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Koersplan 2021-2024 

Samen in beweging nu en in de toekomst! 

Een sterkere samenleving, daar doen we het voor! Wij gaan uit van de kracht van de samenleving, beïnvloeden 
sociale processen en structuren om het welzijn van individuen, groepen en organisaties te versterken.  

Uitvoering van onze visie is op basis van  het gedachtengoed van positieve gezondheid. We stellen de mens 
centraal en focussen op dat, wat wél kan. Door onze sterke lokale verankering, kennis van de lokale situatie en 

een uitgebreid netwerk kunnen wij snel inspelen op vragen en behoeften van inwoners. 
 

 
 
  

BOUWSTENEN PUNT WELZIJN    INHOUDELIJKE PIJLERS 

 
 

    kernthema’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernwaarden: 
Lokaal – Sterke sociale basis - Samenkracht 

Diversiteit 
Duurzaam 

Positief -wat wel kan 
Samen kom je verder! 

Extra aandacht hebben 

voor mensen in 

kwetsbare situaties 

Werken met eigentijds 

agogen en pedagogen 

Inzetten op duurzame 

ontwikkeling en 

gedragsverandering 

Laat de samenleving 

eigenaar zijn van 

maatschappelijke 

vraagstukken 

2. Pedagogische 

Civil Society 

3. Positief 

gezond samen 

leven 

1. Samenleven 

in de wijk en 

informele zorg 
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DRIE TEAMS 

 
In onze 3 teams komen bovenstaande kernthema’s tot uiting. 
In team Samen Leven komen de disciplines Wijk, buurt en dorp, Mantelzorg, Vrijwillige inzet en Nieuwkomers 
bij elkaar. Deze disciplines stimuleren dat mensen participeren en geven vorm van een ‘inclusieve en 
samenredzame samenleving’. 
 
Team Opgroeien zijn de disciplines Jeugd 0-12 en Jongerenwerk samengevoegd.  
Zij dragen zorg voor een positief effect op de ontwikkeling van jeugdigen met daarbij speciale aandacht voor 
kinderen, gezinnen en jongeren in kwetsbare situaties.    
 
In team Gezonde Leefstijl werkt op in Kind-omgeving, Zorg & welzijn en Sportverenigingen. Sinds mei is het 
aanbod op het gebied van weerbaarheid toegevoegd. Hiermee dragen ze bij aan het verbeteren van een 
gezonde leefstijl in de volle breedte. 
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KOERSPUNTEN  

 
De komende jaren bouwen we verder, in samenhang, vanuit openheid, respect, collegialiteit en elkaar scherp 
houden aan: 
 

MET onze inwoners en partners 
We blijven onze zichtbaarheid behouden en versterken zodat we die verbinder blijven die vraag en aanbod of 
elkaar versterkende organisaties/ mensen optimaal bij elkaar brengt. We blijven inspelen op behoeften en in 
verbinding met partners activiteiten aanbieden, die laagdrempelig zijn en waar betrokkenen zich gehoord en 
gezien voelen. 
 
Actie(s): 
-Samenwerkingsagenda voor en met inwoners en partners (die zich echt verbinden met weert) realiseren 
waarbij integraal werken een pijler is. 

 
 

VOOR onze medewerkers 
We blijven ons steeds afvragen waarom we iets doen, wat we dan doen en of het nodig is wat we doen. Dat 
we moeten blijven investeren in onze betrokken en gemotiveerde professionals die -af en toe- best de luis in 
de pels mogen zijn. 
 
Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en duurzaam vakmanschap, inzicht en uitwisseling rondom ieders 
taken omdat we het samen doen. We hebben aandacht en tijd voor plezier met elkaar in het werk.  Er is 
beleving bij waarden als openheid, collegialiteit, ambitie en ondernemerschap. 
 
