Visie van De Schoor
Presentie
We zijn ondernemend en voor inwoners via onze vrijwilligers, medewerkers en locaties zichtbaar en
toegankelijk in wijk en stad. We bieden inwoners laagdrempelige en goed bereikbare
basisvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn een onmisbare en vooral zichtbare schakel van waaruit
vele inwoners, vrijwilligers en professionals actief kunnen zijn.
Preventie
Met interventies op maat bij jong en oud en met inzet van sociale netwerken voorkomen we erger.
Minder eenzaam, meer betrokken, minder zorg, een veiliger gevoel. Collectieve arrangementen
ontstaan vanuit individuele vragen van inwoners en vice versa. We organiseren mét inwoners en
organisaties zowel individuele ondersteuning als collectieve arrangementen met ruimte voor
individuele ontwikkeling.
Participatie
We maken mogelijk dat inwoners naar wens en eigen kunnen meedoen: meedenken, meepraten,
meebepalen. We stimuleren, initiëren en ondersteunen bewonersinitiatieven. Het is aan de inwoners
om invulling te geven aan de wijze waarop zij samenleven en voor binding zorgen. Wij ondersteunen
hen bij het ontwikkelen van vaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving, met als doel
actief burgerschap en een gezonde samenleving. We richten ons weliswaar op alle inwoners, maar
het betrekken van kwetsbare inwoners bij de samenleving heeft prioriteit.
Perspectief
We hebben oog voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. We willen inwoners perspectief bieden en
stappen vooruit laten maken. Dit doen inwoners uiteraard zelf, maar wel met ondersteuning van
medebewoners en professionals. We gaan daarbij uit van wederkerigheid door ons altijd te richten op
zowel de inwoner als zijn bijdrage aan de samenleving.
Partnerschap
We investeren in het lokale netwerk. Onze unieke positie in de lokale samenleving maakt De Schoor
tot een interessante gesprekspartner en uitvoerder voor netwerkpartners. We zoeken op creatieve
wijze in inhoud, aanpak en samenwerking naar mogelijkheden om vraagstukken in de samenleving
aan te pakken. We leggen daarbij verbinding met andere domeinen, zoals wonen, zorg, onderwijs,
arbeid, cultuur en veiligheid. We benutten alle mogelijkheden voor ontwikkeling en financiering die
ondersteunend zijn aan onze missie.
Passie
Samen mét inwoners bouwen we aan een actieve en gezonde samenleving. We hebben
medewerkers in dienst met een betrokken, enthousiaste, bevlogen werkhouding die continu werken
vanuit hun intrinsiek gemotiveerde drijfveren. Onze professionals werken vanuit de gedeelde waarden
gelijkwaardigheid, ontwikkeling, doelgerichtheid, verbinding en menselijkheid. We sturen op resultaat
in een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om transparant en planmatig te werken,
verantwoordelijkheid te nemen, verantwoording af te leggen en vraaggestuurd, resultaat- en
verbetergericht te zijn. Daarbij geven we medewerkers de ruimte om binnen kaders eigen afwegingen
te maken en invulling te geven aan het werk, met ruimte om zichzelf te blijven ontwikkelen.

