Wat we doen
MET Welzijn levert diensten en activiteiten in de 1e lijn gericht op het
vergroten van het Welzijn en het verbeteren van de balans draagkracht/
draaglast van bewoners in Heerhugowaard. We stimuleren en motiveren
bewoners zelf aan de slag te gaan met hun hulpvraag. We ondersteunen daar
kortdurend bij, gemiddeld maximaal een half jaar, met als doel bewoners op
eigen kracht en met het eigen netwerk verder te laten gaan.

Diensten
Buurtbemiddeling kan helpen om de klachten tussen buren weer
bespreekbaar te maken, zodat zij samen tot afspraken en/of oplossingen
kunnen komen.
Cliëntondersteuning is er voor iedereen die een fysieke, psychische of
verstandelijke beperking ervaart of chronisch ziek is. Cliëntondersteuning
helpt mensen regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen.
Het is een mix van informatie, advies en praktische hulp. MET kan ook
ondersteunen bij het keukentafelgesprek.
Het jongerenwerk is er voor iedereen die jong is of zich jong voelt. De sociaal
werker van MET is een vertrouwenspersoon die mee kan denken over allerlei
vragen en problemen. Ook kunnen we helpen als jongeren een activiteit

willen organiseren. Daarnaast ondersteunen de sociaal werkers van MET
buurtbewoners en jongeren om met elkaar in contact te komen op het
moment dat dit nodig en/of moeilijk is.
Jongerencoaching is voor iedereen die jong is en die het gevoel heeft
vastgelopen te zijn of bijna vast te lopen op school, thuis, in werk, schulden of
anderszins. De sociaal werker kijkt mee en ondersteunt bij het weer op de rit
krijgen van zaken.
Het maatschappelijk werk van MET ondersteunt iedereen die tegen persoonlijke problemen aanloopt. Of het nu is op het gebied van wonen, opvoeden,
financiën, een relatie die vast dreigt te lopen, of psychisch onwel bevinden.
Mantelzorgondersteuning ondersteunt iedereen die vragen heeft over
zijn of haar rol als mantelzorger, bij overbelasting of bij praktische en/of
administratieve zaken.
Het opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners en op het versterken van de invloed van
de bewoners bij het verbeteren van hun woonomgeving. De sociaal werkers
kunnen bewoners met vragen over de leefbaarheid of met ideeën voor acties
of activiteiten ondersteunen.
Sociaal Juridische Dienstverlening kan een uitkomst zijn als iemand vastloopt
in administratie of juridische (bezwaar)procedures. De sociaal-juristen
van MET bieden dan hulp en advies. Zij ondersteunen bij vraagstukken op
het gebied van werk & inkomen, uitkeringen & voorzieningen, belastingen,
schulden, consumentenzaken, echtscheiding & alimentatie.
Met Vrijwilligersondersteuning geven we informatie en advies aan
vrijwilligersorganisaties (in oprichting) en wijzen hen de weg naar
bijvoorbeeld subsidies en fondsen. We kunnen meedenken over het
vrijwilligersbeleid of over de werving van vrijwilligers.
Daarnaast heeft MET de website www.METElkaarinhhw.nl. Daarop is
informatie te vinden over vrijwilligerswerk en een overzicht van alle mogelijke
manieren van vrijwillige inzet in Heerhugowaard, inclusief vacatures bij
vrijwilligersorganisaties.

Activiteiten
Naast alle genoemde diensten heeft MET een divers aanbod aan activiteiten.
BUUV
een buurtmarktplaats voor het uitwisselen van
praktische burendiensten.
Samenspel
een spelochtend voor ouders met kinderen van 1 tot
2,5 jaar, met aandacht voor de ontwikkeling van het
kind en ter ondersteuning van de opvoeding.
Voorleesproject
voor kinderen van 3 tot 8 jaar; om samen met ouders
de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren
Fietslessen
voor iedereen die graag wil fietsen, maar dat niet kan.
Beweeggroepen
voor mensen met beweegarmoede, voor wie de stap
naar gewoon sporten (nog) te groot is.
Kompleks
hét jongerencentrum van Heerhugowaard met veel
muziek en cultuur.
Preventief huisbezoek iedereen die in een jaar 80, 85 of 90 wordt, krijgt
– indien gewenst – een huisbezoek van een
vrijwilliger die informatie verstrekt over organisaties
en voorzieningen die kunnen bijdragen om
zelfstandig te blijven wonen.
Meer informatie over deze en andere activiteiten, over de wijze van
aanmelden en contactpersonen vindt u op de website www.methhw.nl.
Daar vindt u ook informatie over tijdelijke activiteiten en projecten.

