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Trots
In de afgelopen jaren heeft Participe een concrete, effectieve uitwerking aan de Wmo gegeven. Op allerlei niveaus
verbinden wij diensten, initiatieven en organisaties, met uiteindelijk maar één doel: het activeren van mensen.
Onze missie is gericht op meedoen én zelf doen. Wij zetten mensen in hun kracht, ook de zogeheten kwetsbaren,
opdat zij op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. We nemen het roer niet over, maar
ondersteunen. Dat geldt voor onze klanten, maar evengoed voor onze medewerkers en vrijwilligers. Ook hen stimuleren
wij om vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden te werken, om zo meer waarde te creëren voor onze klanten,
onze organisatie en henzelf.
Wij zijn er trots op dat onze aanpak tot veel herkenning en waardering heeft geleid tot ver over de gemeentegrenzen
heen. Participe is inmiddels actief in Alphen aan den Rijn, Gouda, Delft, Rotterdam, Kaag en Braassem, Amstelveen en

‘Kijk, kies, kracht, deel, groei, durf en begin dan!‘
Het is niet toevallig dat in deze kernwoorden de echo van het beroemde lied van Ramses Shaffy doorklinkt. Shaffy zingt
zijn lied om de eenzamen en ongelukkigen eraan te herinneren dat het leven leuker en mooier wordt als je samenkomt.
Pak het leven beet en kijk naar wat er is. Je mag vallen en opstaan, maar dat hoef je niet alleen te doen - ‘Niet zonder ons!’
Een mooie samenvatting van de rol die wij voor onze klanten willen vervullen, maar ook een hart onder de riem voor onze
leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers. We staan voor grote veranderingen. Forse bezuinigingen, decentralisaties
en toenemende concurrentie oefenen hun invloed uit op ons werk. We bouwen aan een organisatie die een passend
antwoord biedt op al die uitdagingen, maar dat is een intensief proces van zoeken, bijstellen en weer doorgaan.
Ondertussen gaat het dagelijkse werk gewoon door en ook dat vraagt aandacht en inzet.

Veenendaal. Deze verworvenheden willen we koesteren en verder ontwikkelen. Om die ambities kracht bij te zetten,
hebben wij voor de komende jaren een heldere visie en strategie ontwikkeld.

Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om de
toekomst van Participe eigenhandig vorm te geven, daarin
begeleid door het pakkende refrein van ons nieuwe lijflied.
Het geeft een eigen klank en een eigen ritme aan onze
ontwikkeling. Omdat wij daarin graag met u samenwerken,
delen wij ook met plezier onze blik op de toekomst met u.
Zingt u mee?

Willem Draaisma
bestuurder Participe
december 2013
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Kijk

Kies

De visie van Participe op maatschappelijke ontwikkelingen
De maatschappij verandert voortdurend en de verzorgingsstaat komt
steeds meer onder druk te staan. Dat vraagt om een nieuw samenspel
tussen overheid, burgers en maatschappelijke partners. Landelijke
programma’s als De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl proberen in te
spelen op de nieuwe eisen en verwachtingen. Ook Participe bereidt
zich voor op een andere rol. Onze strategie anticipeert daarom op de
volgende maatschappelijke ontwikkelingen:
u
u
u
u
u

u

u
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vergrijzing; er zijn en komen steeds meer ouderen,
die bovendien langer thuis blijven wonen;
bezuinigingen op zorg en welzijn; subsidierelaties staan onder
druk en de marktwerking in de sociale sector leidt tot concurrentie;
opkomst van de participatiemaatschappij; minder overheid en
meer zelf doen;
gemeentelijke fusies leiden tot schaalvergroting van organisaties;
de drie decentralisaties (Participatiewet, Jeugdzorg en
overheveling van Awbz naar Wmo) brengen een ingrijpende
verschuiving van verantwoordelijkheden met zich mee;
flexibilisering van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid is niet
meer vanzelfsprekend, financiële problemen nemen toe en grote
groepen mensen staan nog aan de zijlijn;
toenemend beroep op de jeugdzorg.

