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Eens per drie of vier jaar maakt Synthese een nieuw strategisch plan. 
Hierin staan de visie en missie van de organisatie en de plannen voor 
de komende drie jaar. Het vorige visiedocument dateert van maart 
2012. Het huidige document is op 21 maart 2016 vastgesteld door de 
Raad van Toezicht. In het najaar van 2015 hebben medewerkers van 
Synthese in gezamenlijke werkateliers hun inbreng en commentaar 
gegeven op dit strategisch plan. Ook is aan een aantal externe 
stakeholders gevraagd commentaar te geven op het plan.
 
In dit strategisch plan staan de uitgangspunten van Synthese: Wie zijn 
we en wat willen we bereiken? Met dit plan kunnen we in gesprek met 
onze opdrachtgevers, partners en de inwoners waarvoor we werken. 

Het plan geeft richting aan: 
 

     de ontwikkeling van de dienstverlening (wat we leveren)
 de opbouw van het personeel (waar onze kracht zit)
 de werkwijze en kwaliteit (hoe we dingen doen)

Het plan is bedoeld als wegwijzer en is geen doel op zich.

Ruimte voor het 
alledaagse leven
Strategisch plan 2016-2019
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Wie zijn wij?
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Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld 
in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere 
ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het 
vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor 
elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en 
geld, opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen 
meedoet.

Synthese werkt voor inwoners, gemeenten, woningcorporaties, 
zorgorganisaties, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Spirato, de 
Provincie, stichtingen en maatschappelijke organisaties. 

Als spin in het web vervult Synthese een verbindende rol die nodig is 
voor duurzame samenwerking en vernieuwing. Hierbij gaan we uit van 
de eigen kracht van mensen, ondersteunen we waar nodig en laten we 
los zodra het kan. In ons werk sluiten we aan bij wat al aanwezig is én 
hebben we oog voor wie of wat er nog niet is. Zo brengen we inwoners 
en organisaties samen.

Synthese heeft momenteel ongeveer 70 medewerkers in dienst die 
vooral werken in Noord- en Midden-Limburg. De organisatie telt 
drie inhoudelijke teams en een klein bedrijfsbureau. De inhoudelijke 
teams voeren de opdrachten uit van onze opdrachtgevers en het 
bedrijfsbureau ondersteunt de teams bij de uitvoering.

7 Synthese - Ruimte voor het alledaagse leven



Mevrouw Knippenbergh
Vrijwilliger bij Synthese en zelf mantelzorger 

Mevrouw Knippenbergh 
is 73 jaar. “Toen ik nog 
in Horst woonde, had 
ik als beroepskracht 
maatschappelijk werker en 
leidinggevende thuiszorg 
contact met Synthese. Ik 
ondersteunde als vrijwilliger, 
mantelzorgers in de buurt. Zo 
was ik actief in het wijkcomité 
‘samen koken en eten’. We 
organiseerden een multi-culti-
culinaire wandeling in de wijk. 
Op verschillende plekken in de 
wijk konden mensen hapjes 
maken en eten en dus elkaar 
ontmoeten. Hier deden wel 
over de 100 mensen aan mee.”
 

Mevrouw Knippenbergh werkte ook 
aan het ‘huis van de wijk’. “In een 
voormalige kerk organiseerden we 
koffieochtenden voor mensen in 
de buurt. Of een high-tea, dat we 
samen met volwassenen en kinderen 
voorbereidden. Erg leuk en goed 
bezocht. Het zorgt echt voor een 
‘samen-gevoel’. En mensen weten 
elkaar daarna ook te vinden.” 

De diensten van Synthese zijn 
volgens mevrouw Knippenbergh 
zeer waardevol en gewenst. “Er zijn 

mensen die extra ondersteuning nodig 
hebben in het alledaagse leven. Omdat 
zij zelf problemen hebben, moeite 
hebben met contact, eenzaam zijn. 
Of omdat zij voor iemand zorgen die 
fysieke dan wel psychische problemen 
heeft. Synthese richt zich met haar 
diensten vooral op dit ‘alledaagse 
leven’ - denk aan opstaan, ontbijten, 
dagactiviteit. Synthese kijkt samen 
met de mensen naar de eigen kracht 
en naar verbindingen in de buurt. Als 
aanvullend ondersteuning nodig is, 
dan regelt Synthese dat.” 

Inmiddels staat mevrouw 
Knippenbergh aan de andere kant van 
de lijn. “Ik ben nu zelf mantelzorger 
voor mijn partner Jan. Hij heeft een 
hersenbloeding gehad, is halfzijdig 
verlamd en maakt gebruik van een 
rolstoel. Hij kan maar een paar uurtjes 
per dag alleen zijn. Ik heb nu ook 
professionele thuiszorg geregeld 
omdat ik niet alles zelf meer kan. 
Vooral door de fysieke belasting. Ik 
snap nu des te meer hoe fijn het is 
als je als mantelzorger ontlast kunt 
worden. Als er mensen om je heen zijn 
die helpen met kleine dingen.”

