Stichting Welzijn en Ondersteuning
Voor Scherpenzeel en Renswoude.
Baken voor alle senioren en voor volwassen inwoners in
een kwetsbare positie.
Met alle gaande en nog komende maatschappelijke ontwikkelingen zal SWO-sr blijven
ontwikkelen naar een welzijnsorganisatie met perspectief op ondersteuning aan alle
senioren en aan volwassen inwoners die in een kwetsbare positie verkeren, van beide
gemeenten waar SWO-sr actief is.
We richten ons in visie en doelstellingen naar hedendaagse wensen en mogelijkheden
en naar ontwikkelingen in de toekomst, welke in ieder geval gepaard zal gaan met een
rigoureuze toename van het aantal senioren, maar ook van volwassen inwoners in een
kwetsbare positie zal het aantal stijgen.
Ons primaat ligt bij senioren, maar we bieden ook niet-seniore inwoners, die in een
kwetsbare positie verkeren, de mogelijkheden van onze adviezen, diensten, activiteiten
en ondersteuning aan, als aanvulling op hun bestaan.

Missie
De SWO ziet als taak een actieve bijdrage te leveren aan zelfstandigheid, gezondheid,
welbevinden en het maatschappelijk participeren van senioren en volwassen burgers in
een kwetsbare positie. Daarom streven wij ernaar inwoners te stimuleren tot het nemen
van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, maar ook tot het dragen van (mede)
verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van inwoners die
ondersteuning nodig hebben.

Doel
Het bevorderen van de sociale samenhang, tegemoet komen aan behoeften naar
contact en het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van
Scherpenzeel en Renswoude. Dat ook zij optimaal participeren in hun maatschappelijke
omgeving is ons doel.

Visie
Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, als ze kunnen
meedoen, als ze erbij horen en gezien worden.
Als lokaal deskundige organisatie is de SWO een vanzelfsprekende keuze voor
zelfstandig wonende senioren, en voor alle volwassen inwoners in een kwetsbare
positie, van de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude. Met gerichte adviezen en
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ondersteuning, passende activiteiten, aansprekende informatieve en praktische
diensten zijn wij bij uitstek van belang voor het bevorderen van sociale betrokkenheid,
maatschappelijke erkenning en persoonlijk welzijn.
Door een nieuwsgierige en flexibele opstelling aangaande maatschappelijke
veranderingen en daaruit voortkomende nieuwe inzichten en welzijnsbehoeften, blijft
de SWO ook in de toekomst het baken voor alle senioren en voor volwassen inwoners in
een kwetsbare positie.

Werkwijze
Wij bouwen onze sterke kanten verder uit om kundig , krachtig en flexibel in te kunnen
gaan op de in aantal en complexiteit toenemende vragen naar onze service.
Onze kracht komt voort uit de volgende vier organisatorische thema’s die wij praktiseren
in ons werk:
• Kennis en kunde, als sleutel tot succes;
• Krachtig lokaal verankerd in de samenleving;
• Flexibel in ontwikkelingsmogelijkheden in een snel veranderende omgeving;
• Een breed aanbod van dienstverlening met maatwerk waar mogelijk en gewenst.
Wij zijn altijd dichtbij en toegankelijk voor inwoners, netwerkpartners en opdrachtgevers
en gaan uit van de leefomgeving en levensvisie van de inwoner.
Wij zijn een ‘mensen voor mensen’ organisatie: aan vele vrijwilligers uit beide dorpen
bieden wij de gelegenheid om naar eigen behoefte en mogelijkheden zich in te zetten
voor kwetsbare mede inwoners. Dit alles onder het motto ‘Iedereen doet ertoe’.
Wij houden niet alleen het individu maar ook het collectief (in doelgroepen ) in het vizier
en kunnen ervoor zorgen dat iemand een actief en gewaardeerd lid van de
maatschappij blijft. Zo wordt voorkomen dat mensen vereenzamen en dat klachtjes
uitgroeien tot kwalen. Dat is het remmende effect op de woon- en zorgvraag.
De SWO kan een vinger aan de pols houden en zorgen dat klanten laag in de piramide
blijven, zonder dat dit tot onverantwoorde situaties leidt. Gevolg: lagere kosten, de
topprioriteit van alle gemeenten.
Daarnaast kan de SWO bij uitstek professionals, vrijwilligers en mantelzorgers aan elkaar
knopen. Door ons goed vertakte netwerk in de dorpen, dicht bij de bewoners, zit de
lokale aanpak de SWO in het bloed.
Het huidige welzijnswerk voldoet niet meer genoeg om mee te doen met toekomstige
maatschappelijke veranderingen. Door de bezuinigingen op de zorg moet de
maatschappij meer zelfverantwoordelijk worden en meer elkaar helpen. Er moet meer
ruimte komen voor de burger, en meer hulp voor de kwetsbare burger. De SWO is het
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netwerk om de hulp effectiever en directer te gegeven. Daarbij kunnen situaties eerder
worden gesignaleerd (zgn. vroegsignalering) door de goede contacten met netwerken,
en kan er meer