De focus van Participe in 2014 - 2017

Geheel in overeenstemming met deze
landelijke (beleids)ontwikkelingen
streeft Participe als Wmo-organisatie
naar deelname door iedereen,
naar vermogen en op eigen wijze.
Voor de periode 2014-2017 hebben
wij daartoe vier strategische
speerpunten benoemd, die wij op
de volgende pagina’s uitwerken
en invullen aan de hand van onze
kenmerkende aanpak.
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Participe gaat uit van het principe dat iedereen iets kan bijdragen aan de samenleving. Ook kwetsbare mensen vragen
wij om iets te betekenen voor een ander. Soms hebben zij daarbij een duwtje in de rug nodig. Dat geven wij dan graag
door activiteiten te ontwikkelen die mensen motiveren en stimuleren.
Vitale mensen hebben een belangrijke rol als medeproducent. De inzet van wijkbewoners, vrijwilligers, maar ook van
re-integratiemedewerkers, WWB-ers en mensen op werkervaringsplekken, is nodig om te komen tot een krachtige
samenleving. Daar waar burgers het zelf kunnen, trekken wij ons terug. Het streven is dat wij onszelf mettertijd
overbodig maken.

Kracht

Met dit eerste speerpunt sluiten we aan op de hoofddoelstelling van de participatiemaatschappij: betrek zoveel
mogelijk mensen bij de samenleving door hen aan te spreken op mogelijkheden, niet op beperkingen.
Die basisgedachte komt op verschillende manier in onze aanpak terug:

Empowerment

De aanpak van Participe kenmerkt zich door empowerment. Wij gaan uit van de eigen kracht, zowel van klanten als van
medewerkers en vrijwilligers. Behoud van de eigen regie, zelfredzaamheid en het oplossend vermogen staan voorop.
Oplossingen zijn alleen effectief als zij aansluiten op de individuele mogelijkheden van de klant en gebruikmaken van
het eigen netwerk.

Kwetsbare groepen

Daarbij houden wij natuurlijk oog voor mensen die echt niet (geheel) op eigen kracht kunnen varen. Om de drempel ook
voor hen zo laag mogelijk te maken, zijn wij zo dicht mogelijk bij de mensen - in de dorpen, kernen en wijken - aanwezig.
Kwetsbare groepen bereiken we outreachend: we zoeken ze actief op en begeven ons op hun terrein.

Wederkerigheid

Hulpverlening zien wij als een cyclisch proces. Klanten die iets komen halen, kunnen de samenleving ook iets brengen.
Vanuit die wederkerigheid probeert Participe haar klanten ertoe aan te zetten om hun kwaliteiten te investeren in de
gemeenschap. Wie zijn eigen kracht herkent, kan daarin ook delen. Als steeds meer mensen verantwoordelijkheid nemen
voor hun leefomgeving, ontstaat een sneeuwbaleffect van betrokkenheid. Participe medewerkers stimuleren en
ondersteunen hen daarin, zodat een sterk sociaal netwerk ontstaat.
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Participe investeert in samenwerking. Zowel met onze klanten als met vrijwilligers, medewerkers, opdrachtgevers
en partners onderhouden wij warme contacten. Door kennis, ervaring en inzet met elkaar te delen, bereiken we meer
en betere resultaten.
Participe staat voor een integrale, wijkgerichte aanpak. In de komende jaren gaan wij deel uitmaken van sociale
wijkteams. Onze generalisten zullen daarin plaatsnemen om individuele problemen steeds meer op te lossen met de
inzet van collectieve, algemene voorzieningen. Wij vervullen de rol van sociaal makelaar; we brengen mensen,
vrijwilligers en organisaties bij elkaar en leggen maatwerk verbanden.

Deel

Dit tweede speerpunt past binnen een tijd waarin we de omschakeling maken van een aanbodgerichte naar een
vraaggerichte werkwijze. Door samen te werken, kan iedereen doen waar hij goed in is en vinden wij met elkaar een
passende oplossing voor het ‘echte’ probleem.

