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Wijkanalyse Wijk W

Casus bij Wmo competenties voor sociale wijkteams

De wijkanalyse geeft jullie als sociaal wijkteam een goed overzicht van hoe de wijk in

elkaar steekt. Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke problematiek speelt er? In deze

casus nemen we de fictieve Wijk W als uitgangspunt. Aan de hand van deze casus kunnen

jullie als team bespreken welke competenties maatschappelijke ondersteuning hierbij aan

de orde zijn en hoe jullie deze kunnen inzetten.
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Voorzieningen

De wijkbewoners vinden het voorzieningenniveau in de wijk

goed:  drie basisscholen, één buurtcentrum, een

voetbalgelegenheid, een bouwspeeltuin en een

kinderboerderij. Aan de rand van de wijk is een park en er is

een sportcentrum. Verder is er een aantal kleine

speelgelegenheden verspreid door de wijk en er zijn enkele

kleine (nieuwe) bedrijfjes. Op het centrale plein in de wijk

missen bewoners wel een aantal winkelvoorzieningen.

Daardoor is het plein minder aantrekkelijk geworden als

ontmoetingsplek voor met name alleenstaanden, ouderen en

mensen met een beperking. Veel bewoners ervaren een goede

sfeer in de wijk en willen hier blijven wonen.

Binding

Volgens sommige bewoners kan de sociale cohesie in de wijk

beter. Veel oudere bewoners kennen elkaar van oudsher en

hebben binding met elkaar en de wijk. Ook nieuwe gezinnen,

soms van allochtone afkomst, kennen elkaar (vooral via de

school)  en trekken gezamenlijk, vooral in hun eigen buurtje,

met elkaar op. Deze verschillende bewonersgroepen hebben

niet zoveel contact met elkaar, maar de vraag is of dat ook voor

iedereen een probleem is.

Participatie

Het afgelopen jaar waren enkele bewoners, minder dan

voorheen, actief in de wijk. Een afvaardiging van bepaalde

bewonersgroepen ontbrak in het bewonersoverleg. Allochtone

bewoners en jongeren participeren amper actief in de wijk en

hun geluid wordt zodoende niet gehoord in het overleg.

Onbekend is hoe zij denken over hun wijk en of ze willen

bijdragen. Vooral de wat oudere autochtone bewoners zijn als

vrijwilliger actief in de wijk en zijn soms overheersend. Het is

lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden die zich voor langere

tijd willen inzetten.

Overlast

Bewoners geven aan zich veilig te voelen in de wijk en op geen

enkele manier bedreigd door andere buurtbewoners. Wel

komen in bepaalde buurten relatief veel meldingen van

(geluids)overlast voor. Het gaat om gezinnen met problemen op

verschillende gebieden: schulden, verslaving, persoonlijke

problemen, et cetera. De verhalen daarover, en met name wat

dit betekent voor hun kinderen, zingen rond in de wijk en op

de school.  De wijkagent bevestigt dit beeld. De

maatschappelijk werker en de jongerenwerker in de wijk zijn er

al bij betrokken.


