Onze strategische visie in vogelvlucht
Onze missie
Samen werken we aan wijken en buurten waar
iedereen zich thuis voelt. Buurten waar jij je actief
voor inzet. Nu en in de toekomst.

Onze visie
Gemengde wijken en buurten zijn voor ons geen
doel op zich, maar een middel om een omgeving te
maken waar mensen zich thuis voelen. Wijken waar
bewoners tot meer in staat zijn en die daardoor
toekomstbestendig zijn.

Onze pijlers
Sociaal duurzaam
Wij investeren in een omgeving die helpt
om je prettig te voelen. Toekomstbestendige

Onze wijkteams werken vooral in de buurt, herken
baar en dicht bij de bewoners. Zo weten wij wat er
nodig is om bewoners zich thuis te laten voelen.

wijken en buurten, waar jong, oud, gezinnen, alleen
staanden, zelfredzame en kwetsbare bewoners fijn met
elkaar samenleven. Met onze partners bereiden we
buurten zo goed mogelijk voor op veranderingen, zoals de

Je thuis voelen verschilt per persoon en verandert met de tijd. Daarom zorgen we voor verschillende soorten
woningen in onze wijken. En bieden we bewoners de ruimte om van een huis hun thuis te maken.

verandering van energielevering.

Waar nodig helpen we bewoners om
van een huis hun thuis te maken,
tijdelijk of wat langer.

Herkenbaar en nabij
Wij weten wat er leeft en speelt in een wijk of
buurt. Kennen en gekend worden staat centraal.
Daarom werken we niet vanachter ons bureau, maar
in de buurt zelf. Actief zoeken we mogelijkheden om
elkaar te versterken en integraal samen te werken aan
gezamenlijke doelen.

Eigen kracht en maatwerk
Als je je goed voelt, zet je net dat stapje extra. Daar wordt je omgeving
beter van, maar jijzelf ook. Zo brengen we samen iets in beweging.

Als de omstandigheden goed zijn presteer je
beter. Wij geloven in je eigen kracht. Als het nodig is,
helpen we je die te vinden. Bij voorkeur om daarna op
eigen kracht verder te gaan. Kan dat niet, dan blijven we je
daarbij – tijdelijk of blijvend – ondersteunen.
We doen het zelf waar dat kan, we doen het samen als dat meer oplevert
en we laten het een ander doen als die het beter of goedkoper kan.

Onze organisatiedoelen 2021 - 2024
Vergroten betrokkenheid bij buurt en wijk
Verbeteren diensten en werkzaamheden in samenkracht
gemeente Druten

gemeente Beuningen

gemeente Nijmegen

Een solide basis bieden voor het maken van een thuis
Duurzaam investeren in maatschappelijke waarde