Actie(s): 
-Medio 2021 start opleidingstraject als vervolg op ‘regisseren van welzijn’ voor alle medewerkers. Budget 
conform scholingsplan 2021. Ureninzet medewerkers uit begrote uren deskundigheidsbevordering. 
-Doorlopend zijn er lunchbijeenkomsten over thema’s zoals huiselijk geweld, privacy. 

 
 

VOOR onze teams 
We zetten in op de volgende speerpunten: 
Team Samen leven:  
Vormgeven aan een ‘inclusieve en samenredzame samenleving’ 
 
Team Opgroeien: 
Outreachend en proactief werken aan een doorgaande lijn rondom de omgeving van jeugd en jongeren. 
 
Team Gezonde Leefstijl: 
Verbeteren van een gezond leefstijl in de volle breedte zoals de omgeving van jeugd en jongeren als ook 
(in)formele organisaties. 
 
Actie(s):  
-Medio 2021 start kennis delen, best practice en collegiale coaching middels intervisie  
-Nieuwe projecten als Weert positief (welzijn op recept), Healthy LIFE, Huis van Weert en Join Us starten in 
samenwerking met (zorg) partners in 2021. 

 
 

VOOR onze organisatie 
Balans tussen inhoud, capaciteit en geld blijft behouden. We investeren duurzaam in de relatie met onze 
opdrachtgevers zodat we de komende jaren de lokale welzijnsorganisatie blijven. Sturen op klanttevredenheid 
in samenhang met medewerkerstevredenheid  We streven naar continue verbetering gebaseerd op ‘plan-do-
check-act’ cyclus  
Actie(s): 
- ontwikkelen en implementeren van klantinstrument. 
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Bijlage 1 

Samen leven Opgroeien Gezonde leefstijl 

 
Team Samen leven levert een bijdrage aan 
het vormgeven van een ‘inclusieve en 
samenredzame samenleving’. Wij streven 
er naar dat iedereen ‘mee(r)’ doet naar 
vermogen. Wij hebben zelf de regie en 
brengen focus aan ons werk, prioriteren op 
basis van signalen. Wij hebben een 
signalerende rol op het gebied van trends 
en ontwikkelingen en werken outreachend. 
We geven mensen informatie en advies, 
maken mensen bewust dat ze keuzes 
kunnen maken en moedigen mensen aan 
om zelf de regie te pakken en zelf 
oplossingen te bedenken.  
 
In buurten en onze wijkaccomdaties richten 
we ons op het signaleren, activeren, 
aanjagen en verbinden zodat 
burgerinitiatieven van de grond komen en 
er ‘win-win’ ontstaat voor (professionele) 
organisaties in de wijk en hun activiteiten. 
We zijn ‘voorbijgangers’ en dat is voor 
partijen ook duidelijk.  
 
We zorgen ervoor dat partijen elkaar weten 
te vinden, andere partijen over ons 
vertellen en ons nieuws delen. Daarnaast 
richten we ons op het vormen van 
buurthulp. Ondersteuning aan verengingen 
zal op thema’s meer in samenwerking met 
ketenpartners worden geboden. Binnen het 
primair en en voortgezet onderwijs hebben 
we aandacht voor vrijwillige inzet en het 
belang van vrijwilligers(werk).    
 
De ondersteuning van mantelzorgers richt 
zich op het voorkomen van overbelasting. 
Aandacht blijven we houden voor de 
bekendheid van mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning. We zetten meer 
in op familiegesprekken, de combinatie 
mantelzorg en eenzaamheid en een 
passend aanbod voor respijtzorg. Waarbij 
er zo min mogelijk (eigen) aanbod wordt 
georganiseerd maar ondersteuning wordt 
geboden aan mantelzorg bevorderende 
activiteiten/evenementen van anderen. 
 
