VISIEDOCUMENT SOCIAAL WERK

GEMEENTE VIJFHEERENLANDEN

Gemeente Vianen, Leerdam en Zederik gaan samen en
worden gemeente Vijfheerenlanden. Binnen deze gemeenten
zijn twee stichtingen actief op het gebied van Sociaal Werk.
Stichting Welzijn Vianen en SamenDoen Leerdam & Zederik.
Gemeenten fungeren als opdrachtgever richting beide
stichtingen.

In de aanloop naar deze gemeentelijke fusie met één beleid
op het sociaal domein vinden beide stichtingen het van
belang om vanuit één visie te (gaan) samenwerken. Deze is
verwoord in dit visiedocument, waarin missie, visie, strategie
en organisatie worden beschreven en geïllustreerd met
voorbeelden uit het dagelijks werk.
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DE Sociaal Werk partner

Laagdrempelig

lokale expert informele
ondersteuning

binnenlopen
zonder
afspraak

Professioneel

WAAR STAAN WE VOOR:

ONZE WAARDEN EN IDENTITEIT

Wij zijn DE Sociaal Werk partner, verankerd in de haarvaten van de lokale samenleving. Laagdrempelig en
professioneel.
Wij willen het verschil maken voor onze klanten/deelnemers/bezoekers, zodat zij actief mee kunnen doen.
Meedoen: samen met anderen. Samen met anderen leveren we een bijdrage aan een betrokken samenleving in
onze nieuwe gemeente.

We doen dat op een respectvolle manier jegens onze,
vaak kwetsbare, klanten/deelnemers/bezoekers die een
groot vertrouwen in ons stellen. We vernieuwen door
verbinden en versterken van het bestaande.
De vele vrijwilligers met wie wij dit mogelijk maken vormen het hart van onze organisaties. We zien een groeiende rol voor ervaringsdeskundigen en netwerkgroepen.
Hierdoor verandert de rol van professional van ‘zelf doen’
naar ‘coachen van anderen’.

Verschil maken

als autoriteit
beschouwd door
onze partners
en doelgroepen

zelfredzaamheid
van kwetsbare
mensen neemt
toe
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Betrokken samenleving

Vianenvoorelkaar,
Vriendenkringen Leerdam

Respectvolle
manier

mensen zijn tevreden over
de geboden ondersteuning

Verbinden

netwerkaanpak
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Het vergroten van de
eigen kracht en die van het eigen
netwerk

VISIE:

Sociale Netwerk Versterking

WAAR GAAN WE VOOR:

f
Informele zorg

HOE ZIEN WE ONZE ORGANISATIES IN DE WERELD VAN
MORGEN? MET HELDER GEFORMULEERDE DOELEN.

Maatjes,
ontmoetingsgroepen,
budgettrainingen e.d.

‘Sociaal Werk’ gaat over de ervaren kwaliteit van leven in
een sociale samenleving. Een belangrijk aspect daarbij is
de mate waarin iemand in staat is de regie over het eigen
bestaan te voeren, mee te kunnen doen in de samenleving en iets te kunnen betekenen voor anderen.

Het zorgen dat
zoveel mogelijk
inwoners actief
meedoen

D
ondersteunen
vrijwilligers en
mantelzorgers

Preventief en informeel

mantelzorger niet
overbelast door steun
eigen netwerk

Bijdragen aan een
gemeenschap

D
Huizen van de
Wijk

Onze opdracht is dan ook voor alle inwoners (voor alle
leeftijden) in de hele gemeente Vijfheerenlanden actieve
deelname aan de samenleving:
- Het vergroten van de eigen kracht, die van het eigen
netwerk, en het organiseren van informele zorg waardoor men de eigen regie behoudt.
- Het zorgen dat zoveel mogelijk inwoners actief
meedoen, waardoor eenzaamheid wordt verminderd en
saamhorigheid in de kernen en wijken wordt verbeterd.
- Bijdragen aan gemeenschapszin
Al onze activiteiten worden afgemeten op de bijdrage die
we leveren aan deze drie doelen. Uitgangspunt is preventief en informeel waar mogelijk en toeleiden naar
zorg/behandeling wanneer dit nodig is.
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Signaleren

signalerend
huisbezoek 75+

Meldpunt ‘Wel Thuis’

STRATEGIE:
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Stimuleren

SIGNALEREN,

STIMULEREN, SAMENWERKEN

Wij zijn een spin in het sociale gemeentelijke web. Volgen de hartenklop van de lokale samenleving.
We signaleren wat er speelt en nodig is.
We stimuleren dat burgers hun zelf oplossende vermogen versterken. Dit doen we door (vaak tijdelijke) ondersteuning van zowel kwetsbare individuen als bewonersinitatieven.

Oplossingsgericht
vragen stellen

Stimuleren
eigenaarschap

Buurtbemiddeling

mensen en
organisaties
uitnodigen om
initiatief te
nemen

Samenwerking

We stimuleren ook gedeeld eigenaarschap. Dit doen we
door anderen in beweging te krijgen en het ondersteunen van mensen en organisaties om hun mogelijkheden
te benutten. Als de vonk niet overslaat hebben we het
lef om met activiteiten te stoppen.

SamenDoen
Academie, Wel
Thuis Vianen

Diverse netwerken

netwerk vrijwilliger,
mantelzorg, participatie,
bewegen/sport en cultuur

We initiëren samenwerking. We nemen daar waar nodig en gewenst de regie, maar durven ook de regie bij
anderen te laten. Die verbindingen bepalen mede onze
verankering in de kernen. En zorgen voor een samenhangende aanpak in diverse netwerken.

fysiek en
virtueel zichtbaar

websites,
aanwezigheid
op events

We zijn fysiek en virtueel zichtbaar en lokaal aanwezig
met onze diensten.
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Efficiënt

resultaatgericht
werken met
behulp van
cliëntvolgsysteem

O R G A N I S AT I E

Elkaars expertise

Ons dienstenaanbod organiseren wij zo efficiënt mogelijk. We benutten elkaars expertise maximaal.

SWV: implementeren cliëntvolgsysteem SamenDoen;
SamenDoen: implementeren
vrijwilligersbeleid SWV

Wij zijn in de kern een professionele organisatie die uitsluitend een maatschappelijk effect kan sorteren door een
grote groep loyale vrijwilligers die met en voor ons werkt.
Een up to date en actief uitgedragen vrijwilligersbeleid
is daarom essentieel. In het pakket van alle beroepskrachten is werven, begeleiden/ontwikkelen en behouden van vrijwilligers een belangrijke taak.
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Vrijwilligersbeleid

heldere, gestructureerde
begeleiding, functie
omschrijvingen,
vrijwilligersovereenkomsten

DD
Nieske Blaauw

4

Saskia Smeenk

September 2016

