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GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE  WOONSERVICEGEBIEDEN 

“De Buurt Aan Zet” 

 

Inleiding 

De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld:  

1. Marle, Daarle, Daarleveen 

2. Nijverdal Noord, Hulsen 

3. Nijverdal Zuid 

4. Haarle 

5. Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen & Rhaan 
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Een woonservicegebied is een overzichtelijk afgebakend gebied waarbinnen de 

mogelijkheden voor ouderen en mensen met beperkingen zo optimaal mogelijk zijn om zo 

lang mogelijk zelfstandig en met plezier in hun dorp, wijk of buurt te blijven wonen.  

Daarvoor is nodig:  

- adequate huisvesting; 

- informatie, advies en cliëntondersteuning; 

- persoonlijke diensten en zorg thuis; 

- ontmoeting en activiteiten op een bereikbare locatie; 

- een winkel voor dagelijkse levensbehoeften op een bereikbare locatie of een  

 boodschappenservice; 

- (openbaar) vervoer; 

- een omgeving die in het algemeen als veilig wordt ervaren;   

- kwalitatief goede (huur)woningen; 

- redelijke woonlasten. 

 

Het bovenstaande moet vanuit wonen, welzijn en zorg aanpakt worden en daarom hebben 

de Woningstichting, ZorgAccent, het Algemeen Maatschappelijk Werk en Stichting De Welle 

de samenwerking gezocht. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund. De initiatiefnemers 

willen een brede samenwerking met elkaar en met overige organisaties op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg. Gebiedsgericht werken, onder de noemer “De buurt aan zet”, is een 

integrale werkwijze waarbij de vraag van de bewoner en de eigen verantwoordelijkheid 

leidend zijn. Het gebiedsgericht werken wordt bottom-up vormgegeven volgens de drie 

onderstaande clusters: 

1. Groen en veilig 

2.    Versterking sociale cohesie waaronder programmering in (multifunctionele) 

accommodaties  

3. Vroegsignalering, informatie en advies (VIA) 

 

Ad 1.   Groen & veilig   

Gedurende het gehele jaar kunnen burgers aangeven waar zij knelpunten ervaren op het 

gebied van groenvoorziening en (verkeers)veiligheid. Deze knelpunten worden vervolgens 

opgepakt door een werkgroep Groen en Veilig die bestaat uit; bewoners, wijkagent, opzichter 

of wijkbeheerder van de Woningstichting en de Welle coördineert het geheel.  

Om het initiatief van zelfwerkzaamheid en meer eigen verantwoording bij de burger te 

stimuleren, vindt er ook jaarlijks een schouw in de wijken/buurten plaats. 
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Deze wordt georganiseerd door de gebiedscoördinator van Stichting De Welle in 

samenwerking met de wijkvereniging/plaatselijk belang. Hiervoor worden tevens de 

Woningstichting, gemeente, wijkagent, raadsleden en overige burgers uitgenodigd.  

Deze schouw zorgt voor een inventarisatie van de knelpunten en samen met de bewoners 

wordt vervolgens een plan gemaakt. Het blijft te allen tijden de verantwoording van de 

burger, die de uitvoering van de plannen zelf oppakt. Tevens geeft de schouw aanleiding om 

gesprekken aan te gaan met de betreffende bewoners, waarbij ook signalen van een andere 

aard naar voren kunnen komen. Zo worden op een laagdrempelige manier vraagstukken en 

knelpunten met betrekking tot de eigen (fysieke) omgeving opgepakt. 

 

Ad 2. Sociale programmering 

Activiteiten van en voor bewoners (incl. versterken ontmoetingsfunctie accommodaties) 

Om zolang mogelijk in het ‘eigen’ huis te kunnen blijven wonen, is het van belang een 

woonomgeving te creëren die aan de randvoorwaarden voldoet. Binnen dit cluster gaat het 

om de aanwezigheid van sociale programmering in een accommodatie binnen de eigen 

wijk/buurt zodat de ontmoetingsfunctie verstrekt wordt. De accommodatie moet daarbij 

voldoen aan de eisen van toegankelijkheid en verschillende activiteiten bieden. Voorbeelden 

van dergelijke activiteiten, die de onderlinge sociale contacten versterken, zijn: samen eten, 

buurthuiskamer, een spellenmiddag, maar ook bijeenkomsten in het kader van preventie 

kunnen daar onder vallen. Hierbij wordt vraaggericht gewerkt, waarbij er ook ruimte is voor 

andersoortige initiatieven uit de wijk. De gebiedscoördinator van de Welle is hiervoor 

momenteel het aanspreekpunt. 

