
Deze missie geeft vorm aan onze visie. Het ‘hoe’!
 Iedereen kan bij ons terecht.

We zijn laagdrempelig en denken mee met inwoners, professionals en organisaties over sociale vragen. Met 
onze kennis over het lokale aanbod en expertise op het gebied van sociale zorg, sport en cultuur kunnen we 
iemand de weg wijzen en/of ondersteunen. We willen zichtbaar zijn voor inwoners en organisaties.

 We werken op basis van gelijkwaardigheid en dialoog.

We staan naast iemand en gaan met hem in gesprek over de ondersteuningsvraag en wat hij nodig heeft 
om verder te komen. We vragen door, zodat we de vraag achter de ondersteuningsvraag in beeld krijgen. 
Dit doen we op basis van respect en gelijkwaardigheid. 

 We werken vraaggericht en integraal. 

We werken vraaggericht, dat wil zeggen: de vraag van de inwoners is leidend. Ook werken we vanuit een 
holistisch mensbeeld, dat wil zeggen: we zien de mens en zijn omgeving als een samenhangend geheel. We 
werken signalerend en preventief. Dit betekent dat we vragen van inwoners oppakken in samenwerking met 
netwerkpartners (informeel en professioneel) en ondersteuning op maat bieden. 

 We verduurzamen ondersteuning.

We versterken het eigen netwerk van inwoners met een ondersteuningsvraag. Ons streven is om dit netwerk 
zo in zijn kracht te zetten, dat het de inwoner en zijn directe omgeving duurzaam kan blijven ondersteunen. 
Professionals en vrijwilligers zijn meestal passanten, terwijl familie, vrienden en bekenden blijvend zijn.

 We zijn een organische netwerkorganisatie.

Vanuit onze missie en visie vormen we voortdurend tijdelijke netwerken voor het oppakken van ondersteunings-
vragen van inwoners en maatschappelijke vraagstukken. De opdracht van elk netwerk is om vanuit de vraag 
concrete doelen te behalen. Iedereen (inwoners, professionals en organisaties) draagt hieraan bij vanuit zijn eigen 
mogelijkheden en kracht. Met deze aanpak willen we zorgen voor samenhang, regie en het optimaal benutten van 
lokale mogelijkheden. Onze overtuiging is dat we door bundeling van krachten veel meer bereiken dan ieder voor zich.

Missie & Visie

Iedereen doet er toe. 
Onze drijfveer is om de inwoner in beweging te 
brengen om zo (zijn) sterke kanten aan te spreken en 
zelfvertrouwen op te bouwen. Op die manier kan hij 
zichzelf ontwikkelen, regie voeren over zijn eigen 
leven en een betrokken netwerk hebben. Hierdoor 
kan hij iets doen voor een ander en/of kan actief 

deelnemen aan de maatschappij. We vragen van 
inwoners met een ondersteuningsvraag om zich in te 
zetten om doelen te behalen en te zorgen voor een 
balans tussen ‘halen en brengen’ (wederkerigheid). 
Onze overtuiging is dat dit kan bijdragen aan het 
gevoel van eigenwaarde, zingeving en ‘ertoe doen’. 

Onze missie. Het ‘waarom’!
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Zo brengen wij onze missie en visie in praktijk. Het ‘wat’!
In samenwerking met onze netwerkpartners is een bevlogen team van vrijwilligers en medewerkers van 
SamenDoen binnen de gemeente Vijfheerenlanden actief op de volgende aandachtsgebieden:

  → Cliëntondersteuning
We richten ons op het ondersteunen van inwoners met een vraag op sociaal gebied, zoals welzijn & 
welbevinden, zorg & ondersteuning, fi nanciën & administratie en wonen. 

  → Mantelzorgondersteuning
We richten ons op het ondersteunen van mantelzorgers - iemand die voor zijn dierbare(n) zorgt - en we 
organiseren samen met netwerkpartners vraaggericht activiteiten voor deze doelgroep. 

 → Vrijwilligers
  We richten ons op het vraaggericht inzetten van vrijwilligers op basis van hun passie, talenten en 

mogelijk heden. Ook organiseren we samen met netwerkpartners activiteiten, gericht op het vinden, 
binden en boeien van vrijwilligers. 

 → Participatie
  We richten ons op het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt/maatschappij, 

met als doel maatschappelijk actief te worden of aan het werk te komen. Ook creëren we ontwikkel- en 
werkplekken op maat. 

  → Burgerinitiatieven
We richten ons op het ondersteunen van inwoners bij het opzetten en borgen van een burgerinitiatief. We 
organiseren bijeenkomsten, zodat initiatiefnemers elkaar inspireren, van elkaar leren en verbonden zijn met 
de juiste netwerkpartners.

  → SamenLeven & SamenOpvoeden
We richten ons op het op gang brengen van een beweging voor het bevorderen van de sociale cohesie tussen 
culturen en voor preventieve opvoedondersteuning. Dit doen we door inwoners vanuit de visie van SamenLeven 
& SamenOpvoeden te ondersteunen met het organiseren van activiteiten met een maatschappelijke impact. 
Hierdoor gaan steeds meer mensen zich ontwikkelen en worden zij maatschappelijk actief.

  → Gezond in Leerdam en buurtsportcoach
  We richten ons op het bevorderen van gezondheid door zo veel mogelijk inwoners (van jong tot oud) in 

beweging te krijgen. Vanuit de vraag ontwikkelen we nieuwe beweegactiviteiten en zorgen we voor 
borging bij netwerkpartners. 

  → Sport en cultuur op en na school 
  We richten ons op sport- en cultuuronderwijs op basisscholen en op het voortgezet onderwijs. Dit doen 

we zodanig dat scholen kunnen voldoen aan de onderwijsdoelen voor sport en cultuur. Daarnaast 
organiseren we naschoolse- en vakantieactiviteiten voor schoolkinderen. Dit alles met als 
doel dat sport en cultuur toegankelijk is voor alle kinderen en zij vervolgens 
doorstromen naar het lokale aanbod.
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