Samen Versterken
STRATEGIE 2022

S
Samen

In verbinding
met elkaar én samen
met andere organisaties
Buddy Netwerk biedt tijdelijke
1-op-1 versterking en ondersteuning
aan mensen die dat nodig hebben
door de inzet van vrijwilligers.

ONZE MISSIE
(hiervoor bestaan we)

T
Toegewijd

Duurzame versterking
van cliënten in hun eigen
omgeving = ons uitgangspunt

Kundig

Enthousiast
Energiek en positief
Menselijke maat:
iedere buddy en cliënt
is uniek.

E

De Buddy Netwerk Methodiek
1. De kern en het kapitaal van ons werk
zijn de relaties tussen mensen.
2. We gaan uit van de kracht en de motivatie van
vrijwilligers. Zij zijn degenen die vanuit hun medemenselijke belangstelling en persoonlijke motivatie
iets wezenlijks willen bijdragen voor een ander.
3. Onze methodiek en werkwijze kent 5 fases:
- Cliënt en buddy melden zich (los van elkaar) aan.
- Cliënt en buddy maken kennis.
- Er vindt verdieping (en versterking) plaats.
- De afrondingsfase, waarin buddy en cliënt afscheid nemen.
- De fase na een buddy-maatje-traject.
4. Bij elke fase bespreken coördinator en buddy de kenmerken,
welke vaardigheden de buddy nodig heeft en welke tools
ingezet kunnen worden.
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Resultaatgericht
Wij versterken de kracht
in de samenleving!

ONZE VISIE
(hiervoor doen we het)

De pijlers van onze strategie:
1. Ondersteunen en versterken van cliënten
en hun netwerk
2. Vergroten maatschappelijke impact
3. Versterken buddy’s, andere vrijwilligers
en medewerkers
4. Gezonde en representatieve organisatie
Dit zijn de pijlers waaraan we gaan werken
om onze strategie voor elkaar te krijgen.
In elke pijler zit vernieuwing en innovatie.
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Onze cliënten en hun
mantelzorgers ervaren:
 Zelfredzaamheid
 Welbevinden
 Regie over eigen leven
 Eenzaamheid
 Beroep op professionele zorg
 Beroep op mantelzorgers
Ook vrijwilligers van Buddy Netwerk
zelf ervaren meer welzijn.

DOE IETS
VOOR EEN ANDER;
DAT DOE(T)
JE GOED!