Vraag achter de vraag

Aan de voorkant investeren we bewust in het achterhalen van de vraag achter de vraag. Wij gaan met de klant op zoek naar
het ‘echte’ probleem en bekijken samen welke oplossingen en mogelijkheden er zijn. Door goed te onderzoeken welke
maatwerk oplossingen er zijn te vinden in eigen kring, waar nodig aangevuld met algemene welzijnsvoorzieningen,
proberen wij de druk op de individuele Wmo-verstrekkingen te verlichten. Deze brede insteek vergt andere gesprektechnieken en duidelijke procedures, die snel en effectief het hele plaatje in kaart brengen.

Integrale aanpak

Participe staat een integrale werkwijze voor, waarbij wij met verschillende partners samenwerken om onze klanten zo goed
mogelijk van dienst te zijn. We sturen mensen niet van het kastje naar de muur. Lichte interventies zijn vooral gericht op het
vinden van een goede balans in het dagelijks leven. Als het nodig is om een netwerkpartner in te zetten, dan gebeurt dat
via een warme overdracht. Voor de gewenste sociale cohesie is dus een nauwe relatie gewenst met gemeente,
vrijwilligersorganisaties, professionele instanties en belangenorganisaties.
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Participe wil de komende jaren blijven groeien. Door uitbreiding van onze werkzaamheden in andere gemeenten
neemt de kwetsbaarheid van de organisatie af. Tegelijkertijd willen we deze groei gecontroleerd laten plaatsvinden,
zodat we trouw blijven aan de kwaliteit die wij klanten, medewerkers en opdrachtgevers beloven. Daarom verbinden
wij strikte voorwaarden aan een mogelijke uitbreiding of verbreding.
Gemeenten en partners weten ons steeds vaker te vinden voor ondersteuning en advies. Participe, al dan niet in
samenwerking met haar partners, wordt dan aangetrokken om (delen van) de maatschappelijke agenda uit te voeren
of voor advieswerk. Deze laatste activiteit willen we in de komende jaren verder ontwikkelen.

Groei

Dit derde speerpunt zorgt voor een toekomstmodel dat ons toestaat om onze organisatie te verbreden, onze passie uit
te dragen en onze medewerkers een uitdagend toekomstperspectief te bieden. Door te werken met lokale werkmaatschappijen blijven wij dicht bij de mensen en zorgen wij voor een plaatselijke verankering.

Alles onder controle

Om te bepalen waar en wanneer we wel en niet willen groeien, hanteren wij de volgende ijkpunten:
u Personeel: hebben we voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar?
u Financiën: zijn de financiële risico’s voldoende afgedekt?
u Kwaliteit: kunnen we de kwaliteit leveren waarvoor we staan?
u Inhoud: de uitbreiding van werk moet kwaliteit toevoegen en passen binnen onze visie.

Dorps- en wijkgericht

Participe gaat ook uit van de eigen kracht van het dorp of de wijk. Wij werken vanuit de wijken waar we dichtbij, zichtbaar,
toegankelijk en laagdrempelig zijn. Ons doel is om de informele sociale netwerken van mensen te activeren en te versterken.
Daarbij houden we rekening met de specifieke eigenheid van een wijk of dorpskern. Deze aanpak is essentieel om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij bestaande wijkverbanden en initiatieven. Waar hiaten zijn, activeren wij mensen om
deze op hun eigen manier in te vullen.
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De laatste jaren heeft Participe naam gemaakt als een innovatieve Wmo-organisatie die voorop loopt. Deze voorsprong
willen we vasthouden. We willen een aantrekkelijke partner blijven voor onze klanten, medewerkers, opdrachtgevers
en samenwerkingspartners.
Deze doelstelling vraagt de durf om te excelleren en het vertrouwen om fouten te maken. De kennis en ervaring die we
opbouwen door het werken in verschillende omgevingen, borgen we binnen de organisatie. Hierdoor verbeteren we
de kwaliteit van onze dienstverlening en zijn we in staat om innovatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen
en vragen in de toekomst.

Durf
12

In een samenleving die snel verandert, fungeren wij als een vliegwiel voor vernieuwing. Door goed te luisteren, horen wij
wat er speelt. Vervolgens verbinden wij mensen en ideeën met elkaar, waardoor alternatieve oplossingen ontstaan.
Dat vraagt wel om alerte houding en een actieve rol.

