Wat we doen
U kunt bij MET terecht met vragen, zorgen of ideeën voor uzelf
én voor de buurt
 u heeft een vraag over werk, mantelzorg, wonen, vrije tijd, financiën,
uw relatie of opvoeden;
u
 voelt zich wel eens eenzaam of zit gewoon niet goed in uw vel;
 u wilt actief worden in de buurt of hebt een goed idee, maar weet niet hoe
dat aan te pakken;
 u heeft een conflict met uw buren of maakt zich juist zorgen om uw
buurman/-vrouw;
 u wilt iets voor een ander betekenen in de buurt of bent op zoek naar leuk
vrijwilligerswerk.
Bij MET werken deskundige sociaal werkers die u met deze vragen verder
kunnen helpen. Zij kunnen u met de volgende diensten ondersteunen.
Buurtbemiddeling
Ruzie met de buren is niet fijn. In veel gevallen maken opgelopen emoties
het moeilijk om nog rustig in gesprek te gaan en tot afspraken te komen.
Buurtbemiddeling kan helpen om de klachten tussen u en uw buren weer
bespreekbaar te maken, zodat u samen naar oplossingen kunt zoeken.
Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is er voor iedereen die een fysieke, psychische of
verstandelijke beperking ervaart of chronisch ziek is. De sociaal werkers
van MET kunnen u en uw omgeving ondersteunen met informatie en advies
op allerlei gebieden. De cliëntondersteuner kan op verzoek ook aanwezig
zijn bij het keukentafelgesprek. Cliëntondersteuning helpt mensen om
regie te houden over hun leven en de hulp die ze krijgen. Het is een mix van
informatie, advies en praktische hulp. Cliëntondersteuning duurt in principe
korte tijd. De sociaal werker helpt u bij het oplossen van uw problemen en het
regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.

Jongerenwerk
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 je zelf een activiteit wil
organiseren of realiseren in je wijk. We kunnen je tips en informatie geven,
de weg wijzen en met je meedenken. Daarnaast ondersteunen de sociaal
werkers buurtbewoners en jongeren om met elkaar in contact te komen op
het moment dat dit nodig en/of moeilijk is.
Jongerencoaching
Jongerencoaching is voor iedereen die jong is en het gevoel heeft vastgelopen
te zijn of bijna vast te lopen op een aantal gebieden. Je hebt het even helemaal
gehad. Met school, met je thuissituatie, met het zoeken naar werk of een
stageplek, of misschien met alles tegelijk...
De sociaal werker kijkt met je mee en ondersteunt je bij het weer op de rit
krijgen van zaken. Of het nu gaat om een opleiding, een conflict met je ouders,
werk of andere problemen waar je niet uitkomt; coaching kan uitkomst
bieden. Je bepaalt zelf je doelen en krijgt ondersteuning in het behalen ervan.
Uiteraard doen we dat vertrouwelijk en we nemen alleen contact met anderen
op als je daar toestemming voor geeft.

Maatschappelijk werk
De sociaal werkers van MET ondersteunen iedereen die tegen persoonlijke
problemen aanloopt. Of het nu op het gebied van wonen, opvoeding of financiën is, een relatie die vast dreigt te lopen of psychisch onwel bevinden is.
De sociaal werker brengt samen met u uw vraag in kaart en ondersteunt u
bij het maken van een plan om zaken aan te gaan pakken. U bepaalt zelf uw
doelen en gaat daar met ondersteuning mee aan de slag.
Mantelzorgondersteuning
Als een naaste of goede bekende zorg nodig heeft en u gaat helpen, dan
bent u mantelzorger. Soms bestaat die zorg uit af en toe een boodschap
voor iemand doen, soms ook is die zorg er 24 uur, 7 dagen in de week en
veel mantelzorg zit daar tussenin. Mantelzorger zijn kan heel belastend zijn,
ongeacht het aantal uur dat u eraan besteedt.
MET kan iets voor u betekenen als u vragen heeft over uw rol als mantelzorger of over praktische /administratieve zaken. Ook kunnen we u ondersteunen als u zich overbelast voelt. Samen kijken we hoe u meer ruimte voor
uzelf kunt creëren.
Jonge mantelzorgers
Als je jong bent kun je ook mantelzorger zijn. Misschien is je vader of moeder
ziek en ga je daarom altijd snel naar huis. Of misschien ga je daarom juist
liever niet naar huis. En als je thuis een zus of broer hebt die ziek is of veel
zorg nodig heeft, kan dat veel invloed hebben in je leven. Er zijn meer jonge
mantelzorgers dan je denkt. Je bent dus niet de enige. En je hoeft er niet
alleen voor te staan. MET ondersteunt jonge mantelzorgers.
Opbouwwerk
Voor vragen over de leefbaarheid van uw woonomgeving of over activiteiten in
de buurt kunt u bij MET terecht. En als u zelf iets wilt organiseren in de buurt
voor bijvoorbeeld Burendag, de Straatspeeldag of gewoon een bbq voor de
gezelligheid, kunnen de sociaal werkers u daarbij ondersteunen en tips bieden.
Ook als u actiever wilt worden of op zoek bent naar nieuwe sociale contacten,
kunt u bij de sociaal werkers in uw wijk informeren naar de mogelijkheden.