 

Ad 3. VIA, (Vroegsignalering, Informatie en Advies) 

Het VIA-team is een compact, integraal werkend multidisciplinair team dat preventief werkt 

en zich richt op het voorkomen van individuele knelpunten en overlastgevende situaties. Het 

VIA-team is voorliggend ten opzichte van het sociaal team / MDO en werkt aan enkelvoudige 

problematiek. In het geval van multi-problem problematiek wordt er rechtstreeks verwezen 

naar het sociaal team / MDO. Eigen kracht van de hulpvrager en zijn omgeving staat centraal 

bij het vinden van een oplossing.  

 

Een VIA-team bestaat uit; 

 Woonconsulent (Woningstichting Hellendoorn); 

 Wijkverpleegkundige (ZorgAccent); 

 Wijkagent (politie); 

 WMO-consulent (gemeente); 
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 Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW); 

 Gebiedscoördinator (Stichting De Welle). 

 

Er is voor deze samenstelling gekozen, omdat deze organisaties: 

 het werken in de wijken als core-business hebben; 

 actief zijn in de 0e en 1e lijn; 

 preventief werken. 

Het team komt maandelijks bijeen en daarnaast op afroep bij dringende individuele 

ondersteuningsvragen. Wanneer wenselijk kunnen overige organisaties met een specifiek  

signaal deelnemen. 

 

Signalering 

Naast de signalen die binnen komen vanuit de organisaties is ook input nodig van de 

‘buurtmensen’. Deze straatvertegenwoordigers zijn de oren en ogen in de wijk die hiervoor 

persoonlijk benaderd zijn. Maar ook andere vrijwilligers, bijvoorbeeld vanuit de Kerken en/of 

de Welle die “Even Buurten” of maaltijden bezorgen, kunnen signalen doorgeven aan de 

gebiedscoördinator.  

De ‘buurtmensen’ hebben of leggen contacten, worden aangesproken of spreken mensen 

aan als er problemen zijn. Tevens helpen zij ook om ideeën van mede buurtbewoners 

mogelijk te maken.  Indien gewenst kunnen ze een training ‘signaleren en opvolgen’, volgen. 

Het aanspreekpunt voor de buurtvrouw of -man is in eerste instantie de gebiedscoördinator. 

 

Werkwijze VIA  

 Signalen omtrent knelpunten zijn er in allerlei vormen en kunnen door verschillende 

personen en organisaties geconstateerd worden. In alle gevallen wordt er eerst met 

de hulpvrager overlegd.  

 Samen met de hulpvrager wordt gezocht naar antwoorden/oplossingen waarbij we 

gebruikmaken van de eigen kracht van de hulpvrager en diens netwerk. 

 Zo nodig worden signalen doorgespeeld naar het VIA team en daar wordt samen 

gebrainstormd hoe verder te handelen. Hierbij wordt d.m.v. onderstaande punten 

bekeken hoe de omstandigheden zijn; 

 Familie 

 Enkelvoudig / meervoudig problematiek / vraagstuk  

 Eigen kracht, in samenwerking met;  

1. Direct 

2. Familie 
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3. Buurt 

 In voorkomende gevallen wordt met toestemming van de hulpvrager het signaal 

besproken in het VIA-team.  

 Binnen het VIA-team wordt besproken wie het knelpunt oplost. Dit gebeurt indien 

mogelijk met behulp van vrijwilligers.  

 Spelen er urgente zaken, dan wordt er ad-hoc een overleg gepland. 

 

Toekomst 

Alle woonservicegebieden hebben momenteel een VIA-team. De toekomst zal uitwijzen of 

het bij deze samenstelling blijft of dat er VIA-teams in de verschillende woonservicegebieden 

samengevoegd gaan worden.  

Het VIA-team is een laagdrempelige voorziening waarbij de burger centraal staat. Dit houdt 

o.a. in dat er voorafgaand aan een VIA-overleg (deze vinden plaats in verschillende 

accommodaties binnen de verschillende wijken/buurten) een inloop plaats zal vinden waar 

de burger (met een vraag) vrij naar binnen kan lopen.  

Organisaties / instellingen werken steeds meer intensiever en integraler samen. Dit kan 

kostenbesparing oplevering: dubbelingen kunnen worden voorkomen en doorverwijzing naar 

dure zorg wordt teruggedrongen. Deze manier van werken verhoogt de snelheid en 

effectiviteit en maakt een deel van specialistische interventies overbodig. 

In het kader van de transities zal 2015 een proefjaar worden waarbij aandacht moet zijn voor 

het meten van de effecten van deze werkwijze.  

 

De aard en omvang van het VIA-team komt op dit moment tegemoet aan de vraag die de 

samenleving stelt. De noden en behoeften van de mensen veranderen echter al naar gelang 

de omstandigheden binnen hun woon- en leefsituatie. Door middel van preventie, eigen 

kracht en hulpverlening wordt hierop geanticipeerd. Binnen dit voortdurende proces vindt het 

gebiedsgericht werken plaats, waar door middel van voortdurende evaluaties steeds naar de 

meest effectieve en de meest efficiënte werkvorm wordt gezocht.  
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