
 

Preventie en ondersteuning in de buurt Samenwerken en innoveren

 

Zelfredzaamheid, samenredzaamheid en verbinding

Samen 
sterk
In gemeente Heumen vinden we het 
belangrijk dat iedereen meedoet.
Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. 
Daarom hebben we – samen 
met inwoners, professionals en 
vrijwilligers(organisaties) – een  
actieplan opgesteld voor de komende  
vier jaar. Het actieplan bevat 
allerlei initiatieven om de zorg en 
ondersteuning anders en beter te 
organiseren. Dat vraagt iets van ons 
allemaal. We zetten in op drie thema’s.

Wilt u weten waar we ons de komende jaren sterk voor maken? En hoe u daaraan kunt bijdragen? Kijk voor de volledige toelichting op onze website www.heumen.nl/samensterk

Als het mensen (tijdelijk) niet lukt om het op eigen kracht en 
met hun netwerk te redden, willen we daar zo vroeg – en zo 
dicht mogelijk bij zijn. 

We werken intensief samen met onze 
partners. Ons doel? ‘Eén gezin, één plan’. 
Alleen als we onze krachten bundelen, 
kunnen we onze dienstverlening verbeteren. 
Samen komen we verder.

Met zelf- en samenredzaamheid 
bedoelen we dat mensen zelfstandig 
– of met hulp van familie, vrienden, 
buren en vrijwilligers – hun leven 
leiden en voor zichzelf kunnen zorgen.
Er zijn in onze gemeente veel 
activiteiten en mogelijkheden om 
de zelf- en samenredzaamheid te  
vergroten of te behouden. Wel is er 
behoefte aan meer verbinding. Tussen 
inwoners, wijken en dorpen, en tussen 
de activiteiten en voorzieningen die er 
al zijn.

Actieplan zorg, welzijn en werk in gemeente Heumen 2018-2022

We brengen vraag en aanbod 
van inwoners bij elkaar via 
• een website
• vrijwillige buurtondersteuners

We willen meer jongeren bereiken met 
jongerencoaching
•  er komen meer uren beschikbaar
•  meer mogelijkheden om andere 

expertise in te schakelen zoals 
verslavingspreventie

We versterken de 
samenwerking 
voor een betere 
ondersteuning van 
inwoners 

We werken samen met 
zorgaanbieders, welzijns-
organisaties en het 
Werkbedrijf aan nieuw beleid 
en nieuwe diensten

De gemeente communiceert toegankelijker over zorg en 
ondersteuning door 
•  betere informatie op de website van de gemeente
•  jongeren van 14 jaar krijgen een brief over ondersteuning 

en zorg waar ze gebruik van kunnen maken

We versterken de samen-
werking met huisartsen

We stimuleren een gezonde leefstijl
• meer bewegen
•  stoppen met roken en stimuleren 

verantwoord alcoholgebruik
• minder stress

Participatiecoach
•  activeert mensen die 

thuis zitten om mee te 
doen in de maatschappij

• betrekt hierbij bedrijven 
  en organisaties

Dorpsverbinder
•  stimuleert de ontmoeting tussen 

inwoners
•  maakt verbinding tussen inwoners, 

activiteiten en voorzieningen
•  helpt bij het opzetten van nieuwe 

initiatieven

We stimuleren samenwerking 
rondom thema’s zoals eenzaamheid, 
armoede en gezondheid

We werken aan meer 
voorzieningen
•  we onderzoeken de 

mogelijkheden van 
een brede vrijwillige 
hulpdienst

•  we stimuleren 
vrijwillige 
ondersteuning van 
gezinnen

•  we zorgen dat inwoners 
en maatjes elkaar beter 
weten te vinden

•  er komt een 
formulierenbrigade
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