Beste inwoner,
Iedereen loopt in zijn leven wel eens tegen problemen aan, variërend van klein
naar groot. Juist op die momenten is het ontzettend belangrijk dat u de zorg
krijgt die u nodig heeft. Het Vivera Sociaal Wijkteam is hét centrale punt in
Zwijndrecht waar u als inwoners terecht kunt met vragen over zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan vragen over gezondheid, opvoeding, relatie
en scheiden, uitkering en schulden.
De eerste stap naar hulp zetten is vaak moeilijk, maar zoek die zorg en ondersteuning op. Het Vivera Sociaal Wijkteam is er om u te helpen, naast u te staan
en ervoor te zorgen dat u weer met vertrouwen de toekomst in gaat. Zet die
eerste stap, hoe moeilijk dit soms ook lijkt.
Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor u.

Vorig jaar kregen 2.400
inwoners ondersteuning

Voormalig cliënt werkt nu als vrijwilliger bij uniek project

Het Vivera Sociaal Wijkteam heeft in 2020
ruim 2.400 inwoners ondersteuning aangeboden. Het team bestaat uit 45 professionals die mensen met een hulpvraag zo
goed mogelijk willen helpen. In 2020 zijn
het Vivera Wijkteam en het Centrum voor
Jeugd en Gezin opgegaan in het Vivera Sociaal Wijkteam, dat hulp en ondersteuning
wil bieden aan alle inwoners van Zwijndrecht die dat nodig hebben.

“Zwijndrecht boft met het Vivera Sociaal Wijkteam”

Inwoners kwamen in contact met het Vivera Sociaal Wijkteam via spreekuren in
de wijkcentra, telefoon, mail, website of na

Ronald de Meij
Wethouder gemeente Zwijndrecht
Wethouder Ronald de Meij (Zorg en Welzijn) bij Vivera Sociaal Wijkteam.

Patrick Stam was ernstig ziek, verloor zijn
baan en moest op zoek naar een nieuwe
woning. Uiteindelijk zocht hij met succes
hulp bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Nu
werkt hij als vrijwilliger mee aan een uniek
project van het Vivera Sociaal Wijkteam en
de Sociale Dienst Drechtsteden.

een verwijzing via school of het consultatiebureau. Om alle mensen die zorg nodig
hebben te helpen, heeft het Vivera Sociaal
Wijkteam maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals, schoolmaatschappelijkwerkers, cliëntondersteuners, verpleegkundigen, ouderenadviseurs, een verpleegkundig
specialist en een gedragswetenschapper in
dienst.

Contact met het Vivera Sociaal Wijkteam
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website of neem direct
contact op!
Telefoonnummer: 078-7708181
E-mail: info@stzwijndrecht.nl
website: www.viverasociaalwijkteam.nl
Spreekuren
Op dit moment zijn er geen spreekuren. U kunt langskomen, nadat u een afspraak
heeft gemaakt via telefoonnummer 078-7708181.

vanzelfsprekend en zijn verbaasd dat er in
het verleden niet zo werd gewerkt.
Blij
Wethouder Ronald de Meij (Zorg) is blij dat
het proefproject lijkt aan te slaan. “De gemeente Zwijndrecht heeft als doel om mensen die hulp nodig hebben dicht bij huis zo
goed mogelijk te helpen. Daarom zijn we
blij dat het Vivera Sociaal Wijkteam dé plek
is waar mensen met al hun hulpvragen terecht kunnen. En het is natuurlijk helemaal
mooi als mensen zoals Patrick Stam niet alleen goed door ons zijn geholpen maar ons
daarna ook nog eens komen helpen om de
zorg nog beter te krijgen.”

Het Vivera Sociaal Wijkteam is dé plek waar
inwoners van Zwijndrecht terecht kunnen
met al hun vragen over zorg en ondersteuning. Om inwoners nog beter van dienst
te kunnen zijn, hebben het Vivera Sociaal
Wijkteam en de Sociale Dienst Drechtsteden de handen ineen geslagen. Ze doen een
proef waarbij inwoners met een uitkering en
meerdere hulpvragen voortaan op één plek
worden geholpen.
Patrick Stam kan het iedere inwoner van
Zwijndrecht die in de problemen komt alProef
leen maar aanraden om hulp te vragen bij
Zwijndrecht wil op deze manier inwoners het Vivera Sociaal Wijkteam. Net zoals veel
met meerdere hulpvragen beter helpen. mensen vond hij hulp zoeken lastig. “Niet
Patrick Stam is betrokken als vrijwilliger bij omdat die hulp er niet was. Wel omdat ik
het project. Voordat hij hulp zocht bij het me schaamde voor mijn situatie. Ik heb
Vivera Sociaal Wijkteam, werkte hij zelf nota bene zelf als hulpverlener gewerkt. Die
jarenlang als maatschappelijk dienstverlener. schaamte vormde een drempel. Het is erg
Zijn rol bij het project is nu om de belangen lastig om toe te geven dat je op bepaalde
van cliënten te bewaken.
vlakken hulp nodig hebt.”

