Werkbezoek Huizen

Warm ontvangst in Wijkcentrum De Draaikom
Lidorganisatie Versa Welzijn heeft de gemeente Huizen voorgedragen als Gouden Gemeente.
Waarom? Dat werd ons op 26 januari 2017 wel duidelijk tijdens het werkbezoek van Sociaal Werk
Nederland aan deze gemeente en Versa Welzijn. Bij dit werkbezoek zijn vele organisaties
aangeschoven, zoals GGZ Nederland, VWS, ZonMW, BPSW, Registerplein, Movisie, RIBW Alliantie,
Universiteit Utrecht, Branchebelang Thuiszorg en Ministerie SZW. De gemeente en het sociaal
werk hebben heel duidelijk een mooie samenwerking met elkaar gevonden. Er is wederzijds
respect en vertrouwen. Wethouder Bakker: “De gemeente kan zich het beste zo min mogelijk
bemoeien met het sociaal werk, we zorgen slechts voor goede randvoorwaarden”. Versa Welzijn
krijgt op deze manier alle vrijheid om te doen waarin ze goed zijn: mensen coachen in het vinden
van hun passie.
Participatie en vertrouwen
Op deze dag bezochten we met dit gezelschap 2 wijkcentra in Huizen: Meetamorfose en de
Draaikom. In totaal heeft Versa Welzijn 4 wijkcentra onder haar hoede waar bewoners met
verschillende achtergronden en indicaties samen kunnen komen. Hier komen mensen met
psychische problemen, ouderen, en jongeren bij elkaar. En verder staat de deur voor een ieder open,
of je nu een zorgindicatie hebt of niet. Op deze manier vullen de wijkcentra, naast dagbesteding, een
zorgbehoefte aan. “We zijn voor minder zorg en meer welzijn in de gemeente”, vertelt de
wethouder. “Op deze manier kunnen we nauw aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en
blijft de regie bij hen. In de wijkcentra voelen mensen zich prettig.”

Die samensmelting van verschillende groepen zien we ook terug tussen de vrijwilligers en de
bezoekers van de wijkcentra. Iedereen participeert in de activiteiten en het motto is het elkaar
ondersteunen. Iedereen in het wijkcentrum is gelijk aan elkaar. Dit gaat gepaard met een groot
vertrouwen. Zo is het wijkcentrum Meetamorfose 3 dagen van de week geopend. Maar vaste
bezoekers en vrijwilligers hebben zelf een sleutel waarmee ze naar binnen kunnen op andere
momenten. Dit vertrouwen zorgt voor een ongedwongen en prettige sfeer.
Tijd voor meedoen
Wat kunnen bezoekers zoal in het wijkcentrum doen? Eigenlijk is een betere vraag: wat kan er niet?
Zo worden in De Draaikom momenteel 40 verschillende projecten uitgevoerd onder de noemer “Tijd
voor Meedoen”. Deze projecten zijn samen met de bezoekers gestart en worden door 16
coördinatoren begeleid. Zo is er een bak team, een klus team, een Beauty team, een voedselbank
team, een Nederlandse les team en een sport team. Het voedselbank team kookt bijvoorbeeld op
iedere dinsdagavond voor 50/60 bezoekers met producten die de voedselbank aan het wijkcentrum
geeft. Het sport team gaat met kinderen actief aan de slag. Het Beauty team kapt bezoekers of geeft
een manicure. Het zijn heel concrete ‘winwin-situaties’ die het wijkcentrum faciliteert.
Het Geheugenhuis
Of zoals een nuchtere bezoeker het ook eens genoemd heeft “het geen-geheugenhuis”, is speciaal
voor dementerende ouderen en mantelzorgers opgezet en huist in De Draaikom. Het is dagbesteding
voor ouderen, maar niet in een zorgsfeer. Wanneer je de ruimte betreedt dan is daar een gezellige,
warme huiskamer waar lachende en geconcentreerde gezichten de ruimte vullen. In het licht van
‘langer thuis blijven wonen’ is dit een mooi initiatief. Deze ouderen zijn onder de mensen, worden
door zorgverleners geholpen indien noodzakelijk en de mantelzorgers kunnen even hun hart luchten,
informatie inwinnen of zich prima vermaken in een van de andere ruimtes van de Draaikom. Hier is
weer die ‘winwin-situatie’.
In deze gemeente heeft het ‘sociaal werk nieuwe stijl’ een mooie betekenis gekregen. Marijke Vos,
voorzitter van Sociaal Werk Nederland, heeft dan ook de gemeente Huizen gefeliciteerd met de
status Gouden Gemeente. Wat een inspirerende dag was het vandaag!
Sociaal Werk Nederland bedankt de gemeente Huizen en Versa Welzijn voor de gastvrijheid.

