Wijkleercentrum Meerssen: leren in de praktijk met
het opzetten van een ‘open netwerk’ voor meer
vitaliteit in de wijk
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Het logo van het Wijkleercentrum werd nog net voor de nieuwe coronamaatregelen opgehangen in De Stip
Afbeelding: Zuyd Hogeschool

Onderzoeken, organiseren, hulp- en zorgverlening. Studenten,
buurtbewoners en een keur aan instanties werken sinds deze
week in het Wijkleercentrum samen aan de vitaliteit en
leefbaarheid van Meerssen.
Als gevolg van de coronamaatregelen bleef het bij een virtuele
bijeenkomst. Een fysieke opening van het Wijkleercentrum,
gevestigd in De Stip in Meerssen, zat er niet in. Dubbel jammer.
Want als het nieuwe initiatief één ding moet zijn, is het een
ontmoetingsplek. Studenten, buurtbewoners, zorgverleners en
een keur aan instellingen werken er samen aan de vitaliteit en
leefbaarheid van de wijk.

Praktijklokaal
Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Voor Zuyd
Hogeschool en het Vista College, die aan de basis van het
concept staan, vormt het centrum een soort klaslokaal. Een
plek vooral ook om praktijkervaring op te doen. Onderzoek,
organiseren, hulpverlening, zorg. „Het is vergelijkbaar met het
werkhuis”, vertelt Jerôme van Dongen van Zuyd. „Een
praktijklokaal in de wijk. Met één groot verschil: hier komen alle
disciplines van de scholen bij elkaar.” Onderzoekers, studenten
ergotherapie, social work, verpleegkunde.
Lees ook: De waarde van het in voortbestaan bedreigde
Werkhuis in Maastricht: ‘Mensen vertellen hier heel veel over
zichzelf’
Eenzaamheid
Ze zijn, wanneer ze weer fysiek aanwezig mogen zijn, hét
aanspreekpunt voor buurtbewoners. Maar ze trekken vooral zelf
de wijk in. Wat hebben mensen nodig? Waar is behoefte aan?
Hoe kunnen ze mensen helpen en vooral met elkaar in contact
brengen. „Eenzaamheid”, noemt docent-onderzoeker Van
Dongen. „Maar al te actueel met corona.” Terwijl de eerste
lichting studenten de buurt leren kennen, is er speciale
aandacht voor. Welke mensen zijn eenzaam en wat kunnen we
voor ze doen? „Daar gaan de onderzoeksleerlingen van Zuyd
mee aan de slag. Vervolgens gaat weer een andere groep
leerlingen van Vista aan de slag met bijvoorbeeld de organisatie
van activiteiten.”
Hoe kunnen we mensen met een verstandelijke beperking meer
betrekken bij het maatschappelijk leven? Hoe kunnen
zorgverleners binnen instellingen beter samenwerken met die
daar buiten? Hoe wordt Meerssen leefbaarder voor mensen
met dementie? Het zijn vragen die binnenkort aan bod komen.
„Zo is er een keur aan issues te verzinnen. Het is maar net
waar mensen behoefte aan hebben.”

Experimenteren
Van Dongen is ook betrokken bij Partners in Welzijn en lid van
de adviesraad van de gemeente Meerssen. Het verklaart mede
de keuze voor deze locatie voor het eerste wijkleercentrum. „Ik
zie de gemeente worstelen, mede door personeelstekort. We
nemen ze werk uit handen.” Bovendien: vier van de zes
betrokken docenten, waaronder hijzelf, komen uit Meerssen.
„De Stip is perfect. Radar, Envida, het verpleeghuis, de school,
kinderopvang, huisartsen en therapeuten zitten allemaal hier
om de hoek.” Er moet een ‘open netwerk’ ontstaan.
Lees ook: Sociale adviesraden Maastricht en Heuvelland
moeten steeds weer knokken voor de zorgbehoevenden
Hoewel het het eerste jaar vooral experimenteren zal zijn, is het
nadrukkelijk de bedoeling dat het Wijkleercentrum voor de
lange termijn zal bestaan. „Wanneer deze leerlingen
afgestudeerd zijn, komt de volgende lichting.” Sterker nog:
„Wanneer het een succes wordt, willen we ook de andere
kernen in.”