Interview
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Wat willen 
we bereiken?
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Visie 
Het alledaagse leven biedt mensen alle mogelijkheden om tot hun 
recht te komen en zich te ontwikkelen. Dat gebeurt in wisselwerking 
met hun omgeving. Gemeenschappen zijn onderdeel van de omgeving 
en worden sterker als iedereen mee kan doen. Dit gaat niet altijd 
vanzelf.

Missie
Synthese geeft het alledaagse leven ruimte. Overal en voor iedereen. 
Wij moedigen inwoners aan te vertrouwen op hun eigen kracht. 
Waar dat niet kan, organiseren we contact of maken we mensen 
wegwijs. Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Wij maken de 
gemeenschappelijke kracht zichtbaar. Daar waar nog weinig onderling 
contact is, inspireren we inwoners om samen op te trekken. Daarin zijn 
we vernieuwend en erop gericht om gemeenschappelijke initiatieven 
te laten groeien. We helpen inwoners om hun gemeenschappelijke 
initiatieven te versterken door voorzieningen en maatschappelijke 
functies met elkaar te verbinden.

Uit onze dagelijkse praktijk
Door een gesprek met Synthese is een inwoner met een beperking en 
veel klachten nu bij een open inloop met veel plezier aan het koken. 
Ze voelt zich weer bij die gemeenschap thuis. Zo ervaart ze haar 
beperking niet meer als het belangrijkste in haar leven. Koken voor de 
gemeenschap geeft haar een positief gevoel over haar gezondheid en 
over wat ze kan bijdragen.

Uitgangspunten 
    Wij zijn thuis in de wijk en het dorp en weten de sociale verbanden te vinden.
  Wij zetten ons in voor alle inwoners van alle leeftijden en achtergronden en 

zorgen dat buurten nieuwkomers welkom heten.
   Wij dragen actief bij aan (meer) eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en 

inzet voor elkaar.
  Wij enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf vorm te geven aan het 

alledaagse leven.
  Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig.
  Wij ondersteunen sociale netwerken om kinderen gezond te laten opgroeien.
   Wij stimuleren inwoners om elkaar te helpen de dagelijkse regie over het leven 

te behouden.
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Wat is het alledaagse leven?

Dit is het leven van elke dag en datgene waar je vaak mee van doen 
hebt. Bijvoorbeeld boodschappen doen, naar je werk of studie gaan, 
huishouding, vrijetijdsbesteding, zorg voor de kinderen of naaste. 
Waar je leeft ontmoet je anderen. Dat kan een ontmoeting in de 
winkel zijn, maar ook een buur die zijn hond uitlaat. In het dagelijks 
leven kun je je jezelf zijn, alleen of met anderen.

Trends
Waarom deze manier van werken door Synthese? De maatschappij 
is in beweging. Allerlei trends vragen om een andere instelling van 
mensen. Maar ook om een andere aanpak van de problemen waar 
mensen tegen aan lopen. 

Bevolkingssamenstelling verandert
Zo verandert de Nederlandse en Limburgse bevolkingssamenstelling. 
Naast vergrijzing speelt immigratie een (grote) rol. Steden worden 
groter, dorpen en kernen krimpen. Inwoners worden uitgedaagd om 
het alledaagse leven anders vorm te geven. Deze ontwikkelingen doen 
een groot beroep op de eigen kracht van inwoners en vragen om 
nieuwe vormen van gezamenlijk optrekken. 

Netwerksamenleving
De Limburgse samenleving wordt, net als in heel Nederland, steeds 
meer een netwerksamenleving. Ieder mens heeft een netwerk om zich 
heen. Bij de een is dat alleen de familie. Bij een ander zijn dat ook de 
vrienden en collega’s. Dit zijn de bestaande netwerken. Door de komst 
van internet en sociale media kan het netwerk van mensen groter 
worden. Een enkel woord op internet intypen, bijvoorbeeld ‘samen 
eten in de buurt’, kan al veel ideeën en organisaties opleveren waar 
je terecht kan. Je netwerk wordt daarmee uitgebreid. Steeds meer 
mensen maken hier gebruik van. 

