2020 in vogelvlucht,
ElkWelzijn
Als Welzijnsorganisatie zijn we actief voor alle inwoners van Culemborg en voeren we
buurtbemiddeling uit in de gemeentes rondom Culemborg.
Meer weten over onze werkwijze
Meer weten over onze vier thema’s
Meer weten over onze samenwerkingspartners
Meedoen
In het werk van ElkWelzijn gaat het in essentie altijd om meedoen. Dat iedereen op zijn eigen manier
actief kan zijn en zijn leven inricht zoals dat bij hem past. Ook wie kwetsbaar is, minder vaardigheden
bezit of een beperkt netwerk heeft. Dat mensen respect hebben en tonen voor elkaar en zich
verbonden voelen met hun omgeving en met de mensen om hen heen. Dat mensen bereid zijn waar
nodig hulp te geven, te vragen en te ontvangen.
We geven hiermee vorm en inhoud aan de ambities zoals die vermeld staan in het raadsprogramma
2018-2022:
Sociale stad: Voor ons telt iedereen mee. Onze ambitie is dat alle inwoners kunnen meedoen,
financieel rondkomen en kansrijk opgroeien en zich verbonden voelen aan onze stad
(raadsprogramma 2018-2022)
Zorgzame stad: De ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (WMO), bij werk
& inkomen (participatie) en bij opgroeien& opvoeden (jeugdhulp) is goed en zorgvuldig geregeld.
(raadsprogramma 2018-2022)
Vier thema’s
We verdelen het werk in vier onderdelen, die aansluiten op de vragen die we zin in Culemborg.
Onderstaand plaatje geeft weer op welke terreinen we actief zijn, wilt u meer weten? [link naar de
verschillende thema’s):

Figuur 1: Inhoudelijke pijlers ElkWelzijn

Ontwikkelingen in 2020
Voor 2020 staat een aantal grote ontwikkelingen gepland die als een rode draad door ons werk
lopen:
 De integrale aanpak Schoolhof, in de wijk Achter de Poort.
 De doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam
 Vergroten van de rol van preventie, de 0e lijn, ten opzichte van de 1e en 2e lijn.
 De aansluiting van het jongerenwerk bij het onderwijs en bij sportverenigingen.
 Verdere samenwerking met (vrijwilligers)organisaties in het netwerk vrijwilligers Zorg en Welzijn.
 De doorontwikkeling van de buurtcentra in Culemborg.
 Op zoek naar nieuwe samenwerkingskansen, bijvoorbeeld in kunst en cultuur.
 Ontwikkelen van ouderenbeleid
 Ontwikkelen van nieuw beleid voor nieuwkomers vanwege de nieuwe wet op de inburgering.
Kortom: het thema voor 2020 is: “Nieuwe Verbindingen”.
Namens alle medewerkers en alle vrijwilligers van ElkWelzijn,
Dorine Ottevanger
Directeur Bestuurder

