
 

Pitch voor de gemeenteraad, 14 april 2022 

 

Betreft: Kwartier Zorg & Welzijn 

Presentatie: Ronald Schilperoort, coördinator OGGz en Buurtbemiddeling, lid onderzoeksgroep 

Sociale Veerkracht  

 

Ik woon in Stad en werk nu bijna vijftien jaar in de gemeente Midden-Groningen. Ik ben in die jaren 

van deze gemeente en haar inwoners gaan houden. Van de prettige samenwerking met inwoners en 

met medewerkers binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. 

 

Vandaag spreek ik namens Kwartier Zorg & Welzijn. 

 

We zien veel krachten bij burgers en professionals die bijdragen aan bevordering van het welzijn en 

de gezondheid van inwoners. Bij mensen aan de rafelranden van de samenleving  zijn die krachten 

soms ternauwernood genoeg om het hoofd boven water te houden. 

 

We willen aansluiten bij het leven van mensen. Leefwereld voor systeemwereld. Daar is iets voor 

nodig, wat we willen samenvatten onder de noemer: integraliteit. Want het leven van mensen is niet 

in deelgebieden of beleidsterreinen op te knippen. Zorg voor ontschotting van beleid en financiering. 

Eén voorziening of uitvoering kan vele beleidsterreinen dienen (bijvoorbeeld het recht leggen van 

stoeptegels voorkomt valincidenten van ouderen, sporten bevordert o.a. sociale cohesie, 

opvoedondersteuning en een gezonde leefstijl); 

 

Om integraal aan te sluiten bij het leven van mensen vinden wij vier punten van belang: 

 

1. Integraliteit: dat gaat over samenwerking en afstemming met andere organisaties om in 

samenhang acties te ondernemen die aansluiten bij de leefwereld; 

2. Sociale Veerkracht: ingezette koers van de sociale veerkracht (beleidsstuk gemeente) 

handhaven.  Verandering naar samenredzaamheid kost tijd en we willen vasthouden aan de 

ingezette koers.  Het is een hele sterke koers!  

3. laagdrempelige inloop: meer laagdrempelige voorzieningen creëren in de gemeente waar 

burgeres en voorzieningen elkaar ontmoeten;  

4. maatschappelijk vastgoed: zorg voor maatschappelijk vastgoed dat dit mogelijk maakt en dat 

ook onderdak biedt aan de sociale teams. 

 

In deze pitch vragen we aandacht voor focus op de vier punten. Binnen de gemeente doen we 

ontzettend veel voor onze inwoners.  Daarom bij deze de uitnodiging om langs te komen en u verder 

te laten meenemen in de manier waarop Kwartier helpt het welzijn en de gezondheid van de burgers 

van deze mooie gemeente te bevorderen. 

 

 

 

  