Sociale domein
Door de bezuinigingen staat de betaalbaarheid van het ontstane 
stelsel van zorg, hulpverlening en ondersteuning onder druk. Kosten 
en inzet worden anders verdeeld. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn 
nu verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp, zorg, begeleiding, 
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2
1

1

werkleertrajecten en participatie (meedoen in de samenleving). 
De gemeenten zijn begonnen met het in het geheel oppakken van 
jeugdhulp, participatie en begeleiding. Tegelijk voeren zorgverzekeraars 
en zorgkantoren de extramuralisatie van zorg verder door (mensen 
moeten meer zelfstandig en langer thuis blijven wonen). Zij versterken 
de huisarts als poortwachter en openen leertuinen op het thema 
positieve gezondheid.

Het meest zichtbaar zijn de nieuwe toegangs- en gebiedsteams 
in gemeenten. Hierin werken meerdere organisaties samen onder 
regie van de gemeente. Zij voeren de keukentafelgesprekken waarbij 
zij inwoners de mogelijkheid bieden een plan te maken om zelf hun 
problemen het hoofd te bieden. Waar nodig wordt hulp geboden vanuit 
de doelen van een leef(zorg)plan. Daarnaast zoekt de gemeente naar 
mogelijkheden om burgerinitiatieven en formele zorgstructuren op 
een vruchtbare manier met elkaar te verbinden. Dit zijn de trends in 
ontwikkeling in het sociale domein.

5

510
10
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Wat doen we?
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Welzijn,
preventie

Wat kan Synthese bieden om inwoners tot hun recht te laten 
komen in het alledaagse leven? Hoe ondersteunt Synthese 
gemeenschappen?

Het alledaagse leven en eigen kracht

Ruimte voor alledaags leven
Het kan gebeuren dat mensen kort of langdurig problemen 
ondervinden waarvoor ze professionele hulp nodig hebben (jeugdzorg, 
(verzekerde) zorg, begeleiding, werk en inkomen). Soms is er zelfs 
opvang of bescherming nodig. Het is belangrijk om het alledaagse 
leven in zulke situaties de ruimte te geven. Denk bijvoorbeeld aan de 
simpele zaken als het huishouden of boodschappen doen. Wanneer 
mensen zo druk zijn met hun problematiek dat ze in feite niet meer 
meedoen met het leven in hun omgeving, sneeuwt tegelijkertijd 
dit alledaagse leven onder. Ze komen dan minder tot hun recht, ze 
herstellen minder goed en hun problemen krijgen de overhand: mensen 
kunnen hier passief van worden. 

Voor de beroepskrachten van Synthese ligt hier de uitdaging om samen 
met collega’s er voor te zorgen dat mensen de dagelijkse dingen zoveel 
mogelijk weer zelf kunnen doen. Zonder dat zij afhankelijk worden van 
de ondersteuning die zij krijgen. Het op deze manier ruimte geven voor 
het alledaagse betekent niet dat beroepsmatige zorg overbodig wordt. 

Het alledaagse 
leven Het alledaagse 

leven

Jeugd-
zorg

Jeugd-
zorg

Hulpmiddelen,
uitkeringen,

trajecten

Hulpmiddelen,
uitkeringen,

trajecten

Verzekerde 
zorg

Verzekerde 
zorg

Opvang,
begeleiding,
bescherming

Opvang,
begeleiding,
bescherming

Krachtige
gemeenschap

Ambitie 
Synthese
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Sommige kwetsbaarheid van mensen vraagt om (intensieve 
langdurende) professionele zorg. Hulp omdat het moet, omdat het 
nodig is of omdat het niet anders kan. Als deze hulpverlening het 
alledaagse leven als leidraad neemt, werkt dit wel veel beter. Laat zien 
wat in het alledaagse samenleven (wel) goed gaat en gebruik dat als 
voorbeeld bij de zorg die iemand nodig heeft. 

Uit onze dagelijkse praktijk
Bij een gezin (bestaande uit moeder en een puber met autisme) 
hebben we gezamenlijk gekeken naar de mogelijkheden van de 
moeder. Zij heeft nu contact met een moeder in de wijk om ervaringen 
te delen. Dit maakt haar sterker in de gezinssituatie. De jongen gaat 
om de week een weekend naar een logeerhuis (professionele zorg) 
en het andere weekend naar opa en oma. Op deze manier wordt 
moeder ondersteund en krijgt de zoon goede begeleiding. Een goede 
verhouding tussen eigen kracht en professionele zorg.

De beroepskrachten van Synthese vormen de brug tussen thuis 
en professionele hulpverlening. Voor Synthese ligt er de opgave 
om duidelijk aan te geven welke zorg er bij hen ligt en welke bij de 
professionele hulpverlener. Zij moeten de bewoner of de
persoon om wie het gaat tijdens dit zorgproces niet uit het oog 
verliezen.

