Jaarplan 2022
Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij
bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van
een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en
geld, opvoeden en gezin. We streven ernaar dat iedereen meedoet.

Onze visie
Synthese geeft het alledaagse leven ruimte. Overal en voor iedereen. Wij moedigen inwoners aan te
vertrouwen op hun eigen kracht. Waar dat niet kan, organiseren we contact of maken we mensen
wegwijs. Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Wij maken de gemeenschappelijke kracht zichtbaar.
Daar waar nog weinig onderling contact is, inspireren we inwoners om samen op te trekken. Daarin zijn
we vernieuwend en erop gericht om gemeenschappelijke initiatieven te laten groeien. We helpen
inwoners om hun gemeenschappelijke initiatieven te versterken door voorzieningen en
maatschappelijke functies met elkaar te verbinden. Synthese ondersteunt jong en oud en slaat de brug
tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van de instituties. Het accent ligt daarbij op het
voorkomen van inzet van (zwaardere) zorg en het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de
regio Noord- en Midden-Limburg.

Jaarplan 2022
Synthese is actief in acht gemeenten, op maatwerkbasis maken we jaarlijks afspraken met onze
opdrachtgevers over onze werkzaamheden en te bereiken resultaten.
Hieronder vindt u een beknopte weergave van de actiepunten waar wij als organisatie overkoepelend
aan willen werken dit jaar.
Voor inwoners is duidelijk met welke vragen men terecht kan bij Synthese
Continue dialoog over strategische visie vitale gemeenschappen in de organisatie
Verduurzamen van partnership met opdrachtgevers
Stabiel en kwalitatief personeelsbestand
We weten nieuw talent te vinden en binden
Medewerkers maken actief werk van hun persoonlijke en professionele ontwikkeling
Nadere verkenning samenwerking Unitus
MT Synthese/ MT Unitus (Welzijn) synchroniseren
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