Bindkracht10: oplegger strategisch meerjarenplan
Bindkracht10 heeft het strategisch meerjarenplan geschreven tegen de achtergrond van lokale
ontwikkelingen in Nijmegen. Het plan geeft richting in een periode waarin de gemeente Nijmegen
ons vraagt eraan bij te dragen dat inwoners optimaal zelfredzaam zijn. Inwoners moeten lekker in
hun vel kunnen zitten en, ondanks beperkingen, hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen
doen op alle leefdomeinen.
Bindkracht10 werkt samen met de gemeente aan een overzichtelijk, toegankelijk aanbod van
activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan het welzijn van inwoners. Dit geheel vormt de
sociale basis. Bindkracht10 is een van de organisaties die zich inzetten om een sterke sociale basis
te creëren als fundament voor een veerkrachtig en inclusief Nijmegen.

Opgavegericht werken met partners
De sociale basis, de buurtteams en de eerste- en tweedelijnsaanbieders van hulp en ondersteuning
zijn cruciale spelers om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek komt. Hoe sterker en
veerkrachtiger wijken zijn, des te sterker is de sociale basis. Daarom zetten Bindkracht10 en
partners zich in om de organisatie- en draagkracht van de stadsdelen en wijken te versterken.
Bindkracht10 is geworteld in de stadsdelen en de wijken. Door wat wij signaleren, de vindplaatsen
die wij kennen en ons preventief handelen kunnen we opgavegericht werken met partners. De
komende jaren positioneren we ons als sterke partner in maatschappelijke coalities, op basis van
onze deskundigheid. We bundelen kennis en expertise, geven antwoord op maatschappelijke
vraagstukken en voeren dat met partners uit zodat de inwoners krijgen wat ze nodig hebben.
Integraliteit is het uitgangspunt voor onze werkwijze. Integraliteit in de samenwerking betekent
dat we openstaan voor andere perspectieven. Die horen bij onze brede visie op inwoners: wij
versterken talenten, we normaliseren en we integreren inwoners weer in hun wijk. We analyseren
de behoeften kritisch en benaderen ketenpartners over de inzet van expertise of een warme
overdracht wanneer de hulpvraag onze competenties te boven gaat.
Bovenal is het van belang dat inwoners geen last hebben van de rollen van waaruit professionals
en vrijwilligers handelen. We sturen niemand van het kastje naar de muur. Bindkracht10 juicht het
initiatief dan ook toe om te werken met verbindingsofficieren en bruggenbouwers om netwerken en
activiteiten beter te stroomlijnen.

De kracht van Bindkracht10
Bindkracht10 activeert en ondersteunt inwoners die hierom vragen en die het nodig hebben. We
versterken het sociale netwerk, stimuleren de eigen kracht en faciliteren zelfregie. We werken met
drie programmalijnen: opgroeien, jeugd en ouder worden. We zetten in op integraal werken tussen
de programmalijnen en uitvoerende teams in de stadsdelen. Richtinggevend voor onze werkfocus
zijn de stadsdeelagenda’s. Wijkwerkers zijn de oren en ogen van de wijk. Ze zijn zichtbaar op
straat en aanspreekbaar voor wijkbewoners.
De kracht van Bindkracht10 is dat we de verschillende domeinen verbinden aan elkaar en aan
relevante partnerorganisaties. Een gezin bestaat vaak uit volwassenen, jongeren en kinderen. Onze
integrale aanpak leidt er intern toe dat signalen van wijkwerkers terechtkomen bij de juiste
collega’s van opvoedondersteuning, jongerenwerk, ouderenwerk of nieuwkomers. Collega’s uit
andere werkvelden zoeken elkaar ook op en bundelen expertises. Op deze kwaliteiten heeft
Bindkracht10 het monopolie. Deze zijn niet te vinden bij andere partners in de wijk of de stad.

Het voorliggende veld
We zetten de komende jaren actief in op de samenwerking met de buurtteams. We organiseren korte
lijnen met het voorzieningenaanbod in de wijken. Met wijkcoaches en professionals van andere
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instellingen werken we samen aan complexe, chronische en meervoudige problemen van huishoudens.
We werken vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur. Zo groeien we naar een sterke
verbinding tussen de buurtteams met het wijkwelzijn, het onderwijs, de huisartsen, de politie,
jeugdgezondheidszorg, et cetera. Zo kunnen we problemen vroegtijdig herkennen en kunnen we
erbij zijn voordat de problematiek zich onnodig verergert.

Versterken sociale basis
Als strategisch partner van de gemeente Nijmegen staan we op het punt om integraal,
opgavegericht werken door te ontwikkelen. Met ons strategisch meerjarenplan hebben we de koers
bepaald voor een toekomst waarin we eraan bijdragen om wijken gezond te krijgen en te houden.
Dat doen wij door te verbinden, te verwijzen, vroegtijdig te signaleren en preventief te werken.
Bindkracht10 heeft het voordeel dat jongerenwerk, wijkwerk en opvoedingsondersteuning in ons
dienstenpakket zitten. We zetten de volgende stap naar integrale samenwerking dan ook met een
gerust hart, zodat we op termijn nog beter in staat zijn om inwoners dicht bij huis de best
passende ondersteuning en zorg te bieden.
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