Vanaf 2015 zijn er in Arnhem wijkteams actief met ervaren coaches voor volwassen, jeugd
en gezin. Ze geven steun en advies bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen.
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en
inkomen. Er verandert veel, ook in Arnhem. De gemeente Arnhem wil de ondersteuning
sneller, beter en dichtbij huis leveren. Maar ook betaalbaar houden. Alleen samen kunnen
we die uitdaging aan. Door de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Dit gebeurt
vanuit wijkteams, met coaches die u gemakkelijk kunt aanspreken. En door mensen te
stimuleren om te kijken naar hun eigen mogelijkheden. Zo doen we het in Arnhem.
Wijkteams
Vanaf 2015 zijn in Arnhem de wijkteams actief. U kunt ze bijvoorbeeld tegenkomen in het
wijkcentrum of op scholen. Als u een beroep wilt doen op hulp van de gemeente maakt u
een afspraak met het wijkteam. Dat doen wij bij voorkeur bij u thuis. Bij de diverse
onderwerpen waarover u informatie vindt op deze website treft u een link aan om zelf een
afspraak te maken.
U kunt ook uw vraag stellen via het formulier. Voor overige vragen kunt u bellen met de
Klantenservice 088 - 226 00 00.
Wat kan het wijkteam voor u doen?
Hebt u voorzieningen of professionele hulp nodig? Voor uzelf of voor uw gezin? De coach
van het wijkteam kijkt samen met u wat er precies aan de hand is en maakt samen met u
een plan.
Wellicht kunnen vrienden, familie, bekenden of buren iets voor u doen. Als er professionele
hulp nodig is, helpt uw coach om dit te regelen. U krijgt een vaste coach, die bij u thuis komt.
Samen doen we er alles aan om te zorgen dat een probleem niet onnodig groot wordt.

Sabrina van Mullem
Wijkcoach van de Gemeente Arnhem
Sabrina.van.mullem@wijkteamsarnhem.nl
06-82059064

Als wijkcoach ben ik contactpersoon voor de Lea Dasbergschool. Regelmatig zal ik aanwezig
zijn op deze school. Ook sluit ik aan bij diverse overlegvormen.
Spreek mij aan of neem via bovenstaande mogelijkheden contact met mij op. Ik ben
aanwezig op de volgende donderdagen tussen 13.00 en 14.00 uur:






22 september
5 november
19 november
3 december
17 december

