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We zoeken nieuwe werkwĳzen

Onderzoeken vanuit de drie wetten Wmo, Jeugd en Participatie hoe we 
eenvoudig en dichtbij inwoners samen tot oplossingen komen. 

Inwoners die onvoldoende netwerk hebben worden voor eenvoudige 
vragen ondersteund door preventiewerkers.

Sociale teams en team werk en partici-
patie voegen we samen. Op basis van 
de vraag kijken welke deskundigheid 
gewenst is. 

Onze bijdrage leveren aan activitei-
ten die tot een grotere zelfstandig-
heid/ zelfredzaamheid leiden van 
onze inwoners. 

Inzet preventiewerker. 

Onderzoek naar het gebruik van 
een sociale kaart

Samenwerking 
Andes verstevigen

Aandacht voor informatievoorziening, voorlichting en snel beantwoorden 
opvoedingsvragen.

Actieve bijdrage bij projecten in de dorpen die leiden tot grotere 
zelfredzaamheid van inwoners

Veel aandacht voor informatievoorziening en voorlichting.

Medewerkers met brede algemene kennis inzetten en als het nodig is 
collega's die regie voeren

Inwoners houden één aanspreekpunt. 
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3 4We borgen één gezin, één 

plan en één regisseur
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We normaliseren en 
experimenteren met andere 
vormen van dienstverlening

We focussen op preven-
tie en voorliggende 
voorzieningen

Dit zĳn de plannen 
van de Stichting in 
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We zĳn een goede werkgever 
Stimuleren inzetten eigen netwerk en gebruik algemene voorzieningen 
Evalueren van de Praktijkondersteuner huisartsen jeugd

Administratieve processen en rapportages beoordelen 
op efficiëntie en noodzaak. 

Aannemen van medewerkers met verschillende opleidingsniveaus, 
daardoor meer flexibele inzet en minder afhankelijk van één groep 
medewerkers op de arbeidsmarkt. 

Accent op samenwerken binnen de 
keten van wonen, zorg, welzijn en 
onderwijs. 

5 We werken domein 
overstĳgend 

Verstevigen van contact en samenw-
erking met ketenpartners

Continuïteit van de dienstverlening door de organisatie te 
flexibiliseren en kansen voor medewerkers te vergroten. 

Medewerkers hebben goede 
mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen

Medewerkers worden gefaciliteerd 
in hun ontwikkeling

We hebben goede 
arbeidsvoorwaarden

We gaan uit van eigen verantwoor-
delijkheid en de inzet van talenten. 

We evalueren met elkaar de 
organisatie structuur. 
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