Cursus assertiviteit voor
volwassenen najaar 2021

Voormalig cliënt en vrijwilliger Patrick Stam deelt zijn ervaring over het Vivera Sociaal Wijkteam.

tacten die nodig waren op het gebied van
financiën en gezondheid. “Je moet zoveel
dingen regelen. Op den duur wordt het teveel. Dan is het niet meer te doen. Toen ik
me meldde bij het Vivera Sociaal Wijkteam,
hebben ze me bij de hand genomen. Ik vond
Tot nu toe doen 75 gezinnen in Zwijndrecht Steunpilaar
daar een soort steunpilaar. Ze luisterden
mee aan de proef. Betrokken inwoners vin- Toch zette hij de stap, omdat hij dreigde te naar me en ik voelde me echt gehoord. Ik
den de nieuwe manier van werken eigenlijk verdrinken in de grote hoeveelheid aan con- ben voornamelijk geholpen omdat ik ie-

mand aan mijn zijde heb gekregen.”
Besluit
Het proefproject van het Vivera Sociaal
Wijkteam en de Sociale Dienst Drechtsteden loopt tot het einde van dit jaar Daarna
wordt besloten of de nieuwe manier van
werken volledig wordt ingevoerd.

Benieuwd naar het hele verhaal
van Patrick Stam en zijn ervaring met het Vivera Sociaal Wijkteam?
Bekijk dan zijn video.
Scan de QR-code hiernaast of ga
naar het YouTube-kanaal van de
gemeente Zwijndrecht.

Vindt u dat u vaak over uw eigen grenzen
heengaat? Doet u vaak dingen terwijl u er
geen in heeft, omdat u geen ‘nee’ durft te
zeggen? Wilt u zeggen wat u denkt, maar
lukt u dit niet zonder boos te worden? Wilt
u dit graag veranderen, maar weet u niet
hoe? Weet dat u niet de enige bent. Het
Vivera Sociaal Wijkteam start in het najaar
met een cursus assertiviteit voor volwassenen.
Acht workshops
De cursus bestaat uit acht workshops met
verschillende thema’s: Assertiviteit, Nonverbale communicatie, opkomen voor uzelf,
niet-realistisch denken, complimenten
geven en ontvangen, kritiek geven en ontvangen, ruzie en conflicten en de dramadriehoek. Meer informatie vindt u op www.
viverasociaalwijkteam.nl
Overdag én in de avonduren
U kunt de workshops als los onderdeel
volgen, maar u kunt de cursus ook in zijn
geheel volgen. Alle acht de workshops worden twee keer gegeven: maandagochtend
van 9.30 – 11.30 uur en donderdagavond
van 19.00 – 21.00 uur. U heeft dus de keuze
om de cursus overdag of in de avonduren
te volgen.
Voor wie? Waar? Wanneer?
De cursus begint in de laatste week van
september (maandag 27 september/donderdag 30 september) en duurt tot eind
november (maandag 22 november/donderdag 25 november). Inwoners van Heerjansdam en Zwijndrecht van 18 jaar en ouder
kunnen deelnemen aan de cursus. De cursus wordt gegeven in wijkcentrum Kubiek,

Zwaluwstraat 1 in Zwijndrecht.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de workshops. De gemeente Zwijndrecht betaalt
deze cursus voor u.

Een kleine of
een grote
vraag

Aanmelden?
Voorwaarden voor het deelnemen aan deze
cursus is dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.
Wilt u zich aanmelden voor de cursus en/
of losse workshops, dan kunt u contact
opnemen met Romy van Wanrooij (0654278033) of met Marisca van Gameren
(06-50864315).
Meer informative vindt u op onze website:
www.viverasociaalwijkteam.nl

Voor kleine of grote vragen over jeugd, relaties, gezondheid, werk, geldzaken,
wonen, mantelzorg, vrijwilligers, meedoen en activiteiten.

viverasociaalwijkteam.nl

