
Bijlage 1: Onderzoek samenwerking Pw Fase 1: Visie, missie en waarden 

 

 Tubbergen/Dinkelland Almelo Oldenzaal 

Visie Elke inwoner is in staat om zo lang en zo veel 

mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied 

We willen zelfredzaamheid van inwoners 
stimuleren en bevorderen dat Almeloërs 
meer doen voor elkaar. Ook willen we onze 
maatschappelijke partners in hun kracht 
zetten, bijvoorbeeld door de professionals 
handelingsvrijheid te geven. Dit betekent 
dat niet wetten en regels centraal staan, 
maar oplossingen die nodig zijn. 

De gelukkige inwoner die meedoet en naar 

eigen kunnen bijdraagt aan de samenleving en 

daar waar nodig ondersteund wordt 

    
Missie We zetten als gemeente in op positieve 

gezondheid van onze inwoners waardoor zij 

zich goed voelen, minder snel een hulpvraag 

hebben en ondersteuning nodig hebben 

Het heeft onze voorkeur dat Almeloërs 
zoveel mogelijk zélf werken aan hun 
sociale stijging, omdat dit welzijns- 
verhogend werkt. Dit baseren we op de 
Sociale Productie Functie Theorie. Daarbij 
zijn de positieve ervaringen die mensen 
opdoen cruciaal. Deze gedachte is 
afkomstig uit de Positieve Psychologie. 

We zetten als gemeente in op een samenleving 

waarin onze inwoners in hoge mate zelfredzaam 

zijn en in  verbondenheid met elkaar en gezond 

en veilig leven 

    
Waarden  Mensen meer in contact brengen met hun 

kracht in plaats van ze aan te spreken op 

hun zwakte 

 Persoonsgerichte zorg bieden en echt aan 

sluiten op persoonlijke behoeften 

 De regie bij de mensen zelf laten en ze 

helpen hun eigen beslissingen te nemen. 

 Nog meer inwoners werken aan hun 

gezondheid en kijken (samen) om naar 

anderen en zijn in staat hen te activeren 

deel te nemen aan de samenleving 

 Professionals zijn beter toegerust, dichterbij 

en werken beter samen om inwoners te 

ondersteunen  

 Niet-professionele algemene voorzieningen 

zoals vrijwilligersorganisaties en 

Inzetten op het versterken van eigen kracht  Iedereen doet mee naar vermogen 

 De eigen kracht van de burger en van de 

samenleving als geheel wordt optimaal 

benut 

 De toegang tot informatie, begeleiding en 

hulp is eenvoudig 

 Maatschappelijke ondersteuning gebeurt 

met zo min mogelijk schotten tussen 

deelterreinen 

 Er wordt gewerkt volgens een integrale 

aanpak, met één regievoerder, één budget 

en één totaal plan 

 De inzet van specialistische ondersteuning 

zo kort en licht als het kan, zo lang en 

zwaar als het moet 

 De gemeente heeft de regierol en voert 

daar waar nodig uit 



inwonersinitiatieven zijn beter toegerust om 

inwoners te ondersteunen 

 Meer inwoners ervaren een positievere 

gezondheid door de inzet van 

maatwerkvoorziening 

 Kwalitatieve goede ondersteuning en zorg 

bieden, vanuit de gedachte 1 gezin, 1 plan, 

1 regisseur voor die inwoners die het nodig 

hebben. 

 De ondersteuning en zorg bereikbaar en 

betaalbaar te houden. 

 De ondersteuning wordt waar mogelijk 

lokaal georganiseerd 

 De financiering gebeurt zonder schotten, de 

kosten zijn beheersbaar en er wordt 

gestuurd op het gewenste resultaat 

 

Voor deze inventarisatie hebben we gebruik gemaakt van: 

 de Visie Omzien naar Elkaar 2014, het Beleidsplan Omzien naar Elkaar 2016 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2019 van de gemeente Dinkelland;  

 de Visie Omzien naar Elkaar 2014, het Beleidsplan Omzien naar Elkaar 2016 en het Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2019 van de gemeente Tubbergen; 

 het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2012 en de Visie Sociaal Domein 2015 van de gemeente Oldenzaal, en  

 Het Beleidsplan Samen mee(r) doen 2014 en de Uitvoeringsregeling Participatiewet 2018 – 2022 van de gemeente Almelo 

 


