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Buurtplan buurtsteun Aarveld/Bekkerveld 2018

Waar staat buurtsteun nu?

Wat willen we in 2018 bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Werkgroep Buurtsteun
Er is een Werkgroep Buurtsteun bestaande uit de wijkraad (tevens voorzitter/procesbegeleider), twee bewoners, een vertegenwoordiger van de Zonnebloem (tevens 4e bewoner), de gebiedsregisseur en een vertegenwoordiger van het SBT.
De werkgroep is nu bijna drie jaar bezig, met als voornaamste topics:
1. Het begrip buurtsteun is verkend: er is consensus
over het idee buurtsteun als netwerk van netwerken en het belang van ontmoeting en relaties.
2. De ons bekende informele en formele netwerken
zijn in kaart gebracht.
3. Er is gewerkt aan het stimuleren van bestaande
netwerken en het doen ontstaan van nieuwe
(waaronder CPO de Aartjes).
4. De werkgroep heeft samen met de wijkraad twee
bewonersavonden georganiseerd, mede om zo te
komen tot een netwerk van ‘sleutelfiguren’.
5. Er is door (leden van) de werkgroep een begin gemaakt met het organiseren van ontmoetingsbevorderende activiteiten.
6. In het wijkblad wordt in vrijwel elke uitgave aandacht besteed aan buurtsteun.
De werkgroep beschikt over een eigen pagina op aarbek.nl: http://www.aarbek.nl/category/werkgroepbuurtsteun/

Werkgroep Buurtsteun
De werkgroep buurtsteun wil bereiken dat er einde
2018
1. Het begrip buurtsteun staat. Het hoeft niet verder
uitgewerkt te worden, al is er natuurlijk altijd
sprake van verdere verdieping en verfijning. We
besteden aandacht aan meer thematische onderwerpen, zoals eenzaamheid, gezondheid e.d.
2. In de loop van 2018 is een geactualiseerde netwerkkaart beschikbaar.
3. Het Marcelluscomité is nieuw leven ingeblazen en
uitgebreid tot de aangrenzende straten. CPO de
Aartjes is in 2017 opgeheven, we hebben een mogelijk alternatief onderzocht.
4. We zijn tenminste éénmaal bijeengeweest met de
sleutelfiguren.
5. Het koortje wordt gecontinueerd. Daarnaast vinden in 2018 enkele activiteiten plaats.
Er is een besluit genomen over het al dan inrichten
van een ontmoetingsplek.
6. Het begrip buurtsteun leeft bij een groter deel van
de bewoners, er is meer oog voor hulpvragen van
anderen.

Werkgroep Buurtsteun
1. We agenderen tenminste twee onderwerpen, te
beginnen met eenzaamheid, voor verdere verdieping in de werkgroep. Leden van de werkgroep nemen waar mogelijk deel aan de door de gemeente
georganiseerde Werkplaats Buurtsteun.
2. We agenderen de kaart voor een van de vergaderingen om gezamenlijk te kijken naar aanpassingen
en aanvullingen.
3. We wonen de vergaderingen van het Marcelluscomité bij en ondersteunen waar mogelijk. We organiseren een algemene bewonersavond voor de
bewoners van de flats langs de autoweg.
4. We organiseren, samen met de wijkraad, ten minste één bijeenkomst met de sleutelfiguren. Daarna
evalueren we de aanpak.
5. In 2018 vinden, georganiseerd door werkgroep
en/of wijkraad o.a. de rommelmarkt en een buurtpicknick plaats. In 2018 organiseren we bovendien
een BuurtBabbeldag en de actie ‘Een uur voor je
Buur’.
De verkenning inzake de wenselijkheid/mogelijkheid van een onntmoetingsplek wordt afgerond
met een besluit over al dan niet doorzetten.
6. Naast de gebruikelijke artikelen leveren we een interviewserie en een posteractie voor het wijkblad.
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Buurtorganisatie
De werkgroep buurtsteun is een werkgroep van de
buurtorganisatie zodat beiden sterk verweven zijn.
Activiteiten van de werkgroep vallen daardoor altijd ‘
onder de vlag’ van de buurtorganisatie.
Burenhulp
Burenhulp is volledig overgegaan in Buurtsteun.
We gebruiken de term daarom niet meer.
Het speciale telefoonnummer (vrijwel nooit gebruikt) is
vervallen en dat symboliseert eigenlijk ook dat buursteun geen organisatie is, maar de buurt zelf.