Sociaal Juridische Dienstverlening
Als financiën een zorg zijn of als u vastloopt in uw administratie of juridische
(bezwaar)procedures kunt u bij MET terecht voor hulp en advies. De sociaal
werkers ondersteunen u bij vraagstukken op het gebied van werk & inkomen,
uitkeringen & voorzieningen, belastingen, schulden, consumentenzaken,
echtscheiding & alimentatie.
Vrijwilligersondersteuning
MET biedt ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties (in oprichting);
we geven informatie en advies en wijzen de weg naar bijvoorbeeld subsidies
en fondsen. We kunnen meedenken over het vrijwilligersbeleid of over de
werving van vrijwilligers.
Als u op zoek bent naar vrijwilligerswerk kunt u ook contact met ons
opnemen; we denken mee en wijzen graag de weg naar een organisatie die bij
u past.
Daarnaast heeft MET de website METElkaarinhhw.nl. Daarop is informatie
over vrijwilligerswerk te vinden 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. Dit varieert van
de buurtmarktplaats BUUV tot
opvoedingsondersteuning door
Samenspel. Kijk op de website
voor een overzicht van alle
activiteiten en een toelichting
daarop.

Contact

Hoe wij werken

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.
Persoonlijk: U kunt ons natuurlijk gewoon aanspreken als u ons in de buurt
tegenkomt.
Mail: U kunt ons mailen op info@methhw.nl of via het contactformulier op de
website.

Zichtbaar en dichtbij, in de wijk
De sociaal werkers van MET zijn herkenbaar aan hun limegroene kleding met
het MET logo. MET is van maandag tot en met zaterdag, regelmatig ook
’s avonds tot 9 uur, aanwezig in de wijk. U vindt ons in de publieke ruimtes
en op straat en u kunt ons altijd aanspreken als u ons nodig heeft.

U kunt direct naar het MET-team in uw wijk mailen
Schilderswijk, De Draai, De Noord, Heemradenwijk, Bedrijventerrein:
team1@methhw.nl
Schrijverswijk, Planetenwijk, Bomenwijk, Stationsplein, Broekhorn:
team2@methhw.nl
Stadshart, Edelstenenwijk, Molenwijk, Rivierenwijk, Oostertocht, het Kruis:
team3@methhw.nl
Butterhuizen, Zuidwijk, Stad vd Zon, Huygenhoek: team4@methhw.nl

Onafhankelijk
MET werkt onafhankelijk. We ondersteunen u bij de vragen of problemen
zo lang dit binnen de wet- en regelgeving is en uw vraag niet al bij andere
organisaties in behandeling is. We geven geen indicaties af – wel kunnen we
helpen daarvoor een aanvraag in te dienen.

Mail kort uw vraag, de wijk waarin u woont (of uw adres) en uw
contactgegevens en we nemen binnen een werkdag contact met u op.
Bellen: U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
op 088 8876971.
FaceBook: via onze Facebookpagina kunt u ons een chatbericht sturen.
Kosten
De dienstverlening van MET is voor inwoners van Heerhugowaard kosteloos;
de gemeente betaalt ons. Voor activiteiten vragen we soms een kleine eigen
bijdrage.
Meer informatie?
Op onze website treft u alle informatie aan over ons werk,
onze partners en de MET-professionals in de wijkteams.

www.methhw.nl - 088 8876971

We werken samen
MET werkt nauw samen met veel andere organisaties, zoals diverse
zorgorganisaties, woningbouwverenigingen, huisartsen en organisaties
voor geestelijke gezondheidszorg. Soms heeft u te maken met diverse
organisaties, waaronder MET. In dat geval zullen we altijd duidelijk met u
afspreken wie uw belangrijkste aanspreekpunt is.

Wat u van ons kunt verwachten
Als u uw gegevens en kort uw vraag aan ons doorgeeft, neemt een sociaal
werker binnen een werkdag contact met u op. Hij of zij neemt uw vraag met u
door en bespreekt met u of MET de juiste organisatie voor uw vraag is. Zo niet,
dan brengen we u in contact met een organisatie die dat wel kan zijn.
Als u bij MET aan het juiste adres bent, noteren we uw gegevens en zorgen
we dat u binnen een week een afspraak hebt met de sociaal werker die u het
beste bij uw vraag kan ondersteunen. De afspraak is bij u thuis, tenzij u dat
liever niet wilt; dan spreken we in overleg elders af.
Samen met de sociaal werker gaat u met uw vraag aan de slag. De sociaal
werker geeft informatie en advies, denkt met u mee, brengt u in contact met
mensen die u verder kunnen helpen en helpt u zaken voor uzelf op een rij te
krijgen. We nemen het vraagstuk niet van u over; wel ondersteunen we u bij het
oplossen of aangaan ervan. Tussentijds en aan het eind van het traject evalueert
u met de sociaal werker. U brengt in kaart hoe het nu is, welke resultaten
u behaald heeft en hoe u zelf – zonder ondersteuning – weer verder gaat.
Betrouwbaar
Wij maken voor uw vraag een digitale persoonskaart aan. Zonder die kaart is
ondersteuning door MET niet mogelijk. U kunt niet anoniem een vraag stellen.
Met uw gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om en u kunt deze altijd zelf
inzien. We registreren wat nodig is, niet meer en niet minder.
Nazorg
Na afronding van het ondersteuningstraject, nemen we binnen twee weken
contact met u op om te horen hoe het met u gaat én hoe u de ondersteuning
hebt ervaren. Uiteraard kunt u – ook als het traject al is afgesloten – altijd
weer contact met ons opnemen als het toch niet lukt.
Meldcode
MET heeft aandacht voor een veilige en gezonde ontwikkeling van ieder kind en
elke volwassene. Wat merkt u daarvan? Onze sociaal werkers zijn alert op signalen
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan wel oudermishandeling.
Zij zullen dit te allen tijde met u bespreken, en de juiste hulpverlening bieden of u
doorverwijzen. Indien nodig zal de MET-medewerker overleggen met Veilig Thuis.
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