“We kennen elkaar, zijn lokaal sterk. En nodigen elkaar
uit om over organisatie grenzen heen te kijken. Want we
merken dat het werkt: mensen met elkaar verder helpen
dan dat ieder van ons in zijn eentje kan doen.”
In ‘s-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met
een acute zorgnood. Wat heeft iemand nodig op het gebied van wonen,
begeleiding of zorg, leefomgeving, daginvulling en financiën? We werken
samen mét bewoners aan oplossingen die duurzaam verder helpen.
Denken niet vóór hen. Doel is om te doen wat nodig is.
Dat vraagt ademruimte en scharrelruimte. Elkaar kennen, korte lijnen.
We zijn lokaal sterk, durven over organisatie grenzen heen te kijken,
kunnen verschillende belangen en perspectieven zien, en passen onze
eigen systemen en structuren zodanig aan waar dat beter past bij de
manier van werken. We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid
voor gedragen oplossingen. Dit maakt Thuis in de Wijk een samenwerkingsnetwerk én werkwijze die leidt tot oplossingen en doorbraken die
geen van de partners op eigen houtje kunnen bewerkstelligen.

Thuis in de wijk is een samenwerking van:

Wil je meer informatie over Thuis in de wijk? Een casus inbrengen of heb
je een andere vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op via:
THUISINDEWIJK@S-HERTOGENBOSCH.NL

GEZONDE FINANCIËN
stabiele basis

GOED WONEN
een veilig thuis

DE JUISTE ONDERSTEUNING
die echt bij jou past
WAARDEVOLLE DAGINVULLING
doen wat voor jou helpend is

FIJNE LEEFOMGEVING
voor en met iedereen
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