
Informeel Netwerk
 

Doe jij 
ook mee?



IN GOUDA STAAN WE VOOR ELKAAR KLAAR

"niemand kan alles doen, maar
iedereen kan iets doen"

#vrijwilligerswerk



Overzicht aanbod

Samenwerken

Verbinden

     Informele zorg in Gouda



Het netwerk?

Het informeel Netwerk is een
samenwerking van initiatieven en
organisaties die in Gouda uitvoering
geven aan informele zorg in het sociaal
domein.

Wat zijn wij?



Informele zorg en sociaal
domein?

Onder informele zorg verstaan we
vrijwilligerswerk in georganiseerd verband en
specifiek gericht op mensen met wie geen
persoonlijke relatie is.
Met sociaal domein bedoelen we alle
inspanningen die we met elkaar verrichten rond
werk, participatie en eenzaamheid, zorg en jeugd,
op basis van de WMO 2015, de Participatiewet, de
Jeugdwet en de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening.

Wat zijn wij?



    Wie zijn wij?

Samen voor Goud
Swanenburgshofje
Burennetwerk/HipHelpt
Het Taalhuis Gouda
Kernkracht
Sociaal team Gouda



     Deelnemers 

vrijwilligersorganisaties
organisaties met zowel
professionele krachten als
vrijwilligers
mensen die zich op persoonlijke
titel inzetten binnen het sociaal
domein

 



  Gebruikers

 alle formele partijen die zich in het
sociaal domein bewegen
overheden, subsidieverstrekkers etc.
de lokale burger met een hulpvraag

Gebruikers van de website van het netwerk
zijn:



     Waarom doen
we dit?
Doel van het netwerk is om de informele
zorg in de stad zo sterk mogelijk te maken
en te houden.
Met als uiteindelijk doel dat de Gouwenaren
die dat nodig hebben (en hun netwerk) zo
goed mogelijk worden geholpen om
zelfstandig in de maatschappij te kunnen
participeren.



     Hoe gaan we dat doel bereiken?
3 belangrijke aspecten



We ontwikkelen een gezamenlijk portaal
(website in combinatie met social media)
waar
zoveel mogelijk vormen van informele zorg
te vinden zijn, inclusief contactpersonen
en
contactgegevens.



We nodigen iedereen die in Gouda bij dit type
informele zorg betrokken is uit om te
participeren in het netwerk. We hebben
daarbij nadrukkelijk aandacht voor
diversiteit, inclusiviteit en laagdrempelige
toegankelijkheid.



We moeten goed vindbaar zijn voor
zowel de formele zorg als de
particuliere burger.



     Doe ook mee!
De aangesloten organisaties bepalen zelf in
hoeverre zij gebruik willen maken van de
mogelijkheden die het netwerk biedt. 



     Wat kan samen?

Gezamenlijke werving en begeleiding van
vrijwilligers
Training en scholing van vrijwilligers
Brede thema’s als AVG/psychosociale
problematiek/aanpak eenzaamheid
Vertegenwoordiging richting de gemeente en
andere subsidieverstrekkers
Uitwisseling van informatie en ervaringen
Samenwerking met bewonersinitiatieven en de
formele zorg



Wat draag je bij
 als netwerkpartner?

Actief delen
Je deelt actief je informatie over je

organisatie of geeft tijdig wijzigingen
door zodat we de gezamenlijke website

actueel houden.

  
  



Wat draag je bij
 als netwerkpartner?

Samenwerken
De bereidheid tot samenwerken aan
vraagstukken, kennis delen, elkaar

aanvullen

  
  



Wat draag je bij
 als netwerkpartner?

Meedoen
De jaarlijkse netwerkbijeenkomsten zullen

rouleren op locaties van de partners zelf. We
streven vanaf 2023 naar het jaarlijks toetreden

van minimaal 1 nieuwe partner in de kerngroep
om het stokje van een ander over te nemen.

  
  



     WAAR VIND JE
ONS?

Website 
www.https://in-gouda.nl/

Twitter
@IN_Gouda

Instagram
@in_gouda

Mail
info@in-gouda.nl