Buurtorganisatie
Continueren van de bestaande situatie.

Buurtorganisatie
Continueren van de bestaande situatie.

Zorgnetwerk
Sinds 2013 functioneert in Aarveld/Bekkerveld het Zorgnetwerk.
Dat betekent niet meer en niet minder dan dat drie à
vier keer per jaar de belangrijkste zorginstellingen onder
voorzitterschap van de wijkraad bij elkaar komen. Veel
besproken onderwerp is dagbesteding voor oudere
mensen. Naar aanleiding daarvan probeert de wijkraad
op de eigen website ook zoveel mogelijk activiteiten
voor ouderen te vermelden of daarnaar te linken
(http://www.aarbek.nl/category/activiteiten/).
Er wordt geen casuïstiek besproken.
De belangrijkste doelstelling van het Zorgnetwerk is er
aan bij te dragen dat de spelers in de buurt elkaar kennen en elkaar daardoor gemakkelijker weten te vinden.
En zo werkt het ook.
Het Zorgnetwerk beschikt over een eigen uitgebreide
sociale kaart en een eigen pagina op aarbek.nl
(http://www.aarbek.nl/category/zorgnetwerk/).

Zorgnetwerk
1. In 2018 vinden in principe vier bijeenkomsten van
het Zorgnetwerk plaats, maar het aantal bijeenkomsten zou kunnen worden aangepast afhankelijk van de ontwikkeling van Open Koffie.
2. In de loop van 2018 is een overzicht gereed van
alle activiteiten in de buurt.
3. In 2018 hebben we besproken of we kunnen komen tot een ouderennetwerk. Afhankelijk van de
uitslag daarvan wordt verdere actie gepland.

Zorgnetwerk
1. De wijkraad nodigt deelnemers uit.
2. De wijkraad neemt het initiatief voor een inventarisatie en probeert afspraken te maken met alle
betrokken over het actueel houden van het overzicht.
3. Agenderen voor de bijeenkomst van maart 2018.

Open Koffie
In 2017 is voor het eerst een Open Koffie georganiseerd.
Dat is een bijeenkomst gericht op informele kennismaking, vooral voor professionals.

Open Koffie
In 2018 hebben een of meer bijeenkomsten van Open
Koffie plaatsgevonden. Het ligt in de rede dat de initiatiefnemers een en ander realiseren in goede samenspraak met Zorgnetwerk en Buren voor Buren.

Open Koffie
Het ligt in de rede dat de initiatiefnemers een en ander
realiseren in goede samenspraak met Zorgnetwerk en
Buren voor Buren.
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Eenpitters
We hebben een goede relatie met vrijwel alle organisaties op het gebied van zorg en welzijn die in de buurt actief zijn.
Eenpitters zijn in 2017 middels een brief geattendeerd
op het bestaan van Buurtsteun.
Sociaal buurtteam
Het SBT is vertegenwoordigd in de werkgroep buurtsteun en neemt deel aan het Zorgnetwerk en Buren
voor Buren.
Er bestaat periodiek overleg (‘bijpraten’) tussen SBT en
voorzitter wijkraad.
Buren voor Buren
De wijkraad participeert in het project Buren voor Buren, een initiatief van zorgcentrum Tobias in Douve
Weien.
In de loop van 2016 werd duidelijk dat de aanvankelijke
Eind 2016 heeft een herbezinning plaatsgevonden op
doelstelling en ambitie van Buren voor Buren. Daarbij is
er voor gekozen Buren voor Buren vooral te beschouwen als netwerk, waarin de leden elkaar kennen en weten te vinden, zonder dat er per se gezamenlijke projecten uitgevoerd moeten worden.
Buurthulpen
Bewoners van Aarveld/Bekkerveld kunnen een beroep
doen op de buurthulpen van Molenberg. In 2016 hebben we de kennismaking hernieuwd.

Eenpitters
Eenpitters zijn op de hoogte van buurtsteun en de mogelijkheden die de buurt(organisatie) op dat vlak biedt.

Eenpitters
Zo nodig sturen we eenpitters aanvullend een bericht.
Naar ons idee horen zij ook bij de doelgroep voor Open
Koffie.

Sociaal buurtteam
1. De relatie tussen SBT en werkgroep buurtsteun
verder bestendigen.
2. We dragen bij aan de vergroting van de bekendheid van het SBT.