Mensen kunnen elkaar helpen
Een tweede reden waarom het alledaagse leven belangrijk is, is dat 
mensen elkáár kunnen helpen. Mensen hebben onderling veel meer 
contactmogelijkheden dan beroepskrachten ooit kunnen bieden. 
Wanneer een beroepskracht die contactruimte alleen zélf invult, 
raken mensen met problemen juist verder geïsoleerd. Het is de kunst 
om de kracht van mensen die dagelijks goed mee kunnen doen, te 
verbinden met mensen die problemen ervaren. Omdat dat niet altijd 
vanzelf gaat, ligt hier een taak voor Synthese. Daarbij sluiten we aan 
bij wat er al is, laten we los zodra het kan en weten we tegelijk de weg 
in het alledaagse leven van inwoners en gemeenschappen. Ook hier 
is het niet óf professionele zorg óf informele zorg, maar inwoners en 
beroepskrachten die samen optrekken. 
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Krachtige gemeenschappen
Indien het alledaagse leven overal en voor iedereen de ruimte krijgt, 
dan ontstaan er krachtige gemeenschappen. Gemeenschappen die 
ervaren dat ze veerkracht hebben wanneer de leefwereld verandert. 

Uit onze dagelijkse praktijk
Op een school voor voortgezet onderwijs was een groep jongeren 
aan het afglijden. In samenspraak met school, ouders, jongerenwerk, 
maatschappelijk werk en natuurlijk de jongeren, is gekeken hoe 
de negatieve spiraal doorbroken kon worden. De ouders hebben 
gezamenlijk afspraken en regels opgesteld voor de jongeren. Zij 
hebben de jongeren gemotiveerd om het goede pad te bewandelen.

Zo ontstaat er een gezamenlijk zelfvertrouwen, dat inwoners in staat 
stelt het eigen leven vorm te geven, het leven samen vorm te geven, 
geen mensen buiten te sluiten en flexibel te zijn. Elke beroepskracht 
wordt in zo’n omgeving uitgedaagd om alleen waar nodig en 
aanvullend te werken in plaats van de regie over te nemen of elk 
gebrek te compenseren.

Krachtige gemeenschappen ontstaan niet altijd vanzelf. Niet iedereen 
haakt vanzelfsprekend aan of ervaart de ruimte om mee te doen. 
Iedereen heeft een andere ideale balans tussen eigen en samen. Door 
een passende uitnodiging, bijvoorbeeld door de beroepskrachten van 
Synthese, nodig je inwoners uit om op een eigen manier mee te doen. 

Het is goed om per gebied te kijken of er ondersteuning nodig is bij 
individuele initiatieven. Of hoe de publieke infrastructuur geregeld 
moet worden. Om een gemeenschap met een inclusief karakter te 
organiseren, is een gedeelde mening en zijn gedeelde ideeën nodig van 
de bewoners uit de wijk over de benodigde voorzieningen. Bijvoorbeeld 
een bibliotheek, goede scholen, buurthuis en winkels. Juist in kwetsbare 
gebieden moet het alledaagse leven de inzet zijn. Iedereen uitnodigen 
blijft het motto, ook al is de weg dan soms wat langer.
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Thema's
  Inwoners kunnen goed voor elkaar zorgen.
  Kinderen kunnen veilig en gezond opgroeien in een vertrouwde 

omgeving met stabiele relaties.
  Inwoners kunnen elkaar wegwijs maken en samen 

maatschappelijke uitdagingen oppakken.
  Inwoners kunnen elke dag voldoende steun vinden om hun leven 

op orde te houden.
 De gemeenschap weet nieuwkomers een plek te geven.
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Dienstverlening
De dienstverlening van Synthese is als volgt opgebouwd:
 
 

  In het kader van krachtige inwoners

 
leef(zorg)plan

 
coachen bij opvoeding en gezond opgroeien

  In het kader van krachtige gemeenschappen 

verwelkomen.

  Basisdiensten op het vlak van welzijn, preventie,  
informatie en advies.

De dienstverlening van Synthese is alleen effectief als we zorgen voor 
goede onderlinge contacten tussen inwoners en organisaties in de wijk. 
De medewerkers van Synthese zijn thuis in de wijken, buurten, dorpen 
en kernen. We weten de weg om inwoners te kunnen ondersteunen 
bij hun initiatieven en zijn, mét hen, van alle markten thuis. We zijn 
ervaren in de do´s en dont's bij online community vorming en leveren 
maatschappelijke diensten zelf ook online. 

