STRATEGISCH PLAN 2021-2025: SAMEN VOORUIT
Samengevat - de vier strategische uitdagingen - oktober 2021
Inleiding
In 2021 maakten we een plan voor de toekomst. We kwamen uit op vier grote uitdagingen in de
wereld om ons heen. Daar willen we ons mee verbinden de komende jaren. Een tekening maakt dit
plan visueel. Ook onze rol en de inhoud van ons werk, komt terug in deze tekening. Een samenvatting
van ons werk en onze toekomstplannen! Wij zetten mensen in beweging en dit doen wij nooit alleen.
Daarom heet het plan: Samen Vooruit.

Legenda Oranje: de vier uitdagingen - Wit: onze rol - Paars: de mensen en de inhoud van het werk van ElkWelzijn

Ons werk is breed. We zijn actief op een viertal terreinen: meedoen en ontmoeten, Opvoeden en
opgroeien, vrijwillige inzet en mantelzorg en leren en ontwikkelen. Kern is lichte steun, in het
dagelijks leven.
Onze rol is er zijn, present, naast en bij mensen in hun dagelijks leven. We verbinden mensen,
groepen, ideeën en organisaties met elkaar. Slim samenwerken zit in ons bloed. Onze rol is ook
ondersteunen op een manier die goed aansluit bij iemands talent en behoefte. We signaleren en
kijken vooruit om zo in te spelen op wat er nu en straks nodig is.

1

Strategische uitdagingen
Welzijn voorkomt zorg
De eerste uitdaging heet “Welzijn voorkomt zorg”. De vraag naar zorg neemt toe en daarmee ook de
kosten. Wij willen een andere manier van kijken naar preventie. Welzijn en vrijwillige inzet voorop.
Al ons werk gaat erom wat goed gaat houden en versterken. Kleine problemen klein houden en
grote problemen voorkomen. Wat iemand zelf kan en wil komt bovendrijven in onze aanpak. We
signaleren en regelen snel hulp voor wie dit nodig is.
Netwerken in de wijk, vrijwilligers, dagelijkse voorzieningen zijn hiervoor nodig. Een sterke sociale
basis. Wij hebben verstand van slimmer samenwerken. We zien altijd mogelijkheden en dagen
iedereen uit om mee te doen. We verzamelen partijen rondom vraagstukken. Wij zijn de verbinder
tussen formele en informele zorg.
Het effect is dat iedereen die dit nodig heeft, passende steun krijgt. Zwaardere zorg is niet of pas
later nodig. Waar het kan worden problemen in de dagelijkse omgeving, met vrijwilligers opgelost.
Effect:
 Passende steun voor wie dit nodig heeft
 Oplossingen met vrijwilligers
 Zware zorg niet of later nodig

Van achterstand naar zelfredzaamheid
De tweede uitdaging heet “Van achterstand naar zelfredzaamheid”. De maatschappij is ingewikkeld.
Een overheid op afstand, decentralisaties in het sociale domein, vergrijzing, de komst van het
internet, digitalisering, meer armoede, corona. Kwetsbare mensen moeten zelfredzaam zijn. Zij
redden het niet altijd zonder hulp. Dit zijn heel verschillende mensen, met verschillende talenten en
behoeftes. Wij willen meer nadruk op welzijn en zingeving, minder op presteren. Wie bepaalt wat
achterstand is? Wij vragen wat iemand zelf wil en waar diegene goed in is. Samen leven vraagt
samen redzaam zijn.
We volgen de presentiebenadering: wij zijn er! Naar mensen toe gaan, dichtbij blijven, luisteren, is
onze kracht. Vanuit deze basis beïnvloeden we, zetten in beweging. De context vergeten we niet.
Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Wederkerigheid is belangrijk. Wie vandaag hulp biedt, kan
morgen hulpvrager zijn.
Het effect is dat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen in de samenleving. Met ruimte voor
verschillen.
Effect:
 Iedereen doet mee op zijn eigen manier
 Ruimte voor verschillen

Bubbels en polarisatie
De derde uitdaging heet “Bubbels en polarisatie”. Spanningen en tegenstellingen in de samenleving
nemen toe. We zien meer wij-zij denken, scherpe meningen. Met kortere lontjes en minder geduld.
Je terug trekken in je eigen bubbel. Sociale media en internet versterken dit. We willen meer dialoog
en waardering voor wie en wat anders is. Letterlijke tegenstellingen groeien ook:
gezondheidsverschillen, armoede. Door misstanden, raken mensen vertrouwen in een rechtvaardige
samenleving kwijt. Contact is nodig, anders verliezen we elkaar. Kernwoord is gelijkwaardigheid en
luisteren naar de stem van mensen die nu niet worden gehoord.
Bij ons ben je welkom, hoe en wie je ook bent. Wij snappen bubbels, wij hebben er zelf ook een
heleboel. Wij zijn een diverse groep mensen, we koesteren en voeden dit. In ons netwerk en bereik
bij inwoners willen we het diverse Culemborg terugzien. Inwoners uit groepen die in de minderheid
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zijn, hebben verstand van deze thema’s. Het betreft hun leven en hun ervaring.
Tegenstellingen en bubbels overbruggen is een collectief probleem. Wij signaleren, benoemen en
agenderen. We stimuleren gesprek en ontmoeting en het denken vanuit gezamenlijke identiteit.
Het effect is dat mensen elkaar ontmoeten, leren kennen, verschillen en overeenkomsten ervaren.
Hierdoor leven we gelijkwaardiger met minder conflict samen. We delen eerlijk. Op weg naar echte
inclusie.
Effect:
 Ontmoeting: elkaar leren kennen
 Verschillen en overeenkomsten ervaren
 Gelijkwaardig samenleven met minder conflict
 Eerlijk delen

Post corona samenleving
De vierde uitdaging is de wereld na corona. De pandemie maakt duidelijk dat niet alles maakbaar is.
onze manier van leven is kwetsbaar. Dit heeft mensen onzeker gemaakt en kwetsbare groepen het
hardst getroffen. Mensen zijn ook bereid elkaar te helpen. Mensen willen ontmoeten. Er is meer
aandacht voor gezondheid en sommige veranderingen gingen sneller dan we hadden gedacht. We
weten nog niet precies wat de impact van corona gaat zijn. Daarom vraagt dit extra alertheid en
aanpassingsvermogen van ons. Want wat is precies het nieuwe normaal?
Het effect hiervan is dat we alert zijn, flexibel inspelen op wat nodig is, vooral voor de kwetsbaarste
groepen en dat we blijvend leren van deze coronaperiode.
Effect:
 Flexibel inspelen op wat nodig is
 Leren van coronatijd
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