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Evaluatievragen
wijkteams
(concept)

Organisatie

A fspraken
Zij n er afspraken gem aakt over hoe vaak en welk soort
bezoeken er per adres gebracht moeten worden?
Worden deze bezoeken op de afgesproken wij ze binnen
het wijkteam gemeld, besproken en vastgelegd?
I s de geheim houdingsplicht binnen het wij kt eam
inhoudelij k besproken en ook door de niet - am bt sdragers
schriftelijk vastgelegd?
Zij n er afspraken gem aakt over wat en hoe zaken uit de
wij k - als er bij voorbeeld act ie nodig is buit en de
vergaderingen om - m et elkaar worden gecom m uniceerd
en geregeld?
Zijn er afspraken gemaakt over het vullen en beheer van
een gavenbank ?
I s de t elefoonboom geïnst alleerd en zij n er afspraken
vast gelegd over het gebruik ervan en hoe t e handelen
bij wijzigingen in de wijk?

W ijkcoördinator
Is er een wijkcoördinator per (sub)wijk aangesteld?
Zij n door de wij kcoördinat or alle onderlinge afspraken
schrift elij k vast gelegd en zij n alle wij kt eam leden hiervan
op de hoogte?

Functioneren

Evaluatie
Heeft het functioneren van het wijkteam bijgedragen aan
het t oerust en van de gem eent eleden t ot het dienen van
elkaar?
Toerusting wijkteams

bijlage 3 -1

Heeft het functioneren van het wijkteam bijgedragen aan
een bet er past oraat en dicoanaat zodat m inder
gem eent eleden uit het oog worden verloren ?
I s er door het funct ioneren van het wij kt eam m eer
onderlinge bet rokkenheid t ussen gem eent eleden in de
wijk gekomen?
Hoe beoordeel
wijkcoördinator?
Hoe funct ioneert
wijkteamleden?
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Is er openheid naar elkaar als wijkteamleden?
Worden problem en in de wij k op zinvolle wij ze
besproken, aangepakt en zonodig doorverwezen naar de
(wijk)kerkenraad?
I s het gelukt om wij kavond( en) t e organiseren? Zo j a,
geef je bevindingen.
Functioneert de telefoonboom naar verwachting?
I s er ( een aanzet t ot ) een gavenbank in de wij k?
Ont vangen de wij kt eam leden voldoende t oerust ing? Geef
je bevindingen.
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Toerusting wijkteams
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