
 Sterk Papendrecht
             



Wie zijn wij?

St. JeugdTeams ZHZ en Mee Vivenz, De Sociale Basis 
vormen samen Sterk Papendrecht. 
In het team werken ook de gespecialiseerd 
verpleegkundigen GGZ (Yulius) en
wijkverpleegkundige (Rivas).



Missie

Het is de missie van Sterk Papendrecht om een bijdrage te leveren aan de 
optimale ontwikkeling van gezinnen met en zonder kinderen, en met 
elkaar te werken aan een samenleving waarin iedereen in Papendrecht 
ertoe doet en gelijke kansen heeft om haar volledige levenspotentieel te 
benutten.



Visie
Samen Sterk!

Sterk Papendrecht is het centrale punt voor alle inwoners van 0-100 jaar met een 
ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Wij bieden ondersteuning op maat en 
hebben oog voor de talenten en vaardigheden van de inwoner, en integreren voor 
zover mogelijk collectieve en algemene voorzieningen in onze ondersteuningsaanpak. 
We werken hierin integraal als één team vanuit onze missie met één plan voor het hele 
gezin; en in samenwerking met onze externe partners. Naast ondersteuning op 
individueel en collectief niveau stimuleert Sterk Papendrecht ook inzet vanuit  het 
omgevingsniveau, zodat  inwoners uit  Papendrecht , vrijwilligersorganisaties en 
netwerkpartners samen werken aan een Sterk Papendrecht. 

                                                         Samen staan we sterk!



Dienstverlening

Vanuit verschillende wetten: 
•Jeugdwet 
•Participatiewet 
•Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
•Wet Onafhankelijke Clientondersteuning 
•Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 



Thema’s

 Gevolgen Corona  
 Bestaanszekerheid: inkomen, wonen, gezondheid 
 Relaties -veilig opgroeien
 Eenzaamheid
 Mantelzorg  en Vrijwillige inzet



2023: Wat gaan we doen

• Informele inzet:
•Meer mogelijkheden opsporen en creëren  voor inzet  informele zorg; 
•Samenspel informeel en formeel verbeteren
•Verbinden psychosociale klachten aan welzijnsoplossingen ( ontmoeting, vrijwilligerswerk)

• Integrale Klantroute:
• Integraal aanmeldpunt met SDD, 
• Integrale intaker en vanuit het duurzaam perspectief van de inwoner passende hulp
•gezamenlijk optrekken in casuistiek 18-/18+ en multiproblem gezinnen 

•Collectief aanbod
•Uitbreiden collectief aanbod waar kan (digitaal/fysiek) met groepswerk en 
trainingen/cursusaanbod vanuit integraal perspectief, 
• stimuleren en faciliteren groeps- en ontmoetingsactiviteiten
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