Eropaf

In onze actiegerichte aanpak staat het probleemoplossend handelen centraal. We zoeken mensen bewust op en gaan
direct samen met hen aan de slag. Onze werkwijze is gericht op het activeren van de klant, opdat deze greep krijgt op de
eigen situatie en omgeving. We spreken niet óver hen, maar mét hen.

Welzijn voorkomt zorg

Door aan de voorkant te investeren in welzijn, realiseren we financiële besparingen in het vervolgtraject. Preventie is het
sleutelwoord: welzijn voorkomt zorg. Door mensen in een vroeg stadium in aanraking te brengen met de juiste hulp,
behouden zij niet alleen langer hun eigenwaarde, maar ook hun zelfstandigheid. Dat mes snijdt aan twee kanten.
Ook mensen die zich inzetten voor een ander varen wel bij dat gevoel van zingeving en betrokkenheid.
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Doe
Inrichting van de Participe organisatie
Om de strategische speerpunten en de bijbehorende innovatieve aanpak te realiseren, besteden wij de komende tijd
bewust veel aandacht aan een effectieve inrichting van de organisatie.

Bedrijfsvoering
u
u
u

De beoogde schaalvergroting is geen doel an sich, maar moet werkzekerheid, continuïteit, kostenbesparingen en
kwaliteitswinst opleveren. De verschillende werkmaatschappijen van Participe wisselen daartoe kennis en ervaring uit.
De verschillende Participe bedrijven zijn allemaal volstrekt zelfstandig, zowel op personeelsgebied als financiën.
Goed uitgelijnde processen, gericht zijn op efficiëntie en transparantie, zijn voor Participe essentieel. Daarom worden
de ondersteunende diensten centraal geregeld in het servicebureau, dat ten dienste staat van alle Participe bedrijven.

Medewerkers en vrijwilligers

In ons personeelsbeleid komt onze visie nadrukkelijk terug. Ook intern stimuleren wij de eigen kracht en de betrokkenheid
bij elkaar en bij de organisatie. Het scholingsbeleid is erop gericht de eigen kracht en flexibiliteit van medewerkers te
vergroten. De professionals van Participe krijgen de ruimte om te beslissen hoe zij hun kennis en ervaring inzetten.
Voorwaarde is dat er goede afspraken zijn gemaakt over de te behalen resultaten.

Competenties

De medewerkers en vrijwilligers van Participe bezitten of ontwikkelen een aantal basiscompetenties die bijdragen aan de
gewenste organisatiecultuur. Zij zijn ondernemend, betrokken, weten zichzelf en anderen te motiveren en beschikken over
aanpassingsvermogen. Onder hen bevinden zich ook de ‘kartrekkers’: voorlopers op het gebied van groei en innovatie die
als inspirerend voorbeeld dienen voor hun collega’s. Participe investeert in opleiding van medewerkers en vrijwilligers en in
kennisdeling (met collega’s, met de andere Participe bedrijven en met samenwerkingspartners).

Leiderschap

De leiderschapsstijl die hierbij hoort is faciliterend. Kernwoorden zijn ondersteunen en stimuleren. Het is de taak van de
leidinggevende om de juiste man/vrouw op de juiste plek te krijgen en daarmee recht te doen aan de eigen kracht en
talenten van de medewerkers. Dat geldt ook voor Participe-professionals die vrijwilligers begeleiden. Participe heeft een
platte organisatiestructuur, waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden belegd.

Amstelveen
Kaag & Braassem
Alphen aan den Rijn
Gouda
Delft
Rotterdam
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Veenendaal

Kijk, kies, kracht, deel, groei, durf en begin dan!
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Kracht
Durf Dee
Groei

Meer weten?
Wilt u meer weten, neem dan contact op
met Participe:
Telefoon: 0172 - 42 75 00
Mail:
info@participe.nu
Website: www.participe.nu
Adres:
Prins Bernhardlaan 10/12s,
2405 VT Alphen aan den Rijn
Postbus 92
2400 AB Alphen aan den Rijn
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