WE DOEN HET SAMEN
THUIS IN DE WIJK

BELOFTE AAN ONZE INWONERS DIE HET
(NÈT) NIET ALLEEN KUNNEN REDDEN

Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid
en wederkerigheid zijn vanzelfsprekend
Cliënt heeft regie
Gelijkwaardigheid en autonomie
Aandacht en betrokkenheid
Vertrouwen geven en betrouwbaar zijn

Normaliseren en 
uitgaan van de
mogelijkheden

In contact met omwonenden /
sociaal netwerk /naastbetrokkenen

Goed wonen
Een veilig
thuis
Fijne
leefomgeving
voor en met
iedereen

THUIS IN
DE WIJK

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

Goed wonen
een veilig
thuis

Wederkerigheid als basis voor de
inclusieve samenleving, deskundigheid naastbetrokkenen integreren
in de aanpak, bestrijden stigma

Gezonde
financiën
Geen onnodig
gedoe

Waardevolle
daginvulling

Zorgvuldig
in contact

Niet over de hoofden
van mensen heen praten:
praat met mij, niet
over mij

Fijne leefomgeving
voor en met iedereen

ISTREGE
U
V

eigenaarschap bij
hulpvragen

waakvlamcontract

2018-10

 envoudig systeem en integrale aanpak
E
Toegankelijkheid
Beperkte registratie
Zo min mogelijk doorverwijzingen

Mensen moeten weten waar ze
voor tekenen: breng ook de
consequenties en risico’s in beeld
Laat mensen zelf hun dingen
verwoorden, dan weet je ook of
het goed is overgekomen

STEEDS IN CONTACT MET DE MENSEN IN DE BUURT OF WIJK

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

iedereen
een dak

LS

Ruimte voor professionele afwegingen
en beslissingen
Maatwerk en
flexibiliteit
Doen wat nodig is

THUIS IN DE WIJK

5

ONZE WERK
ES
PRINCIP

inkomenszekerheid

Gezonde financiën
geen onnodig
gedoe

gewoon
aan de slag

Waardevolle
daginvulling

Variatie in woon- en contractvormen
Snelle bemiddeling

Begeleiding op wonen
Directe interventie als nodig
Woonalternatief indien nodig

Goed wonen
een veilig
thuis

iedereen
een dak

Variatie aan woonvormen
Huur inhouden op uitkering
Toegankelijke schulddienstverlening

Contact met omgeving
Inzet sociaal beheer
Signalering

Fijne
leefomgeving
voor en met
iedereen
eigenaarschap
bij hulpvragen

waakvlamcontract

Goede
ondersteuning
die echt bij
jou past

Ondersteuning contact met omgeving
Werken met Crisiskaart - contactpersonen
Directe interventie en woonzorgalternatief waar nodig

24/7 bereikbaarheid
Snelle crisisinterventie

Langjarige behandeling en begeleiding
in samenhang
Herstel- en wijkgericht werken
Ontwikkeling eigen netwerk/hulpbronnen
Gezamenlijk begeleidingsplan met
zorg en cliënt
Permanente beschikking waar nodig
Goede screening voor in-/uitstroom zorg
Financieren wat nodig is en helpt

Vroegsignalering huurachterstand

Gezonde financiën
geen onnodig
gedoe

Ondersteunen op financieel beheer
Budgetmaatje
Goede buur (hulp bij armoede)

Eerste hulp bij geldzaken
( [vrijwillig] budgetbeheer)
Vaste lasten direct uit de uitkering

Signalering isolement

inkomenszekerheid

Waardevolle
daginvulling

Kennis delen
Warme begeleiding in de wijk
Waar nodig specialistische dagbesteding
Faciliteren welzijn en informele zorg
Palet aan scholing, sport, activiteiten en
(vrijwilligers)werk gewoon in de wijk
Versterken sociale netwerken inclusieve
samenleving

gewoon
aan de slag

