
 
 
 
Achtergrondinformatie NIO: 
 
Het NIO is een netwerk van unieke vrijwilligersorganisaties die informele 
ondersteuning aanbieden in Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld. De organisaties 
die vrijwilligershulp bieden op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning vindt u 
terug op een aparte website: www.vrijwilligershulpvooru.nl   
 
Waar wij in geloven,  

 Informele ondersteuning heeft haar eigen waarde, naast de formele zorg die andere 
organisaties aanbieden.  

 Informele ondersteuning sluit waar mogelijk aan op de eigen kracht en het eigen 
netwerk van de hulpvrager  

 De vraag van de hulpvrager is leidend en vrijwilligersorganisaties zijn met hun 
gezamenlijke aanbod in staat mee te bewegen met de hulpvragen en hun aanbod 
daarop steeds weer af te stemmen.  

 Een krachtig en aantrekkelijk aanbod richting hulpvragers is daarom gebaat bij een 
grote diversiteit aan vrijwilligersorganisaties in de informele ondersteuning  

 Vrijwilligersorganisaties zijn ieder op hun eigen specifieke manier in staat om goed 
aan te sluiten bij specifieke wensen, competenties en motivaties van vrijwilligers en 
zorgen voor een zorgvuldige manier van inzetten van vrijwilligers.  

 Iemand ondersteunen op vrijwillige basis brengt voldoening. Daarom vragen wij de 
mensen die we ondersteunen om - waar mogelijk – van waarde te zijn voor een 
ander. 

  
 
Visie NIO 

 Het NIO is dé betrouwbare vertegenwoordigende partij van informele 
ondersteuningsorganisaties in Woerden richting gemeente en formele 
zorgorganisaties.  

 Wij versterken elkaar onderling en streven ernaar op elkaar aan te sluiten in ons 
aanbod  

 Wij zijn snel en flexibel en sluiten aan bij de veranderingen in het sociale domein.  
 Met onze kennis en praktijkervaring van de informele ondersteuning vergroten we de 

kennis over de specifieke dynamiek van vrijwilligerswerk; gaan we gevraagd en 
ongevraagd het gesprek aan met ambtenaren, de politiek en professionals uit de 
formele zorg; en geven we vorm aan gelijkwaardige en wederkerige samenwerking.  

 Daarnaast dragen we bij aan een goede vindbaarheid en een aantrekkelijk en 
betrouwbaar imago van de informele ondersteuning richting de burgers van Woerden. 

 
 
Algemene doelstellingen  

 Een goed, compleet en flexibel aanbod aan informele zorg realiseren en in stand 
houden, afgestemd op de vraag  

 Waar mogelijk samenwerken t.a.v. hulpvragen, scholing, ontwikkeling aanbod e.d.  
 Het inventariseren van knelpunten, hiaten in het aanbod en signalen uit de 

samenleving.  
 Het overzichtelijk, toegankelijk en zichtbaar maken van het totale aanbod in Woerden 

  

 

http://www.vrijwilligershulpvooru.nl/

