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Eens in de vier jaar neemt Participe de tijd om een
strategisch plan te ontwikkelen. Hierin benoemen
wij wat wij zien in de samenleving, welke positie
wij daarin innemen en welke beweging wij willen
maken om ook in de toekomst een passend
antwoord te geven op maatschappelijke vragen.
Aan de totstandkoming van dit plan hebben
management, medewerkers en stakeholders een
actieve bijdrage geleverd. Het levert een helder
toekomstbeeld op, met prioriteiten die breed in
onze organisatie worden gedragen.
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Van Wmo- naar

3D-organisatie

Stevige herijking

Van welzijn naar sociaal werk

De koers die Participe in het strategisch plan 2014-2017 heeft uitgezet,
behoeft geen ingrijpende bijstelling. Wat wij destijds hebben neergezet als
een vooruitstrevende visie, wordt inmiddels realiteit.
We zien dat ‘Meedoen mogelijk maken’ een breed gedeelde ambitie is in
het sociaal domein, omarmd door vele partijen. Dat brede draagvlak bevestigt de kracht van onze visie, maar het dwingt ons ook om de toegevoegde
waarde van Participe opnieuw te verhelderen. We spreken dan ook liever
van een stevige herijking van het profiel van Participe, dan van een
strategische koerswijziging.

Welzijn is niet langer een representatieve term voor het werk dat Participe doet.
Dat is sociaal werk wel, omdat dit begrip de essentie van ons ambacht uitdrukt.
De kern van sociaal werk is participatie: een sociaal werker is een deskundige van
het alledaagse en ondersteunt daarmee iedereen die wil meedoen, met aandacht
voor de burgers die dat (tijdelijk) niet kunnen. Een belangrijk uitgangspunt van
sociaal werk is de acceptatie van mensen die niet kunnen meekomen, op basis
van de vroegtijdige onderkenning daarvan. Daarin ligt ook meteen het belangrijkste onderscheid met de zorg: zorg heeft te maken met ziektebeelden, sociaal werk
met het ‘stutten en steunen’ in het alledaagse. De sociaal werkers van Participe
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