De kracht van vrijwilligers wordt eerst en optimaal ingezet. Met de 
methodiek van Waarderend Onderzoeken versterken we de kracht 
die er is. Bij complicaties op individueel en gezinsniveau verwijzen wij 
door naar huisartsen en partners in jeugdhulp en de tweede lijn. Met 
de betrokken partners ontwikkelen we een samenspel, zodat er ook 
een weg terug mogelijk is naar zelf doen (de ondersteuning vanuit 
Synthese). Het uitgangspunt is om het sociale netwerk zoveel mogelijk 
zelf aan zet te laten. Mede daarom werken we op strategisch niveau 
samen met zorgorganisaties en organisaties op het gebied van 
participatie. 
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Zoals uit een van de interviews in dit plan blijkt, is het van 
groot belang dat we onze vrijwilligers goed ondersteunen. 
Zij kunnen vaak heel goed op een alledaagse manier met 
inwoners in contact komen en hen helpen hun sociaal 
netwerk te versterken.

Gezamenlijke aanpak
Een aantal gezamenlijke thema’s vraagt om een overstijgende 
en samengestelde aanpak. We hanteren de methodiek van 
Programmatisch Creëren1. Daarbij stellen we met partners 
gezamenlijke doelen op om een concreet actieplan te ontwikkelen. 
Op die manier verbinden we alle betrokkenen partijen aan een 
maatschappelijk doel dat gaandeweg geactualiseerd wordt.

Uit onze dagelijkse praktijk
Met behulp van het programma ‘alcohol en drugs’ werken we samen 
met de partners aan een integrale en preventieve aanpak waarin we 
de krachten bundelen. We stimuleren gezond gedrag bij jeugdigen, 
maar juist ook bij de gehele gemeenschap. Daarmee dus ook de 
omgeving van jeugdigen als ouders, andere inwoners, professionals, 
(sport)verenigingen, supermarkten, de horeca, enzovoorts. Ouders en 
jongeren worden zelf betrokken bij de vormgeving en uitvoering van 
het programma.     

Verder draagt Synthese actief bij aan visie- en modelvorming in het 
sociale domein in Noord- en Midden-Limburg. In samenspraak met de 
inwoners, partners en opdrachtgevers, ontwikkelen we werkwijzen en 
methodieken.  

1 Definitie geleend van Florian Bekkers (VIDE advies): De essentie van een programma (of een programmatische 

opgave) is het toekomstbestendig vestigen van een nieuwe, deels nog te ontdekken, werkelijkheid. Voor het 

vestigen van een nieuwe werkelijkheid zijn verschillende, samenhangende activiteiten in samenwerking van 

verschillende mensen, afdelingen, disciplines en/of organisaties nodig.
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Mart van Boekel is sinds 
augustus 2015 met pensioen. 
Hij is op zoek gegaan 
naar vrijwilligerswerk in 
de woonomgeving. In een 
contact met de gemeente 
werd hij gewezen op de 
dienstverlening van Synthese. 

“Ik wilde graag iets betekenen voor 
de mensen in mijn woonomgeving. 
Mensen die in het kader van 
bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken. Ik ben 
als vrijwilliger toegetreden tot de 
‘Papieren Brigade’ van Synthese.”  

De papieren brigade helpt mensen 
bij het ordenen van hun administratie. 

“Soms raken mensen de weg kwijt in de 
wirwar van administratie. Bijvoorbeeld 
als zij te maken krijgen met nieuwe 
regels en ontwikkelingen. Of als er 
iets verandert in hun persoonlijke 
situatie. Iemand raakt werkloos, krijgt 
schulden, gaat scheiden of de partner 
overlijdt. Het komt bij alle lagen van 
de bevolking voor. Ouderen, jongeren, 
mensen van buitenlandse afkomst, 
gezinnen. Samen met degene om wie 
het gaat, neem ik de administratie 
door. Er kan zich zoveel hebben 
opgestapeld dat mensen zelf niet meer 

weten hoe ze het kunnen aanpakken. 
Ik help dan mee om alles te ordenen. 
We bekijken samen wat iemand zelf 
kan doen en waar ik in kan bijstaan. 
Je kunt in dit proces ook weer andere 
dingen tegenkomen. Bijvoorbeeld dat 
mensen recht hebben op bepaalde 
ondersteuning of regelingen, hulp 
bij schulden, hulp bij aanvragen. Ik 
geef advies over wat zij het beste 
kunnen doen. De uiteindelijke keuze 
moeten zij zelf maken. Soms is er 
een andere deskundige nodig om 
iemand bij te staan, bijvoorbeeld 
bij schuldhulpverlening. Ik zie mij 
zelf als een soort eerstehulppost, 
daarna kunnen er – als dat nodig is - 
specialisten bij worden gehaald.”

“Als de administratie op orde is en 
iemand weer op weg is geholpen, laat 
ik de persoon weer los. Ik geef dan bij 
de coördinator van Synthese aan dat ik 
weer een nieuwe cliënt kan bezoeken.” 

