
Van: Receptie | Sterkpapendrecht
Aan: Receptie | Sterkpapendrecht
Onderwerp: De Sociale Basis Live!
Datum: donderdag 14 juli 2022 17:36:51
Bijlagen: image.png

Beste mevrouw/heer,

Stichting De Sociale Basis bouwt met ruim 200 collega’s mee aan een stevige sociale basis voor
iedereen in de regio. Een sterke sociale basis is namelijk het fundament voor een samenleving
waarin iedereen erbij hoort en waar iedereen iets aan bijdraagt op zijn/haar eigen manier. En laat dat
nou ook net onze missie zijn; het realiseren van een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Na de fusie van MEE en Vivenz, waaruit Stichting De Sociale Basis is ontstaan, is er hard gewerkt
om een solide basis neer te zetten van waaruit welzijn, sociale wijkteams en specialistische
voorzieningen dicht bij elkaar worden georganiseerd. Sterk Papendrecht is verbonden aan Stichting
De Sociale Basis.
De Sociale Basis stelt ons in staat om een strategisch partner te zijn voor de verschillende
gemeenten en ketenpartners. Met Stichting Jeugdteams en medewerkers van partners zoals
bijvoorbeeld GGD, Rivas en Sociale Dienst Drechtsteden zijn wij zichtbaar als Sterk Papendrecht en
vormen wij samen één aanspreekpunt voor inwoners, samenwerkingspartners en onze
opdrachtgever.

De Sociale Basis heeft de ambitie een kwaliteitsspeler te zijn.  Door onze dienstverlening te bundelen
zorgen we voor meer innovatie- en uitvoeringskracht. Door de brede expertise in de stichting kunnen
we beter inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze beroepskrachten en vrijwilligers vormen al jaren de verbindende schakel tussen (kwetsbare)
inwoners, formele en informele zorgorganisaties, sport, onderwijs, jeugdzorg, veiligheid en justitie en
andere partners.

Wij zijn klaar om de buitenwereld te laten weten wie we zijn en waar we voor staan. Op onze nieuwe
site (www.desocialebasis.nl) vindt u;

- Een duidelijke omschrijving van onze diensten;

- Een link naar het lokale label;

- Een kennisbank met daarin betrouwbare informatie over alles wat met de (diensten) van De Sociale
Basis te maken heeft.

- Ook laten we zien hoe leuk het is om bij ons te werken en is er een actueel overzicht van onze
vacatures.

Nog een leuke volgtip; vanaf deze maand zijn wij ook te vinden op LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/de-sociale-basis/). Hier delen we nieuws over al het werk wat
er wordt verzet binnen de stichting en de gezichten hierachter. Maar ook lokale en landelijke
ontwikkelingen mbt wijkteams, welzijn en dienstverlening in het kader van bestaanszekerheid worden
gedeeld. Zeker het volgen waard dus!

Met vriendelijke groet,  

Erica Hes                                                     Jeannette Smiessing
Teamleider                                                    Manager
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Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per vergissing hebt
ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te verwijderen. Het is niet
toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
Denk aan het milieu voordat u dit afdrukt. 
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