Rijnstad gaat nog meer de wijk in
Geplaatst op 29 februari 2016; Laatste update 29 februari, 10:05; Door: Rijnstad
Wijk en vraaggericht werken, vraagt om een aanpak die hier
een stap verder in gaat . Daarom richt welzijnsorganisatie
Rijnstad haar organisatie per 1 maart a.s. opnieuw in. Rijnstad
is al jaren bewust een wijkgerichte organisatie, die het
belangrijk vindt dat haar medewerkers aanwezig en zichtbaar
zijn, dichtbij de mensen waarvoor en waarmee zij het werk
doen. Dit blijft ook in de toekomst de focus van Rijnstad.
De medewerkers van Rijnstad ondersteunen wijkbewoners
waarvoor geldt dat het tijdelijk of langdurig niet vanzelf gaat.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gezinnen met
opvoedingsvragen, mensen met schulden en jongeren die
overlast veroorzaken. Maar ook om jongeren die het verschil
willen en kunnen maken, inwoners met wijkinitiatieven en
mensen die hun inzet als vrijwilliger of als bedrijf willen
aanwenden.
In het verleden heeft Rijnstad bewust gekozen
Titel voor inhoudelijk management. Daarmee heeft de organisatie de afgelopen jaren vaak
hetverschil gemaakt en sociaal vakmanschap (en de ontwikkeling daarvan) nadrukkelijk op
de voorgrond gesteld. Per 1 maart a.s. zal echter een nog groter deel van de organisatie en
het management ondergebracht worden in de wijken.
Dit betekent concreet dat wijkaansturing ingericht wordt vanuit acht Arnhemse gebieden en
twee gemeenten (Lingewaard en Rheden). Rijnstad denkt op deze manier de samenwerking
in wijken te kunnen optimaliseren.
Een deel van het werk is echter niet wijkgericht en wordt dan ook niet ondergebracht in deze
aansturing. Denk hierbij ondermeer aan de Arnhemse Uitdaging, Vrijwillige Inzet Arnhem
(VIA) en Buurtbemiddeling.

Met regelmaat krijgt Rijnstad het verzoek van vrijwilligers, (semiprofessionele) organisaties
en buurt of wijkinitiatieven om ondersteuning op het gebied van P&O, F&C, PR &
Communicatie en ICT. Vanaf de tweede helft van 2016 zal de organisatie het sociaal domein
nieuwe stijl en de initiatieven daarbinnen nadrukkelijk (en desgewenst op maat)
ondersteunen vanuit haar Servicebedrijf.
Met deze veranderingen denkt Rijnstad een nog betere bijdrage te kunnen leveren aan een
samenleving met gelukkige mensen.

