Team Meedoen zet zich in om de betrokkenheid van inwoners, vrijwilligersorganisaties en
burgerinitiatieven te stimuleren. Met als resultaat dat de leefbaarheid wordt vergroot,
mensen meer naar elkaar omkijken, naar vermogen meedoen in Weert en Nederweert en
sterke vrijwilligersorganisaties kent. Wij stimuleren dat mensen participeren. We zetten in
op respect en acceptatie.
Wij doen dit door er proactief te zijn en ondersteunings- en veranderprocessen te
ondersteunen.
We versterken sociale infrastructuur in buurt en wijk. We ondersteunen en stimuleren
inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties en verbinden leef -en systeemwereld.
Wij hebben extra aandacht voor de steeds complexer wordende samenleving.
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Toenemende maatschappelijke aandacht voor
eenzaamheid.
Mensen wonen langer thuis en er wordt een groter
beroep gedaan op de omgeving.
Aantal vrijwilligers neemt af waardoor het
vrijwilligerswerk veel op dezelfde schouders terecht
komt. Versterkt ten gevolge van corona.
Vrijwilligersorganisaties zijn steeds meer genoodzaakt
tot samenwerken.
Er wordt steeds vaker samengewerkt met (vrijwilligers)
organisaties om maatschappelijke vraagstukken op te
lossen.
Vraag naar vrijwillige inzet wordt steeds groter maar
komt tegelijkertijd onder druk te staan doordat we
langer moeten werken en zorgen voor elkaar.
Digitale tools om samenleving te verbinden.
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Ondersteunen van vrijwilligersgroep Automaatje
Nederweert.
Signaleren en stimuleren van burgerbetrokkenheid met
speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare
situatie.
Benaderen en stimuleren om naar vermogen meer te
betekenen voor zichzelf en andere inwoners.
Bewustmaken dat samenwerking noodzakelijk is,
vrijwilligersorganisaties verbinden, en ondersteunen van
veranderprocessen.
Versterken en ondersteunen veranderprocessen bij
maatschappelijk betrokken(vrijwilligers)organisaties.
Campagne voeren voor waarderen en werven van
vrijwilligers.
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1. Bevorderen van de
leefbaarheid en de
sociale cohesie

2. Verbinden
van
professionals,
vrijwilligers en
inwoners om te
komen tot meer
integrale
oplossingen
Deelnemen aan
netwerken
(Denktank
leefbaarheid,
Ketenoverleg,
Sportakkoord)
Deelname
werkgroep WWZloket

3. Ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties

4.Makelen van
vraag en
aanbod

5. Werven en
binden van nieuwe
vrijwilligers

6. Bestrijden en
voorkomen van
eenzaamheid.

Verenigingsondersteuning o.a. met
inzet van netwerkpartners

Sociale Marktplaats
digitaal, fysiek

Campagne vrijwillige
inzet

Eenzame
inwoners stimuleren tot
vrijwillige inzet

Deskundigheidsbevorde
ring, info & advies voor
vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers

Mensen (in
kwetsbare
situaties) toeleiden naar
vrijwilligers-werk

Waardering vrijwillige
inzet

Ondersteunen (interne)
vrijwilligersgroepen;
Automaatje

Verbinden vrijwilligersorganisaties
Optioneel (diensten die in Weert worden uitgevoerd)

Buurthulp
Digitaal buurtplatform

Aantal ondersteuningsvragen
Aantal matches vraag en aanbod
Aantal wervingsacties
Aantal advertenties geplaats op de sociale marktplaats
Quotes, foto's, artikel

Evaluaties (digitale platformen)
Cijfers gerelateerd aan de inhoud
Aantal netwerkoverleggen
Aantal ondersteunde burgerinitiatieven
Aantal deelnemers per activiteit/project

