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WELZIJN Proef met integraal online platform voor de regio

Digitaal buurtplein voor
vraag en aanbod in zorg
door Sjoerd Willen
MAASTRICHT – De website maastrichtheuvellandonline.nl, een initiatief van zes zorg- en welzijnsorganisaties in de regio, is afgelopen
weekend gelanceerd. De site moet
volgens Sylvia Vranken van Social
Care, dat het platform beheert, dienen als online centrale ontmoetingsplek waar alle vraag en aanbod in zorg- en welzijnsdiensten
worden samengebracht.
„Zorgaanbieders kunnen zelf ingaan op vragen van bezoekers.
Naast professionele zorg- en welzijnsdiensten gaat het bijvoorbeeld
ook om vrijwilligerswerk, verenigingsactiviteiten en het delen van
nieuwtjes uit de wijken.” De site is
zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt voor senioren en overige
hulpbehoevenden.
„Veel mensen met een zorgvraag
zien door de bomen het bos niet
meer als het gaat om hulpinstan-

ties. We hopen met deze centrale
plek wat meer duidelijkheid en
overzicht te verschaffen”, aldus
Vranken.
De site is nu nog een proef voor
de wijken Wittevrouwenveld en
Daalhof. Als na de proefperiode,
die tot april 2016 loopt, blijkt dat
het initiatief werkt, zal het worden
uitgerold naar de andere Maastrichtse wijken en het Heuvelland.
De website is een initiatief van Envida, Mosae Zorggroep (ouderenzorg), Levanto (psychiatrische
en psychosociale problematiek),
Trajekt (buurtwerk), Radar (mensen met verstandelijke beperking
of ontwikkelingsstoornis) en Xonar (jeugd- en gezinswerk, vrouwenopvang). Elke organisatie levert
een eigen bijdrage aan het platform. Inge Elzer van Trajekt: „Ons
spreekt de wijkgerichte benadering
erg aan. Met de website kunnen we
mensen vanuit hun huis digitaal
verbinden met de wijk. We hopen

daarmee ook de contacten en de
samenhang in de buurten te verbeteren.”
Simone Poell van Levanto benadrukt het belang van de website in
het licht van veranderde sociale
wetgeving: „Burgers zijn meer op
zichzelf aangewezen. Daarom is
een adequate informatievoorziening nodig om de hulpvraag laagdrempeliger te maken. Ook is er
meer behoefte aan informele zorg.
We moeten mensen stimuleren
actiever deel te nemen aan de samenleving.”
Envida wil met het platform de
ledenservice promoten. „We willen ook op vragen van bezoekers
reageren”, aldus een woordvoerder.
Anja Pijls van Xonar zegt dat ook
jongeren en gezinnen een belangrijke rol spelen in de samenhang en
het contact in buurten.
Tot nu toe hebben ongeveer 250
mensen zich ingeschreven op de
website. Die registratie is gratis.

