
Samen. Juist nu.  

Werkplan ElkWelzijn 2021 samenvatting   
Als Welzijnsorganisatie zijn we actief voor alle inwoners van Culemborg en voeren we buurtbemiddeling 

uit in de gemeentes rondom Culemborg.  

In dit document vatten we onze missie, visie op 2021, de grote thema’s voor 2021, de themagebieden van ons werk en onze 

werkwijze en rol samen.  

Missie  

ElkWelzijn staat voor 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 hulp te geven 

en te ontvangen.  

Met deze missie sluiten we naadloos aan op het Raadsprogramma  en de 

recente Kadernota van de gemeente Culemborg.  

Visie op 2021  

We leven in een tijd waarin veel verandert. De Covid-19 pandemie heeft een 

grote impact, de veranderingen in het sociaal domein en de zorgen rond 

kostenbeheersing staan hoog op de agenda. Anders denken en handelen, van 

transitie naar transformatie…. 

Leefbaarheid 

Uit de Leefbaarheidsmonitor die eind 2020 is gepubliceerd, blijkt dat 

Culemborg een prettige en veilige stad is om te wonen. De zelfredzaamheid is 

groot en met de meeste mensen gaat het  goed. Toch valt op dat er veel 

discriminatie voorkomt en  dat jongeren zich vaker onveilig voelen dan 

volwassenen en ouderen. Jongeren zijn ook vaker ontevreden over 

voorzieningen. Wat opvalt zijn de verschillen tussen hoog- en laagopgeleide mensen, waar het gaat om de beleving van 

veiligheid en welzijn. Dit ondersteunt ons beeld van toenemende tweedeling. Hoewel de leefbaarheidsmonitor een mooi 

instrument is, weten we uit ervaring dat de kwetsbaardere Culemborgers hierin niet tot nauwelijks zijn vertegenwoordigd. 

Daarom vullen we deze informatie altijd aan met eigen ervaringskennis.  

 

Verandering: ons dagelijks werk  

Sociaal werk is een dynamisch vak, de kern van de sociaal werker is om flexibel mee te bewegen met wat er nodig is. Anders 

denken en doen en anderen daartoe uitnodigen. De gemeente heeft zorgen over budgetten en wil verwijzingen naar 

zwaardere zorg terugdringen. Vanuit onze rol zien we dat ondersteuning van inwoners in de dagelijkse leefomgeving voor 

mensen prettiger en minder belastend is. Passende steun, zo snel mogelijk, zo licht mogelijk. Vrijwillige inzet en versterken 

van het eigen netwerk is hierbij essentieel. Een vrijwilliger die ondersteunt, dat is alsof je je buurman om hulp vraagt. We 

zien dat dit mensen sterker en weerbaarder maakt. We zien dat de vragen in het informele veld in corona tijd zijn 

toegenomen en dat de vraag naar ontmoetingsmogelijkheden groter is dan ooit. 

Samenwerken  

De sociale basis is een term die staat voor het geheel aan voorzieningen in een wijk, zoals ontmoetingsplekken, in 

combinatie met netwerken en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.  Preventie is onze corebusiness: dat wil zeggen dat 

onze inzet erop gericht is dat kleine problemen klein blijven, grote problemen worden voorkomen of beperkt. Daarom raakt 

de sociale basis alle onderdelen van ons werk, zoals ook uit dit werkplan zal blijken. Voor een sterke sociale  basis is 

samenwerking nodig. We willen en kunnen hier een grote rol in spelen. Net zoals in 2020 zoeken we nieuwe 

samenwerkingspartners op en verdiepen we onze relatie met bestaande contacten. We zetten hierbij in op het werken met 

een divers netwerk, samengebracht rond vraagstukken of thema’s, waarbij een gezamenlijke visie op de samenwerking  

richting geeft.  

Meer weten over onze samenwerkingspartners 

https://elkwelzijn.nl/samenwerking/
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Grote ontwikkelingen  

Grote ontwikkelingen, die als een rode draad door het werk zullen lopen in 2021. 
 De Covid-19 pandemie en de gevolgen hiervan voor de samenleving.  

 De financiële zorgen  bij de gemeente  door kosten van WMO en Jeugdhulp en de noodzaak en wens om inhoudelijk te 

vernieuwen.  

 De sociale basis: het geheel aan voorzieningen in een wijk die voor iedereen toegankelijk zijn, hier horen 

ontmoetingsplekken bij, maar ook netwerken en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.  

 De grote focus op preventie die de gemeente Culemborg heeft en wij ook! Dit heeft gevolgen voor alle onderdelen van 

het werk. Denk bijvoorbeeld aan onze brede inzet voor laaggeletterde Culemborgers en het bereiken van 

basisschoolkinderen en hun ouders door het jongerenwerk. 

 De vernieuwing van het sociaal wijkteam, voor ons betekent dit onder andere dat we meerwaarde van de wijkcoach 

als kenner van het ‘gewone’ leven en de aansluiting met het jongerenwerk en de sociale basis willen verbeteren.  

 De multidisciplinaire aanpak in de buurt Schoolhof.  

 Digitaal werken verder ontwikkelen: het versterken en voortzetten online jongerenwerk en behouden en/of 

ontwikkelen van online dienstverlening . 

 Vergroten van slagkracht en samenhang m.b.t. vraag en aanbod en bij o.a. vrijwilligersprojecten. Zoals samenwerking 

met burgerinitiatieven vanuit de corona periode, intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, bundeling van 

maatjesprojecten.  

 We willen een inclusieve samenleving met een plek voor iedereen. Dit betekent voor ons dat we inzetten op 

participatie van diverse groepen, waarbij soms specifiek aanbod nodig is, we agenderen thema’s die te maken hebben 

met diversiteit en inclusie en ondersteunen initiatieven die hiermee te maken hebben.  

 We onderzoeken de mogelijkheden om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis. 

Vier thema’s 

Het werk van ElkWelzijn speelt zich af op een viertal thema’s, die in onderstaande illustratie schematisch zijn weergegeven. 

Meer weten over de inhoud van de vier thema’s 

 

Werkwijze en rol 

Onderstaande figuur laat onze werkwijze schematisch zien.  De basis is de contactlegging, aanwezig zijn en de 

stad kennen. Het verbinden en stimuleren van individuen, groepen en organisaties is de  

https://elkwelzijn.nl/themas/
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e
 trap, waarbij ondersteunen, collectief of individueel, met zo veel mogelijk inzet van vrijwilligers de 3

e
 trap is. 

In elk inhoudelijke thema komt deze werkwijze terug.  

ElkWelzijn zal  hierbij naast een uitvoerende rol, ook de rol van initiatiefnemer of regievoerder op zich nemen, 

afhankelijk van het maatschappelijke vraagstuk.  We werken altijd samen met andere partijen. 

 

 