Mart van Boekel
Vrijwilliger bij 'papieren brigade' van Synthese 

Interview

D
it 

is
 n

ie
t 

M
ar

t v
an

 B
oe

ke
l

21 Synthese - Ruimte voor het alledaagse leven



Waar zit onze 
kracht?
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Wat drijft onze medewerkers?
De naam Synthese zegt het al: verbinden. Als organisatie verbinden wij 
oplossingen en brengen wij mensen en diensten die tegenover elkaar 
lijken te staan bij elkaar. Alle medewerkers staan open voor de thema’s 
die inwoners aandragen en gaan van daaruit aan de slag. 

Van elkaar leren
We trainen elkaar om voortdurend omgevingsbewust te blijven 
handelen. We doen dit omdat maatschappelijke belangen mede 
bepalend zijn voor het succes van ons werk. Onze medewerkers zijn 
goed bereikbaar, benaderbaar en navolgbaar. Ze werken voortdurend 
aan hun ontwikkeling. Ze zijn ‘bij’ op hun vakgebied en schakelen 
mensen met aanvullende competenties in.

Persoonlijk ontwikkelplan
Synthese investeert structureel in de ontwikkeling van haar 
medewerkers. We stellen jaarlijks een organisatie ontwikkelplan op. Dit 
koppelen we aan de uitvoering in de praktijk en aan de Persoonlijke 
Ontwikkel Plannen (POP) van medewerkers. Daarnaast organiseren 
we werkateliers en intervisie activiteiten, ook samen met gemeenten 
en andere partners. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, houden 
hun bekwaamheid bij en zorgen ervoor dat ze voldoen aan de laatste 
beroepseisen. Zij voldoen aan de vereiste registratie.

Vernieuwing
Met onze partners (zoals huisartsen, GGZ-instellingen, PSW, MEE, 
Wonen-Limburg, Proteion, VKKL) voeren wij nieuwe projecten uit. 
Samen ontwikkelen we nieuwe vormen van dienstverlening, vanuit 
onze missie en visie. Synthese is voortdurend op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden om samen met inwoners en partners dienstverlening 
nog beter te laten werken. 

Tevredenheid, kwaliteit en social return 
Elk jaar toetsen we de tevredenheid over de dienstverlening bij de 
inwoners (cliënten en vrijwilligers) waarmee we in contact zijn geweest. 
Hetzelfde doen we bij opdrachtgevers en medewerkers. Een extern 
bureau voert de tevredenheidsonderzoeken uit. We nodigen inwoners 
van de gemeenten waar we werkzaam zijn uit om deel te nemen 
aan de cliëntenraad van Synthese. Synthese is ISO gecertificeerd en 
wordt elk jaar extern geauditeerd. De feedback die we krijgen uit de 
tevredenheidsonderzoeken en de audit, gebruiken we om voortdurend 
onze werkwijze te verbeteren. 
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Synthese legt de verbinding tussen initiatiefnemers in 
gemeenschappen en nog niet participerende burgers. Daarbij maken 
we ook gebruik van het arbeidspotentieel van burgers die vallen 
onder de participatiewet. Re-integratie-bureaus weten ons dan ook 
te vinden. Bijvoorbeeld voor vragen over werkervaringsplaatsen voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder nemen we actief 
deel aan projecten voor werkleertrajecten.

Synthese werkt met stagiaires van verschillende mbo- en hbo-
opleidingen. We vinden het belangrijk dat de beroepskrachten van de 
toekomst goed worden opgeleid. We willen jongeren de kans bieden om 
werkervaring op te doen in een professionele omgeving. Ook jongeren 
die zijn afgestudeerd of herintreders die (nog) geen (betaalde) baan 
hebben, kunnen bij Synthese aan de slag met werkzaamheden die 
passen bij hun interessegebied. 

Betrokken inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan projecten 
van Synthese zoals administratieve ondersteuning of een 
‘maatschappelijke beursvloer’. Dit is een manier om op lokaal niveau 
vragers en aanbieders van vrijwilligerswerk te matchen. 

Uit onze dagelijkse praktijk
SWAP (Swap is het Engelse woord voor ruilen/uitruilen en betekent 
in dit kader Samen Werken Aan Partnerschap) wordt georganiseerd 
door een werkgroep van vrijwilligers uit bedrijfs- en verenigingsleven. 
Synthese begeleidt de werkgroep bij de organisatie en legt 
verbindingen met netwerkpartners en de gemeente.
SWAP zorgt voor verbindingen tussen bedrijven, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. SWAP zorgt voor een nieuwe, frisse 
blik op samenwerkingsmogelijkheden waar alle partijen hun voordeel 
mee kunnen doen.
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Het gezin is van buitenlandse 
afkomst. Mevrouw is getrouwd 
en heeft drie kinderen (9, 7 
en 4 jaar oud). Ze woont nu 
tien jaar in Venray. In een 
rustige buurt met vooral 
oudere buurtbewoners. Als 
gezin is er niet veel contact 
met mensen in de buurt. Het 
gezin leeft vooral in de voor 
hen bekende traditionele 
gewoonten en gebruiken. Er 
worden geen buurtactiviteiten 
georganiseerd waar de 
gezinsleden aan meedoen. 

