
 

Angela Maters, 37 jaar 
maatschappelijk werker 

Angela is werkzaam in wijkteam 
Tussen de Vaarten met als 
specialisme het maatschappelijk 
werk. Zij begeleidt cliënten met 
vragen op het gebied van 
verschillende problemen zoals 

rouwverwerking, scheiding, finan-

ciën, huisvesting en identiteit. 

 

 

 

 

Judith Delis, 31 jaar 
WMO-consulent 

Ook Judith is werkzaam in wijkteam 
Tussen de Vaarten, maar dan als 
WMO-consulent vanuit de gemeente 
Almere.  
 

 

KORTE LIJNEN ZORGEN VOOR SNELLE HULP 
Samenwerken in de wijk 
De Almeerse wijkteams bestaan in Almere uit een cliëntondersteuner 
vanuit MEE, een vrijwilligersconsulent vanuit de VMCA, een WMO-
consulent vanuit de gemeente en een opbouwwerker en een 
maatschappelijk werker vanuit De Schoor . Almeerders kunnen bij het 
wijkteam terecht voor vragen of problemen waar zij zelf niet uitkomen, 
met ideeën voor hun buurt of als zij aan de slag willen als vrijwilliger. 
De wijkteams zijn te vinden op een centrale plek in de wijk en houden 
regelmatig inloopspreekuren waar bewoners terecht kunnen met hun 
vragen. Het wijkteam is goed op de hoogte van de faciliteiten in de wijk 
en kent de wegen in Almere om bewoners door te verwijzen als dit 
nodig is. 
In wijkteam Tussen de Vaarten werken maatschappelijk werker Angela 
Maters en WMO-consulent Judith Delis nauw samen om bewoners zo 
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

 
“Ik vind het fijn om er te zijn voor kwetsbare cliënten/gezinnen”, 
vertelt Angela. “Ondersteuning bieden aan een gezin dat een 
steuntje in de rug kan gebruiken of aan een alleenstaande moeder 
die met vragen over haar kinderen zit. Het werk van een 
maatschappelijk werker is zo divers. Hoe fijn is het als er een kind op 
schoolreisje kan of op zwemles, ondanks dat er geen geld is. Wij 
kennen de weg naar instanties als het Fonds Bijzondere Noden. Zo 
is dat schoolreisje of deelname aan een sport vaak toch mogelijk.” 
 
Ook Judith houdt zich bezig met vragen van wijkbewoners. “Mijn werk is 
bijzonder door de combinatie van mijn specialistische en generalistische 
taken. Ik ben er voor algemene vragen maar zeker ook voor het bieden 
van WMO-voorzieningen die noodzakelijk zijn voor buurtbewoners om 
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld 
aan een scootmobiel of huishoudelijke hulp.” 

Haar favoriete plek in 
Almere? 
“Ik kom zelf uit Meppel en woon 
niet in Almere. Ik heb goede 
herinneringen aan restaurant Boat-
house. Het is een fijne plek om met 
collega’s af te spreken. “ 

Haar favoriete plek in 
Almere? 
“Dat is mijn eigen huis in Almere 
Buiten. Een fijne plek om thuis te 
komen.” 

30 JAAR DE SCHOOR IN 30 PORTRETTEN 
15 16 

Geen dag hetzelfde 
Zowel Angela als Judith geven aan dat geen werkdag hetzelfde is: 
appjes, mailtjes, telefoontjes, huisbezoeken, afspraken met 
buurtbewoners en het draaien van inloopspreekuur zorgen voor veel 
afwisseling. Ook het verschil in vragen maakt dat een werkdag nooit 
saai is. Het is fijn dat elke medewerker binnen het wijkteam eigen 
expertise heeft en dat je met vragen altijd op elkaar terug kunt vallen. 
 

Waardering voor elkaars werk 
“De expertise van Judith en de korte lijnen binnen het wijkteam maken 
een snelle hulpverlening mogelijk” vertelt Angela. Ook Judith is 
enthousiast over hun samenwerking: “Angela is een fijne collega om 
mee samen te werken. Ze is open, betrouwbaar, empathisch, 
slagvaardig en vakkundig.” 

Meer weten over maatschappelijk werk in 
het wijkteam?  
Klik op de afbeelding om ons filmpje te starten 

 

Angela: “Hoe fijn is het als een kind  
toch op zwemles kan.” 

 


