Wij werken aan
het vergroten van
de maatschappelijke
zelfstandigheid van
inwoners.

MISSIE
SPEERPUNT 1

SPEERPUNT 2

Integratie

Talentontwikkeling

• Nieuwe Nederlanders in

Schijndel en Sint-Oedenrode
doen vrijwilligerswerk en leren
tegelijkertijd de taal.
• We helpen met verbinding leggen
tussen nieuwkomers en bestaande
buurtbewoners. Er is oog voor
ieders talent.

Wij willen bereiken dat
mensen de regie over hun eigen
leven hebben; kunnen behouden of
krijgen. Mensen die de regie hebben over hun
eigen leven merken een positief effect op hun
welbevinden, maatschappelijk functioneren en dat
van hun directe omgeving.
Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de
kracht van samenwerking en sociale verbindingen.
Met elkaar bouwen wij aan een sociale, inclusieve
en vitale lokale samenwerking. Wij zetten ons
dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te
laten doen. Wij versterken dorpen en buurten
en werken aan meer veerkracht van
inwoners. Wij ondersteunen zolang
als nodig is.

WIJ HEBBEN

AANDACHT

EROP AF
WIJ VINDEN

WIJ HEBBEN

NIETS GEK

LEF

KERNWAARDEN

VISIE

SPEERPUNT 3

Jongeren
• Sport- en inloopactiviteiten, en
talentontwikkelingsactiviteiten
Jongere ouderen
• Basisvaardigheden en
ondersteuning bieden om de regie
te kunnen houden
75 plussers
• Versterken van hun
zelfredzaamheid, regie en omgaan
met hun talenten
Armoede
• Inzetten op basisvaardigheden
• ‘Welzijn op Recept’; Huisartsen
verwijzen door naar ons

WIJ GAAN

Omzien naar elkaar
• ‘Thuis in de wijk’
• Eenzaamheidsbestrijding:
- sociale netwerken in de buurt
versterken
- sociale activering in de
werkplaatsen van De Sok
• Meewerken aan Circulair
Ambachts Collectief

IN VERBINDING
STRATEGISCH BELEIDSPLAN
2021-2023
WELZIJN DE MEIERIJ

SPEERPUNT 2
Versterken
bewonersparticipatie
• Ondersteunen van groepen
inwoners
• Ondersteunen van vrijwilligers
• Opzetten van dorpsplatformen

O PEN

Samenwerken voor en met inwoners

Samenwerking met professionele
partners sociaal werk
Coöperatie Sociaal Werk
Meierijstad U.A :
Ons Welzijn, Lumens,
Mee en Farent

Samenwerking met de gemeente als
opdrachtgever en regisseur

Andere bestaande en nieuwe
samenwerkingspartners en -vormen

Samenwerking met stakeholders

Samenwerking met het veld

zoals onderwijs,
bibliotheek,
woningcorporatie en
bedrijven

zoals
ouderenorganisaties,
buurthuizen en dorpsen wijkraden

zoals Circulair Ambachts
Collectief en
Platform wonen, welzijn
en zorg