We leveren een positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van zelfredzame nieuwkomers 
met een vluchtelingenstatus. Nieuwkomers 

worden zoveel mogelijk ondersteund door 
goed opgeleide en begeleide 
vrijwilligers. (Keten) Partners en 
collega’s zijn betrokken bij de aanpak/ 
ondersteuning van nieuwkomers.  Er is 
aandacht voor nieuwkomers  in 
kwetsbare situaties, maatwerk wordt 
dan geboden. Ook hebben wij een 
aanjaagfunctie om burgers hun eigen 
initiatieven te laten ontplooien en 
nieuwkomers te stimuleren hieraan 
een bijdrage te leveren in het kader 
van integratie. 

 

 

 
De impact van team Opgroeien is 
preventief van aard. Wij hebben een 
positief effect op de ontwikkeling van 
jeugdigen met daarbij speciale 
aandacht voor kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties. We werken 
outreachend en proactief, zijn daar 
waar nodig is en zijn de spin in het 
web enerzijds rondom jeugdigen (in de 
wijk/op school e.d.) en anderzijds in 
direct contact met de kinderen, ouders 
en jongeren. We organiseren ons 
aanbod zoveel mogelijk in 
samenwerking met partners, 
vrijwilligers en de doelgroep.  We 
verbinden, signaleren, activeren en 
jagen aan. Onze ondersteuning is zo 
licht als kan en zo zwaar als nodig. Ook 
ondersteunen we initiatieven van 
anderen zoals netwerkpartners of 
bewoners. 
 
We zetten in op ouderbetrokkenheid, 
versterken ouders zodat zij optimaal 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling 
van hun kind(eren). Centrumgerichte 
activiteiten zijn meer in verbinding 
met de omgeving georganiseerd en 
gezinsgerichte activiteiten zijn 
doorontwikkeld.   
 
Er zijn jongeren MFA’s (multi 
functionele accommodaties voor 
uitingen van jeugdcultuur) verspreid 
over Weert waar jongerenwerkers 
ondersteuning bieden. Focus ligt op 
contact met de jongeren en niet op 
randvoorwaarden.  
De jongerenwerkers zijn aanwezig op 
het voortgezet onderwijs met ( 
individuele) projecten zoals Pro-punt, 
We- explore, vrijetijdsinvulling en “de 
huiskamer”. Daarnaast vinden er 
ambulante rondes plaats om de 
jongeren pro- actief te benaderen en 
in beeld te krijgen en houden. Tevens 
wordt er middels jongerencoaching 
individueel gewerkt aan het vergroten 
van de (sociale) redzaamheid en 
aanleren en verstevigen van sociale 
vaardigheden. Ook is er aandacht voor 
de jonge mantelzorger en thema’s 
zoals radicalisering, armoede, 
eenzaamheid en in samenwerking met 
het netwerk wordt ingespeeld op de 
veiligheid van internetgebruik (sexting) 
en drugsgebruik 

 
Team Gezonde leefstijl draagt bij aan 
het verbeteren van een gezonde 
leefstijl in de volle breedte. We zijn 
verbinders, aanjagers, activeerders en 
signaleerders op het gebied van 
gezonde leefstijl naar zowel de directe 
doelgroepen, als hun omgeving.  
 
We zijn actief in de kind-omgeving en 
bieden ondersteuning aan (in)formele 
organisaties op het gebied van 
kwalitatief bewegen, weerbaarheid, 
gezonde voeding en gezonde keuzes.  
Zo werken we preventief mee aan het 
voorkomen van  bewegingsarmoede, 
motorische achterstanden en 
welvaartsziekten zoals obesitas. 
 
Pro-actief zetten we in op het toe 
leiden naar beweegaanbod voor 
volwassenen die belemmeringen 
ervaren om voldoende  te bewegen 
dan wel te participeren in de 
maatschappij. 
 
Sportverenigingen worden 
ondersteund in het toewerken naar 
toekomstbestendige, maatschappelijk 
betrokken verenigingen waarbij meer 
samenwerking tussen verenigingen 
onderling en andere organisaties 
wordt bevorderd.  

 