Co-operatie en coördinatie
Wij vinden de samenwerking met andere organisaties erg belangrijk, vooral de
samenwerking met beide gemeenten. Wij willen voor de gemeenten de
vanzelfsprekende, betrouwbare, flexibele en betaalbare partner zijn met wie zij
maatschappelijke vraagstukken en de zorg voor het welzijn van de burgers samen
kunnen aanpakken. De SWO wil de dienstverlening aan laten sluiten op de vraag en
daarin, zoveel mogelijk, samen optrekken met de gemeenten. Wij richten ons daarbij
zoveel mogelijk op de inhoud en zetten de ontwikkelingen, verwachte maatschappelijke
knelpunten en relevante signalen voor het gemeentelijk beleid op de agenda.
De SWO wil een actieve rol spelen om andere partijen te stimuleren vraag en aanbod
samen met ons op elkaar af te stemmen. Onze wens is om met hen te komen tot een
gezamenlijke visie op gebied van wonen, zorg en welzijn waarin ieder de rol vervult die
het best bij hem/haar past.
De welzijnssector verandert snel. Er komen nieuwe doelgroepen zoals vluchtelingen en
thuiswonende dementerenden. Vanuit bestaande doelgroepen komen nieuwe
ondersteuningsvragen. Dit alles vraagt om flexibiliteit van onze organisatie en
verbreding van onze dienstverlening. Hoe meer variatie wij bieden hoe beter wij aan
kunnen sluiten op al die verschillende vragen en behoeften.
Als SWO willen en kunnen we de centrumorganisatie (paraplu) op het gebied van welzijn
en ondersteuning zijn, zowel in Renswoude als in Scherpenzeel.
Dat wil zeggen dat we het belang van gezamenlijk optreden inzien en willen bevorderen,
maar ook dat we een coördinerende rol willen en kunnen vervullen t.a.v. de diverse
bestaande organisaties op de gebieden wonen, zorg en welzijn in beide dorpen.
Hiermede bevorderen we
• de inzichtelijkheid en toegankelijkheid aangaande de diverse mogelijkheden voor
gebruikmaking en
• de communicatie van en over de vele mogelijkheden voor sociaal maatschappelijke
ondersteuning.

Meerwaarde / wat levert ons werk op.
De SWO is een organisatie die werkt met een gering aantal beroepskrachten in
loondienst en drijft verder voornamelijk op de inzet van een groot bestand aan
vrijwilligers. Ook het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers met een gerichte

3

maatschappelijke achtergrond. Daarmee is gezegd dat we kiezen voor
kostenbesparingen door weinig of geen overhead, minder regelgeving, en voor
welzijnswerk dat zich met een aantal herkenbare functies, werkvormen en aanpakken
inzet voor de burgers.
Het is moeilijk om concreet de opbrengsten en besparingen van welzijn te benoemen.
Door de verscheidenheid is het soms niet eenvoudig dit in een paar woorden te
beschrijven. Maar uiteindelijk dragen wij ertoe bij dat senioren, maar ook volwassen
burgers in een kwetsbare positie:
1. Sociaal actief blijven
2. Fysiek actief blijven
3. Mentaal actief blijven
4. Zorgen dat ze mee blijven tellen
5. Zich voorbereiden op (mogelijke) beperkingen
6. In gesprek gaan over wensen en behoeften
7. Zich verdiepen in de mogelijkheden van moderne techniek

Ambitie en potentie
Al hetgeen vermeld in dit statement vraagt om ambitie en potentie om de hierin
vervatte uitdagingen aan te gaan. Wij vinden dat binnen onze organisatie beide
componenten voldoende aanwezig zijn om niet te blijven stilstaan meer juist de
uitdaging voor de toekomst aan te gaan. Afhankelijk van wat de toekomst aan extra
inspanning zal vragen zal uiteraard ook onze potentie om hieraan te voldoen aangepast
worden.
Hierbij opgemerkt dat wij, zoals eerder aangegeven, in zijn voor allerhande vormen van
samenwerking, maar steeds uitgaande van zelfstandigheid en eigen kracht van onze
Stichting voor Welzijn en Ondersteuning voor Scherpenzeel en Renswoude.
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