Sociaal buurtteam
1. Namens het SBT is een van de leden vaste deelnemer in de werkgroep buurtsteun. Het SBT neemt
ook deel aan het Zorgnetwerk.
2. Tenminste in maart en in december wordt in het
wijkblad aandacht besteed aan het SBT.
Buren voor Buren
We nemen deel aan de bijeenkomsten van Buren voor
Buren. Waar gewenst gaan we met leden van het netwerk al dan niet tijdelijke allianties aan om het hulpaanbod in Aarveld/Bekkerveld te versterken.

Buurthulpen
1. Buurthulpen zijn een alternatief in de ondersteuning wanneer mogelijkheden daarvoor binnen de
buurt zelf niet gevonden worden.

Buurthulpen
1. Waar nodig zullen we verwijzen naar Buurthulpen
en andersom inspelen op vragen die vanuit de
Buurthulpen aan ons gesteld worden.

Buurtactie
De wijkraad heeft de buurtactieregeling actief gepromoot, met name voor kleinere initiatieven zoals straatbarbecue, oliebollenavond, bloembakken in de straat
e.d.

Buurtactie
1. (Groepjes van) bewoners organiseren verbindende
activiteiten binnen hun eigen directe omgeving.

Buurtactie
1. Het stimuleren van het organiseren van kleinschalige activiteiten door (groepjes van) straten in de
buurt doen we op de eerste plaats door actief te
reageren op uitlatingen van bewoners (“Het zou
leuk zijn om …”) en daarnaast door het zelf faciliteren van activiteiten (financiële bijdragen, materiaal, advies) en door het informeren over de buurtactieregeling.

Buren voor Buren
In stand houden van het netwerk door actieve deelname aan de bijeenkomsten. Wij zijn goed bekend met
de partners en onderhouden een levendige relatie,
waarvan inhoud en intensiteit per partner kunnen verschillen.
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A Gene Bek
In 2015 is A Gene Bek geopend, de multifunctionele accommodatie bij de sportvelden. A Gene Bek moet zich
breder ontwikkelen dan enkel een sportaccommodatie
en ook maatschappelijke activiteiten gaan aanbieden.
De praktijk leert dat daarvan nagenoeg geen sprake is.
Bewoners
De wijkraad probeert bewoners zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van
zorg en welzijn en op de mogelijkheden die in dat verband bestaan. Berichten daarover zijn gegroepeerd op
een aparte pagina op aarbek.nl: http://www.aarbek.nl/category/zorgwelzijn/ .
In 2016 en 2017 hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met ‘sleutelfiguren’ (een bewoner uit iedere straat)
en dat heeft geresulteerd in het instellen van een bewonersraad, waarmee wijkraad en werkgroep gemakkelijk
contact kunnen onderhouden.
Daarnaast is in 2016 een plan van aanpak opgesteld om
de ‘hulpsensitiviteit’ in de buurt te vergroten.

A Gene Bek
1. Er is goed contact tussen A Gene Bek en Werkgroep Buurtsteun/Wijkraad en waar nodig doe we
een beroep op elkaar.

A Gene Bek
1. We ondernemen geen concrete actie om de samenwerking te verstevigen. Activiteiten van A
Gene Bek vermelden we op de website van de
wijkraad.

Bewoners
1. Bewoners in het algemeen zijn zich bewust van het
feit dat aandacht en een zekere verantwoordelijkheid voor elkaar bijdraagt aan een leefbare buurt.
2. Daaraan moet bijdragen dat bewoners in de buurt
gestimuleerd worden elkaar te ontmoeten, bv. tijdens activiteiten, contactpersonenoverleggen e.d.
3. In 2018 vindt tenminste één bijeenkomst met deze
groep plaats.

Bewoners
1. We geven verder uitvoering aan het eind 2016
vastgesteld plan van aanpak ‘hulpsensitiviteit’.
Via wijkblad, website en social media dragen we
positieve betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar
nadrukkelijk uit.
2. We zullen zowel door het organiseren van de gebruikelijke activiteiten als door aanvullende activiteiten vanuit de werkgroep buurtsteun momenten
creëren waarop bewoners uitgenodigd worden elkaar te ontmoeten.
Waar mogelijk zullen we bewoners, anders dan de
usual suspects betrekken bij het organiseren daarvan.
3. We organiseren in 2018 tenminste éénmaal een
bijeenkomst. We werken toe naar een wat structurelere plek binnen het werk van werkgroep en
wijkraad.
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