Hoe wij werken

Samenwerken?

Zichtbaar en dichtbij, in de wijk
De sociaal werkers van MET zijn herkenbaar aan hun limegroene kleding
met het MET logo. MET is op alle weekdagen (regelmatig ook ’s avonds) en op
zaterdag en/of zondag aanwezig in de wijk. We werken in de publieke ruimte en
op straat. Bewoners kunnen ons altijd aanspreken en kunnen bij iedereen van
MET terecht met alle vragen; we zijn specialisten die generalistisch werken.

Wij werken heel graag met u samen. Dat kan op verschillende manieren:
• Wij brengen bewoners met u in contact, omdat we denken dat hij of zij
verder kan komen met de diensten die u aanbiedt.
• U brengt bewoners met ons in contact, omdat u denkt dat hij of zij iets heeft
aan diensten of activiteiten van MET.
• We werken direct samen in een casus of vraagstuk van een individuele
bewoner, een wijk of een groep bewoners. In dat geval spreken we graag
met u af wie de trekker c.q. de casemanager is en wat we daaronder
verstaan. Dit om te voorkomen dat onduidelijkheden ontstaan in de
samenwerking.
N.B. Als het enigszins mogelijk is, gaat MET ervan uit dat de bewoner zelf
casemanager is van zijn of haar vraag.

Onafhankelijk
MET werkt onafhankelijk. We ondersteunen bij de vragen of problemen waar
een bewoner mee aan de slag wil, zo lang dit binnen de wet- en regelgeving is
en de vraag niet al bij andere organisaties in behandeling is.
We staan naast de bewoner en ondersteunen en adviseren hem of haar. Wij
zeggen het de bewoner als wij de slagingskans van bijvoorbeeld een indicatie of
urgentieaanvraag minimaal achten. Maar als de bewoner toch wil doorzetten,
kan hij of zij rekenen op onze ondersteuning.
Ons werkproces
Na aanmelding (zie de website voor contactgegevens) nemen we binnen een
werkdag contact op met de betreffende bewoner. Na een vraagverheldering
wordt gekeken of MET inderdaad de juiste organisatie is voor de vraag en zo
nee, dan brengen we de bewoner in de contact met een ketenpartner. Als
MET wel de aangewezen partij is, wordt een afspraak gemaakt voor binnen
een week. Die afspraak is bij de bewoner thuis, tenzij hij of zij dat echt niet wil.
Dan spreken we elders af. Samen met de bewoner gaan we vervolgens aan de
slag met de vraag die hij of zij heeft. Natuurlijk kan ook naar MET verwezen
worden. We gaan ervanuit dat de bewoner daarvan dan op de hoogte is als we
contact met hem of haar opnemen.
Kosten
De dienstverlening van MET is voor inwoners van Heerhugowaard kosteloos;
de gemeente betaalt ons. Voor activiteiten als bv. Samenspel vragen we een
kleine eigen bijdrage.

MET elkaar komen we verder

Een keer per jaar nodigen we u graag uit voor een informele bijeenkomst,
zodat we elkaar ook eens op een andere manier spreken dan alleen zakelijk.
Tot slot zullen we u aan het eind van ieder jaar een korte enquête sturen
om te vragen hoe u de samenwerking met MET ervaart en hoe u ons werk
beoordeelt.

Meer informatie?
Op de website van MET vindt u meer informatie over ons werk,
onze partners en de MET-professionals in de wijkteams.
Contact opnemen kan altijd via ons centrale e-mailadres,
telefoonnummer of via onze website.
E info@methhw.nl
T 088 8876971
I www.methhw.nl

www.methhw.nl

Informatie voor professionals over
MET Welzijn Heerhugowaard:
• Diensten en activiteiten
• Manier van werken
• Kansen voor samenwerking
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