Check dit
opa en nu
heb je de
brief ook
digitaal

Samenwerking Sociom / Rabobank
Boxmeer, 18 juni 2018

Ron Vanlier

Aanleiding/start
• Bijeenkomst ‘Droom de Noordelijke Maasvallei’ 12 februari 2016
• Young Talent Group draagt visierapporten ten grave op 26 mei 2016
• Tijd om ‘te doen’ en ‘handen in elkaar te slaan’ voor kwetsbaren in
onze samenleving
• Sociom presenteert zichzelf bij Rabobank op 2 juni 2016
• Eerste ontmoeting / call to action op 11 juli 2016

Wat betekent dit in de praktijk?
• Samenwerking op bestuursniveau
- Belang van strategische samenwerking in regio
- Bij elkaar in de ‘keuken kijken’ en feedback geven
• Samenwerking op managersniveau
- Belang van tactische samenwerking in regio
- Bij elkaar in de ‘keuken kijken’, feedback geven en helpen
• Samenwerking op operationeel niveau
- Startpunt!
- Gericht op zelfredzaamheid burger

Een greep uit de activiteiten
• Schakel tussen klanten Rabobank en ‘klanten’ Sociom.
• Met toestemming van betrokkene het begeleiden van klanten van
Sociom en Rabobank naar het juiste hulpverlenende loket.
• Medewerkers van Sociom geven informatie/lezingen tijdens
klantbijeenkomsten Rabobank (hulpverlening voor ouderen, WMO,
Veiligheid, problematische schulden e.d.
• Medewerkers van Rabobank geven trainingen/workshops aan
vrijwilligers van Sociom.
• Periodiek dialoog om ‘elkaar beter te maken’.
• Workshop Internetbankieren voor laaggeletterden.
• Schuldenproblematiek (bij jongeren): voorlichting.
• Voorlichting over veilig bankieren.

Vervolgstap ‘Samen Sterker’
• Betrokken partijen
Biblioplus
Blink
Door&Voor
GGZ
Juridisch Loket
Stg. Leergeld
Mooiland
Pantein
Plangroep
Sint. Anna
Stg. Welzijn Ouderen
Werkverband

BUS
Buurtzorg
Caritas
CJG
GGD
gemeenten Land van Cuijk
IBN
Indigo
Karmel
KBO
Mantelzorg LvC
MEE
Novadic-Kentron Ons Thuus
Parochie Mill
PCI Cuijk
Proteion
Rabobank
Sociom
Stg. Doejemee
Unik
Voedselbank
Wonen Vierlingsbeek

Onderwerpen/projecten ‘Samen Sterker’
• Vroegtijdig signaleren
• Vergunninghouders en geld
• Problematische schulden
• Digitaal platform
• 18-23 jarigen en geld
• Vrijwilligers verbinden
Projectgroepen met 5/6 deelnemers, die probleem formuleren,
onderzoek doen en met oplossingen komen
-> DÉ UITDAGING: oplossing implementeren!

Next step: ‘Moedige Dialoog’
• Landelijk initiatief ism Sociaal Werk
- Ervaring met implementatie (mbv ‘legoblokjes’)
• Menskracht en geld via Rabobank Foundation beschikbaar
• Opstarten met Pantein, Gemeente Boxmeer, Sociom, Rabobank en
lokale aanjager

