MEEDOEN: VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND!

ER LIGGEN UITDAGINGEN

WIJ ZIEN KANSEN

De systeemwereld en de leefwereld

Voor inwoners met een psychische- en sociaaleconomische kwetsbaarheid zijn er

Er bestaat een behoorlijk verschil tussen

obstakels bij het meedoen. Sociale uitsluiting, stigmatisering, armoede en onveiligheid

wat wetgeving en beleid van burgers

liggen op de loer. De wens is om mee te doen op alle leefgebieden. Als vanzelfsprekend.

verwachten en wat zij aankunnen.

sluiten onvoldoende op elkaar aan.

Wij gaan voor een omslag in denken en

Nationale ombudsman

handelen: de leefwereld van kwetsbare burgers
en ervaringsdeskundigheid zijn ons startpunt.
Wat speelt er en wat is onze ambitie in het

Er moet meer rekening worden
Een bredere blik in het sociaal domein is
WONEN

SOCIALE RELATIES

van de burger.

nodig. Zeker nu de samenleving steeds

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

complexer en digitaler wordt.
LEREN

GEZONDHEID

Een krachtige stem voor sociaal

FINANCIËN

Woningtekort
Nieuwe woonvarianten en -mogelijkheden

De kwetsbaarste mensen

kwetsbaren is nodig. Op basis van
WERKEN

sociaal domein?

gehouden met het ‘doenvermogen’

hebben de kleinste netwerken.

de visie van positieve gezondheid.

Vereenzaming

Sociaal en Cultureel Planbureau

Communities
Digitale ‘tweedeling’
Meedoen met steun digitalisering/robotica

ONS PLAN: KRACHTEN BUNDELEN

Arbeidstekort in de zorg

AMBITIE: MEEDOEN MOGELIJK MAKEN!
We maken jaarlijks
gezamenlijk plannen

Tijdige hulp

Kansen door
werk en opleiding

NETWERK SOCIALE
INCLUSIE
EN PARTICIPATIE

te verwezenlijken.

Explosie in zorgkosten
Besparing door ontschotting en innovatie

om onze doelen en
ambities stap voor stap

Aantrekkingskracht van nieuwe beroepen

Doorbreken stigma

Toegankelijke
voorzieningen

Controle en toezicht
Georganiseerd vertrouwen

Zo werken wij aan een
Wij vormen een eigentijds en

inclusieve samenleving

vernieuwend netwerk. En vragen jou

waarin meedoen

om je aan te sluiten en lid te worden!

vanzelfsprekend is.

We zorgen dat lokale oplossingen

Meedoen door
sociale relaties

Benutten ervaringsdeskundigheid

Financieel gezonde
huishouding

Passende woonplek, ook na
klinische opname en opvang

Decentralisatie van Rijksbeleid

SAMEN BEREIKEN

Lokale opslossingen dichtbij

WE MEER!

(regionaal beleid) en landelijke lobby
continu goed aansluiten op de
behoeften van de kwetsbare burgers

HERKEN JE JEZELF HIERIN?

(en hun naastbetrokkenen).

BELANGENBEHARTIGING
KENNISDELING

Vind je dat preventie

EN WIL JE SAMENWERKEN?

Ondersteun jij kwetsbare inwoners en
help je hen en hun sociale netwerk?

meer aandacht verdient?

Overal in Nederland werken
vakmensen, ervaringsdeskundigen en organisaties in

Werk jij aan kansen waardoor meedoen

Wil je meedenken over beleid om

vanzelfsprekend is, wordt en blijft?

meedoen te stimuleren?

het sociaal maatschappelijke
domein aan deze uitdagingen.

INNOVATIE
Heb je oplossingen, verbetersuggesties
Wij stimuleren tot kennisdeling, delen
innovaties en vertalen deze via belangbehartiging naar landelijke partijen.

en ideeën die je wilt delen?
Wil je geïnspireerd worden door
innovatie en ideeën van anderen?

Merk je dat de kloksnelheid van
de samenleving hoog is en

Richt jij je op het creëren van
regionale en lokale verbindingen?

problemen hardnekkiger zijn dan
beleid en regels kunnen
voorkomen of oplossen?

Zie jij de toegevoegde waarde
van samenwerken?
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