Samen
voor een
sterke wijk
I

eder mens is uniek. Ieder mens heeft
mogelijkheden. En ieder mens draagt
verantwoordelijkheid; voor het eigen
leven en voor de samenleving die we met
elkaar zijn. Vanuit dit perspectief stimuleert
de M.O.S. ontmoeting en verbinding tussen
mensen en organisaties. Met als belangrijkste
doel dat alle burgers van Smallingerland kunnen meedoen in de samenleving. Ieder vanuit
de eigen kracht. Wie je ook bent en welk
talent je ook hebt.
Meedoen dus, van jong tot oud. Dáár gaat het
om. Soms heeft een mens wat extra steun nodig
om mee te doen en zijn of haar talent volop in te
zetten. Bijvoorbeeld als een stevig sociaal netwerk ontbreekt, het financieel wat minder gaat of
er andere uitdagingen zijn. Precies daar pakt de
M.O.S. haar verantwoordelijkheid.

or:
De M.O.S. staat vo
* Participatie
* Preventie
* Presentie
* Perspectief
* Passie & Plezier

Het verschil maken
De M.O.S. stimuleert burgers om (weer) daadwerkelijk te participeren. We denken altijd in mogelijkheden; op maat en in de eigen buurt. Steeds
ligt de focus op iemands eigen kracht en verantwoordelijkheid. Wat kun jij, wat wil je en wat
heb je nodig om mee te doen? Van daaruit wordt
samen gebouwd aan een nieuw perspectief. De
M.O.S. werkt preventief, signaleert en gaat er op
af. Zodat problemen niet onnodig groter worden.
De M.O.S. prikkelt mensen en creëert verbinding
zonder te verplichten. Zo maken we samen het
verschil. En dat zit soms in grote, maar zeker ook
in kleine interventies.
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Meedoen

betekent voor iedereen iets anders

E

			 Vraaggericht aanbod
			 en vraaggericht aanbod van producten en
			 diensten. Dát is typisch de M.O.S.. Want
			 meedoen betekent voor iedereen iets anders.
Aanbod op maat dus, waar mogelijk collectief en waar
nodig individueel. Soms is het samenbrengen van
mensen de sleutel, soms het aanleren van nieuwe
vaardigheden. Soms is het zinvol iets langer samen
op te trekken. Ondersteuning is zo licht mogelijk en
zo zwaar als nodig. Burgers beslissen zelf of ze willen
‘samenwerken’. Wel is de M.O.S. altijd uitnodigend,
ambitieus en een tikje brutaal. Zodat mensen nét over
die drempel durven.
Van wijkcentrum, buurttrefpunt en peuterspeelzaal tot
maaltijdservice, ouderenwerk, opbouwwerk en straathoekwerk; de M.O.S. faciliteert ontmoeting in de wijk,
geeft informatie en advies, organiseert wijkactiviteiten,
versterkt leefbaarheid en veiligheid in de buurt én
stimuleert mensen om weer mee te doen.

Partnerschap als basis
Partnerschap is de basis van onze werkwijze. En dat
betekent samen met burgers, samen als collega’s
en samen met onze partners in het sociale domein.
Samenwerken betekent voor ons méér bereik(en),
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De onbetaalde en
betaalde professionals van de M.O.S. bouwen in verbinding met de ander aan een nieuw en krachtig perspectief. De M.O.S. zoekt mensen op, thuis en in de wijk.
We zijn daarbij streetwise en innovatief. Wat iemand
wél kan staat altijd voorop. Plezier hebben in wat je
doet, meedoen vanuit je passie; dat is belangrijk voor
de burgers die wij ontmoeten, maar zeker ook voor alle
professionals van de M.O.S.!

wél kan,

Wat iemand
staat altijd voorop

O

			 Krachtig resultaat
			 nze producten en diensten zijn bewezen
			 effectief. De M.O.S. is daar continu alert op,
			 anderen mogen ons daar ook op aanspreken.
De burger bepaalt uiteindelijk of de M.O.S. haar werk
goed doet. Samen gaan we voor een gedragen resultaat, maar burgers blijven wel altijd zelf verantwoordelijk voor de samenwerking die wordt aangegaan. Luisteren naar wat iemand wenst en nodig heeft. Inspelen
op wat burgers vinden van onze dienstverlening. Dát
is vanzelfsprekend bij de M.O.S.. Draagvlak dus en veel
ruimte voor inspraak. Maar daarbij hoort ook wederkerigheid. De M.O.S. vraagt iets terug van burgers. Financieel of door de inzet van talenten, zodat we met elkaar
een samenleving bouwen waarin iedereen meedoet.

