
 

 

In Woerden doet iedereen mee! 

Om dat te bereiken sluit de gemeente aan op het leven van onze 
inwoners 

Als het nodig is dan helpen wij mensen actief en in hun eigen 
woon- en leefomgeving 

We doen lokaal wat kan, maar zoeken partners in de regio als dat helpt 

Hoe? 

We  werken opgavengestuurd met 
in- en externe parrtijen aan onze 
uitgangspunten. Aansturing vind 

plaats vanuit een integraal 
programmateam. 

 Veel aanbieders      

 

 

  <20 aanbieders 

Top-down&centraal 

 

 

 opgavengestuurd & 
gebiedsgericht 

Integrale toegang op afstand 

 

 

 Begeleiding  Dichtbij 
(casemanagement) 

Professionele zorg 

 

 

preventie : meer en ander 
voorliggend aanbod 

Werken vanuit stadhuis 

 

 

Werken in wijken en dorpen 

Aanbodgericht subsidie >60 
organisaties 

 

 

meerjarige subsidietender en 
samenwerkingsverbanden 

Beleidsnota's- 

 

 

 1 maatschappelijke agenda 

 
 

Gezondheid&Bewegen 
Alle inwoners hebben een gezonde& actieve 
leefstijl 
 
Groei, ontwikkeling& leren 
Onze jeugd groeit gezond en veilig op 
 
Maatschappelijke ondersteuning& 
betrokkenheid 
Zelfredzame inwoners in eigen wijk of buurt 
 
Werk & Inkomen 
Onze  inwoners participeren naar vermogen en 
voorzien in hun eigen levensonderhoud 
 
Wonen & leefomgeving 
Het woningaanbod sluit aan op de behoefte  van 
onze inwoners 

Iedereen doet mee! Maatschappelijke agenda 2018-2022  

Onze visie… 
Onze opgaven 

Organisaties…: 
 Nemen de ruimte om dat te doen waar 

zij goed in zijn, gefocust op realisatie 
van onze opgaven 

 Zoeken de samenwerking met andere 
vrijwillige en professionele 
organisaties 

 Pakken hun rol als opdrachtnemer 
vanuit partnerschap met de gemeente 
en andere organisaties 

 Ondersteunen onze inwoners en 
vrijwilligers zonder de regie over te 
nemen 

 Hebben vertrouwen in zichzelf en 
elkaar en durven loslaten als inzet van 
een andere organisatie beter past 

 

Inwoners…: 
 Kunnen een zinvolle bijdrage leveren 

aan de samenleving voor en door 
andere inwoners 

 Stellen hun hulp- en 
ondersteuningsvragen dichtbij en 
hebben 1 aanspreekpunt 

 Worden snel geholpen, om te 
voorkomen dat een kleine vraag een 
groot probleem wordt 

 Worden uitgedaagd vanuit hun eigen 
talent en mogelijkheden mee te doen 

 

De gemeente…: 
 Coördineert en stimuleert verbinding 
 Stuurt op effecten: wij denken samen 

met organisaties na over het ‘’wat’’, 
maar laten ‘’het hoe’’ over aan 
organisaties.  

 Vraagt geen verantwoording op uren 
en activiteiten maar op de bereikte 
resultaten in de samenleving 

 Gaat voor langdurige 
samenwerkingsrelaties, opgebouwd 
vanuit vertrouwen 

 Is opdrachtgever vanuit partnerschap 
met andere organisaties 


