We wensen u fijne feestdagen en een gezond en sprankelend 2018!
Ada, Gwendolyn, Marijke, Mirjam, Monique, Rineke, Wendy en Willeke

Welzijnswerk in Leiderdorp vanaf 2019
U heeft mogelijk gelezen of gehoord dat de huidige subsidierelatie met Pluspunt,
maar ook met Sociaal Cultuur Werk, Eva en I-Doe met ingang van 1 januari 2019
wordt beëindigd.
Het college zoekt naar nieuwe manieren om welzijn in Leiderdorp te organiseren.
De gemeente wil de welzijnsopdracht beleggen bij één samenwerkingspartner.
Dit hoeft overigens niet te betekenen dat er maar één organisatie betrokken zal
zijn bij welzijnswerk. Gezien de breedte van de opdracht betekent het zeer
waarschijnlijk dat er een coalitie van organisaties tot stand komt.
Deze coalitie krijgt vervolgens van het college de opdracht om welzijn in
Leiderdorp te organiseren en zo bij te dragen aan de realisatie van de sociale
agenda. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden van
inwoners zelf. De inwoners staan centraal en krijgen ruimte om zelf initiatieven te
nemen en dingen te organiseren, waarbij ze zo nodig een beroep kunnen doen op
professionele organisaties. Mensen die dit nodig hebben zullen ook in de
toekomst nog een beroep kunnen doen op welzijnswerk.
Het team en bestuur van Pluspunt zijn positief over deze visie van de gemeente.
We vinden het uiteraard wel spannend: w at gaat dit voor onze ‘klanten’,
vrijwilligers en betaalde medewerkers betekenen?
Waar het toe gaat leiden? Dat weet nog niemand, alles ligt nog open. Dus ook of
Pluspunt in de toekomst nog een rol heeft in Leiderdorp. Zelf zijn we van mening
dat Pluspunt ook in de toekomst een waardevolle inbreng kan hebben. Of
Pluspunt in de huidige vorm als organisatie blijft bestaan vinden we minder
belangrijk. Het gaat tenslotte om de inwoners en niet om de organisaties. Wat we
wel belangrijk vinden is dat de (vertrouwens)relaties die met inwoners zijn
opgebouwd behouden blijven. De vrijwilligers die zich keer op keer inzetten voor
(andere) inwoners van Leiderdorp willen we ook behouden. Verder is de kennis en
expertise over Leiderdorp en haar inwoners die bij ons aanwezig is belangrijk.
Deze kennis mag niet verloren gaan in deze veranderingen.
Wij zijn op dit moment in gesprek met verschillende organisaties om samen te
kijken hoe we vanaf 2019, aansluitend op de visie van de gemeente, gezamenlijk
het welzijnswerk in Leiderdorp kunnen vormgeven.
Via de nieuwsbrief en de website zullen we u informeren als er meer bekend is.
Mocht u vragen hebben neem van gerust contact met mij op.
Namens het team en bestuur,
Mirjam Muller
Directeur Pluspunt