Omdat het vooral oudere 
buurtbewoners zijn, hebben haar 
kinderen weinig contact met jonge 
buurtgenootjes. De kinderen hebben 

– mede daardoor – moeite met de 
Nederlandse taal. Mevrouw – die 
wel redelijk contact heeft met de 
buurtgenoten- is via via gewezen 
op de dienstverlening van Synthese. 
Vanuit Synthese komt nu één keer 
per week iemand bij hen thuis met de 
kinderen spelen en oefenen, om zo de 
achterstand in Nederlandse taal weg 
te nemen. Mevrouw: “Hier hebben de 

kinderen op school profijt van. Ik wil 
deze service gebruiken zolang het kan. 
We worden erg goed geholpen.”

Eerder al had mevrouw contact met 
Synthese in verband met het regelen 
van thuiszorg voor haar moeder. “Mijn 
moeder was ernstig ziek. Ik heb haar 
toen een paar maanden verzorgd. Via 
via kreeg ik te horen dat je daar een 
mantelzorg-vergoeding voor kunt 
regelen. Ik heb Synthese gebeld met 
de vraag of ze mij konden helpen om 
dit aan te vragen. Ik kreeg toen een 
heel lieve vrouw aan de telefoon die 
mij allerlei adviezen heeft gegeven 
over de thuis- en mantelzorg. Het 
gaat nu weer goed met mijn 
moeder.” 

Mevrouw is zeer tevreden over 
Synthese. “Ik kan altijd terecht 
bij Synthese. Bijvoorbeeld 
ook als ik ingewikkelde 
papieren in moet vullen. Als 
je belt, maken zij meteen een 
afspraak met je. Je wordt niet 
vergeten. Ik vind het fijn dat we 
op deze manier geholpen kunnen 
worden om goed mee te kunnen doen 
in de Nederlandse en Limburgse 
samenleving.”

Individuele 
ondersteuning 
buitenlands gezin
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Hoe ontwikkelen 
we ons?
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Wat is de richting waarin Synthese zich de komende jaren wil 
ontwikkelen? Wat gaan we verder ontwikkelen, hoe gaan we 
dat doen? Welke expertise kunnen we delen?

De afgelopen jaren heeft Synthese stevig ingezet op de eigen waarde 
van krachtige gemeenschappen. Voor het sociale domein kunnen 
krachtige gemeenschappen veel betekenen: doordat gemeenschappen 
krachtiger worden, verandert de individuele hulpvraag en kan 
deze beter worden opgepakt. Door de decentralisatie van 
verantwoordelijkheden in het sociale domein is ons werk voor inwoners 
met individuele hulpvragen heel anders georganiseerd dan vóór 2014. 
We streven er met gemeenten naar om integraal te werken en de 
eigen kracht van inwoners aan te boren. Beide begrippen (krachtige 
gemeenschappen en krachtige inwoners) ontmoeten elkaar volgens 
ons in het alledaagse leven, waarin iedereen op eigen wijze de ruimte 
zou moeten krijgen. We willen ons de komende jaren verder ontwikkelen 
om dat doel met de inwoners en onze partners te bereiken.

Leren en ontwikkelpunten 

Uitbreiden sociaal netwerk
We willen beter voor het voetlicht brengen hoe belangrijk het is om 
inwoners aan zet te laten, juist ook bij problemen. We willen leren om 
het sociale netwerk in ons werk voor cliënten nog meer te betrekken. 
We willen leren om minder actiebereide inwoners beter aan te haken in 
gemeenschapsvorming. 

Inwoners nog meer betrekken
Onze insteek is dat we inwoners, cliënten en vrijwilligers vooraan zetten 
en ze betrekken bij vernieuwing met onze partners. Iedereen moet mee 
kunnen doen. Zo leren we van inwoners wat de kracht van het sociaal 
netwerk het best tot zijn recht laat komen. En we leren zo nog beter 
om los te laten waar het kan en erbij te blijven waar het nodig is. In de 
praktijk betekent dit onder andere een intensieve samenwerking tussen 
opbouwwerkers en maatschappelijk werkers/gezinscoaches.

