelijksbootje stapten, wilden zij allerlei
zaken uitgezocht hebben, bijvoorbeeld hoe ze een gezamenlijk
huishouden kunnen voeren en welke
gevolgen hun kinderwens heeft.
Deze en andere vragen zijn aan bod
gekomen tijdens het overleg dat we
met hun familie georganiseerd
hebben. De aanwezige familieleden
hebben beloofd een en ander uit te
zoeken en verklaarden zich bereid de
nodige ondersteuning in de
toekomst te bieden,“ aldus Pors.
“Het mooie van deze manier van
werken is dat de cliënt het tempo
bepaalt waarin hij
of zij geholpen
wil worden
en de regie
houdt over
eigen
leven.”

’Soms moeilijk om
hulp te vragen’

Actieteam voor Marco
‘Ik ben blij dat de wens van mijn moeder, om mij niet eenzaam achter te
laten, in vervulling is gegaan.’ (Marco)
De SNS-werkwijze is ook ingezet voor een jonge man (Marco) wiens
terminaal zieke moeder zich zorgen maakte over hoe het met haar zoon
verder moest na haar dood. Marco woonde nog thuis en zijn moeder was
bang dat hij eenzaam zou achterblijven. Met hulp van MEE kon Marco de
banden met de mensen in zijn omgeving aanhalen. “Er is voor hem een
actieteam gevormd, waarop hij terug kan vallen”, aldus Pors, die bijval
krijgt van Marco: “Dankzij de hulp vanuit MEE heb ik nu een groep
mensen om me heen kunnen verzamelen die ik regelmatig ontmoet.
Ik ben blij dat de wens van mijn moeder om mij niet eenzaam achter te
laten hiermee in vervulling is gegaan.”
Informatie
Voor meer informatie over de SNS-werkwijze: MEE Drechtsteden
tel. (078) 750 89 00, e-mail: servicebureau@meedrechtsteden.nl.

Sociaal wijkteam kijkt vérder
Dordrecht heeft sinds vorig jaar een sociaal wijkteam. Het startte in
Wielwijk na het succes van het project ‘Achter de Voordeur’ van Woonbron,
dat wijkbewobers met elkaar in contact brengt. Het wijkteam werkt:
binnenkort krijgen ook Crabbehof en Nieuw Krispijn er een.
Pamela van der Kruk is directeur bij
Stichting VraagWijzer Nederland en
in Dordrecht kwartiermaker voor het
sociaal wijkteam. Aan de wijkteams
nemen onder meer MEE Drechtsteden, Vivenz en de Zichtbare Schakel
(wijkverpleegkundigen) deel.
Bewoners kunnen bij het wijkteam
terecht met vragen over wonen,
werk en vrijwilligerswerk
De start
Pamela van der Kruk vertelt: “Wim
Sterk, strategisch beleidsmedewerker van de gemeente Dordrecht,
kwam met het idee voor een sociaal
wijkteam. Na een startbijeenkomst
in september 2011, waar verschillende partijen aanwezig waren, ging
het team in Wielwijk van start.
Voordat er beleid was, is het concept
in de praktijk uitgeprobeerd.
De proef slaagde en in maart 2012 is
het bedrijfsplan opgezet.”
Het sociaal wijkteam in Wielwijk is
een van de drie schakels in de keten
van informatie, advies en ondersteuning in Wielwijk. De overige twee
schakels zijn het WijkInformatiePunt
en het Wijknetwerk.
Vraag achter de vraag
In Nederland werken veel organisaties met een strak afgebakende
taakopvatting. Voor mensen met
vragen, problemen of een beperking,
is dat heel lastig. Waar kun je
immers met welke problemen

terecht? De organisaties werken
veelal met een vraag- aanbodsysteem. Ze krijgen een vraag en kijken
dan of dat binnen het aanbod past.
Bij het sociaal wijkteam is dit
anders, professionals van al die
organisaties werken in één team
samen. “We kijken naar de vraag
achter de vraag. Een voorbeeld:
mensen komen binnen bij het
Wijkinformatiepunt en zeggen werk
te zoeken. Door verder te kijken
blijkt vaak dat deze mensen in
(grote) financiële problemen zitten,

die niet met een baan opgelost zijn.
Eerst de problemen aanpakken, kan
voorkomen dat direct loonbeslag
wordt gelegd bij een nieuwe
werkgever.”
Duidelijkheid
Het wijkteam probeert een duidelijk
beeld te krijgen van de hulpvraag.
“We kijken naar de mogelijkheden
en de zelfredzaamheid van iemand.

‘We zorgen voor
een goed vangnet’

Dit doen we niet vóór, maar met die
persoon. Alles kunnen we binnen
het wijkteam oplossen, tenzij de
problemen te maken hebben met
een verslaving of een psychische
stoornis. In die gevallen zijn we
genoodzaakt mensen door te
verwijzen. Ook als er sprake is van
huiselijk geweld verwijzen wij door,
in dat geval naar Vivenz”, zegt
Pamela van der Kruk.
Het wijkteam bemiddelt tussen
mensen en de Sociale Dienst
Drechtsteden en andere uitkerende
instanties. Ook helpt het wijkteam
met daginvulling en activering.

Dit gebeurt in samenwerking met
MEE Drechtsteden. “We zorgen voor
een goed vangnet voor mensen met
beperkingen en kwetsbare mensen.
Op deze manier voorkomen we dat
ze in een sociaal isolement raken of
zelfs dakloos worden”.
Nieuwe wijkteams
In januari zijn de voorbereidingen
gestart voor twee nieuwe wijkteams
in Crabbehof en Nieuw Krispijn.
Ook komt er verdieping op drie
onderwerpen voor de wijkteams:
jeugd, werk en inkomen en gezondheid. Op dit moment wordt gekeken
welk onderwerp het beste in welke
wijk past.
Kijk voor meer informatie op
www.wielwijk.nl/sociaalwijkteam