Oog voor de politiek
We willen groeien in omgevingsbewustzijn. Want maatschappelijke 
en politieke belangen maken een cruciaal onderdeel uit van succes of 
falen in ons werk. We bieden aan om gemeenten te helpen waar nodig 
statushouders (vluchteling met een verblijfsvergunning) een plek in de 
gemeenschap te geven. Vanuit onze maatjesprojecten en ons wijkwerk 
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maken we nieuwkomers wegwijs en stellen we inwoners in staat hen te 
verwelkomen.

Leren en werken
We verstevigen de samenwerking met scholen en werkleer-
omgevingen, want leren en werken hoort voor veel mensen bij het 
alledaagse leven. We trainen ons in het kunnen organiseren van een 
integrale doelgerichte aanpak waaraan veel partijen samenwerken. In 
zo’n aanpak betrekken we altijd de kracht van de gemeenschap.

Vasthouden en doorleren
We bouwen onze vaardigheid in samenwerken en verbinden verder uit. 
We willen sterk blijven in het ondersteunen van gemeenschapsvorming. 
We blijven bij onze sterke innerlijke motivatie om het goede te doen 
voor de inwoners. We laten ons hierop bevragen. 

We blijven bijdragen aan de academie voor zelfsturende 
gemeenschappen. Procesgericht werken is een kerncompetentie: met 
inwoners de ruimte geven aan hun initiatieven. Gemeenschappen leven 
ook in de digitale wereld en die wereld is onderdeel van het alledaagse 
leven. Onze ervaring met online community vorming (bijvoorbeeld 
Gesprek in de Buurt) vormen we om tot voor inwoners toegankelijke 
instrumenten en werkwijzen. We hopen het zo gemakkelijker te maken 
voor inwoners van buurten of dorpen om online verbonden te raken of 
te blijven. We doen dat samen met maatschappelijke en commerciële 
partijen die actief zijn in de sociale media. 

Samen ontwikkelen en expertise delen
Vanuit onze visie op de kracht van het alledaagse leven, werken we 
mee aan de transformatie van het sociale domein in ons werkgebied. 
Synthese draagt actief bij op strategisch niveau in de regio, waarbij 
we onze plek weten. We stimuleren de dialoog van beleidsmakers, 
bestuurders en inwoners bij het vormgeven van het stelsel van zorg, 
welzijn en begeleiding. Ook denken we graag mee in het ontwerp 
van bijvoorbeeld contractvormen binnen de Wmo, Jeugdzorg en 
participatie. Het helpt ons werk wanneer zulke contracten ruimte 
bieden aan het alledaagse leven. 

28 Synthese - Ruimte voor het alledaagse leven



Samenwerken
We werken met onze opdrachtgevers en partners samen op 
operationeel en innovatief niveau. Denk aan gezamenlijke pilots en 
projecten om het alledaagse leven meer ruimte te geven in de eerste- 
en tweedelijnszorg, de GGZ, verslavingszorg en jeugdzorg en op het 
grensvlak van begeleiding, opvang en bescherming. 

Uit onze dagelijkse praktijk
Actieve burger en coördinator dorps-dagvoorziening: “Het 
enthousiasme waarmee Synthese zaken oppakt werkt heel 
stimulerend voor de groep. Persoonlijk ben ik erg content met de 
werkwijze en word ik zelf hierdoor gemotiveerd om door te gaan. 
Synthese is snel in het oppakken van vragen en heeft de opstart van 
de dorps-dagvoorziening in Broekhuizen(vorst) goed ondersteund. 
Aanvullend is de scholing en de evaluatie van de vrijwilligers 
deskundig begeleid.”

Hierbij komt uiteraard van pas dat we in veel gemeenten werk 
verrichten in gebiedsteams, in samengestelde teams van 
bewonersondersteuning, toegang en uitvoering Wmo/gezinscoaching.

Ontwikkelen leermaterialen
We ontwikkelen en stellen instrumenten beschikbaar op het gebied 
van methodisch werken. We zoeken naar nog betere methoden voor 
beroepskrachten om inwoners met problemen zelf aan zet te laten. 
Bijvoorbeeld leermateriaal hoe je vanuit je eigen leefwereld een plan 
van aanpak opstelt voor problemen die je ervaart. Of leermateriaal 
waarmee je zonder veel kennis van sociale media die hulpmiddelen 
inzet om de mensen uit je dorp handig te verbinden.

Een aandachtspunt hierbij is het verminderen van bureaucratische 
druk voor mensen die voorzieningen nodig hebben. Verder streven 
we ernaar de kennis die wij hebben van mantelzorgondersteuning, 
beschikbaar te stellen aan inwoners en (thuis)zorgorganisaties. We 
werken graag samen met collega beroepskrachten om zoveel mogelijk 
dicht bij inwoners en gemeenschappen te zijn (de kracht van presentie). 
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Colofon
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