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Missie
Onze missie is het inspireren en aanboren van de eigen regie en kracht van alle burgers zodat zij een actieve
bijdrage kunnen leveren aan de samenleving

Visie
Stichting INCLUZE vergroot participatie, zelfredzaamheid en bevordert actief burgerschap door de eigen
verantwoordelijkheid en inzet van de burgers te versterken zodat zij zelfstandig en met een sterk gevoel van
eigenwaarde invloed hebben op hun eigen leven en de samenleving.
INCLUZE legt verbindingen op maat tussen burgers en de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale
ondernemers en andere organisaties.
Stichting INCLUZE ondersteunt op maat de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van alle burgers. INCLUZE vergroot participatie en
zelfredzaamheid van alle mensen in elke gemeente en bevordert ieders inzet en sociale samenhang tot actief
burgerschap waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.
INCLUZE werkt hierin samen met de gemeente, zorgaanbieders, professionals, lokale ondernemers en
organisaties. Onze zorg besteed extra aandacht en begeleiding aan persoonlijk functioneren, maatschappelijke
participatie en kwaliteit van leven.
Bij INCLUZE vinden wij het belangrijk dat burgers een betekenisvol leven kunnen leiden en een doel hebben in
het leven. Zij hebben invloed op hun eigen leven en omgeving en ontlenen daar een gevoel van eigenwaarde
aan.

Volgens welke waarden werken we?
Wij werken volgens de kernwaarden verbindend, integer, vakbekwaam, effectief en inspirerend:
Verbindend
We leggen connecties door oog voor mensen en bereiken samen meer door gedeelde kennis en het
overbruggen van tegenstellingen
• Samen bereiken we meer
• We brengen mensen en kennis bij elkaar
• We overbruggen tegenstellingen
Integer
We gaan respectvol en betrouwbaar om met mensen, communicatie en privacy
• We zijn respectvol en betrouwbaar
• We komen onze afspraken na
• We zijn open in communicatie en garanderen privacy
Vakbekwaam
We werken met professionals die zich permanent blijven ontwikkelen en hebben kennis van de wijk en
partners
• We zijn deskundig
• We ontwikkelen onszelf
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•

We weten de juiste partners in te schakelen

Effectief
We zijn efficiënt, zonder de behoefte van de klant uit het oog te verliezen
• Wij doen ons werk goed en zonder omwegen
• De klantbehoefte is voor ons leidend
• We zorgen voor een positieve verhouding tussen kosten en baten
Inspirerend
We wakkeren de eigen kracht aan door de taal van de klant te spreken, kennis te delen en 100% inzet te tonen
met een positieve houding

Kritieke succesfactoren en kerncompetenties
Expertise op het gebied van inhoudelijke vraaggericht werken
Bij Incluze maken we het een prioriteit om in te spelen op de vragen en behoefte van de mensen die dit het
hardst nodig hebben. Dit kan in Nederland zijn als we kijken naar gelijke kansen en inclusie voor Nederlandse
kinderen en bewoners. Wereldwijk kijken we naar ontwikkelprojecten die hard nodig zijn in onder andere
derde wereldlanden en landen die op innovatie en scholing hulp kunnen gebruiken. Door de contacten
wereldwijd horen we snel de noodzaak.
Projectmatig werken
Incluze kent het reilen en zeilen binnen de fondswereld. We kijken naar mogelijkheden voor co financiering van
fondsen, crowdfunding en het ophalen van middelen voor projecten. De projectplannen zijn systematisch en
inhoudelijk sterk met een duidelijke boodschap voor de doelgroep. Elk plan heeft een visie, aanleiding,
programmavoorstel, opbrengsten.
Expertise op het gebied van sterk multiculturele wijken
Incluze is mede door de internationale link expert in kennis en omgang met multiculturele wijken. Het bestuur,
projectleiders en vrijwilligers hebben verschillende culturele achtergronden en staan in contact met mensen
die werkzaamheden uitvoeren over de hele wereld.
Communicatie
Incluze gelooft in een goede communicatie en PR/Marketing. Hoe sterker de projecten in beeld komen hoe
sterker het belang van kwetsbaren naar voren komt. De onderwerpen Spelen, educatie, kunst en cultuur en
inclusie zijn onderwerpen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn en dit laten we goed zien.
Resultaatgericht of beter ‘impactgericht
‘Missie gedreven organisatie die gericht is op het realiseren van impact en resultaten. We zijn niet snel
tevreden en kijken naar alle mogelijkheden om de missie en de visie tot stand te brengen.
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Doelgroep
Binnen onze activiteiten maken wij onderscheid tussen verschillende doelgroepen; Jeugd 0-23 jaar,
Volwassenen 23-40 jaar en 40+
Hoewel ons aanbod voor alle jeugdigen en volwassenen is leggen wij binnen deze doelgroepen de focus op
specifieke groepen, namelijk:
Focus op de kwetsbare doelgroep (armoede, beperkte identiteitsontwikkeling, gebrek aan
toekomstperspectief, wrijvingsvlak met hulpverlening en wrijvingsvlak met criminaliteit)
Focus op multiculturele doelgroep
Focus op jeugd
Focus op LVB doelgroep

Thema’s
Incluze heeft binnen de Stichting verschillende expertises in huis die wij inzetten binnen de projecten,
activiteiten en adviezen die wij aanbieden. Deze thema’s zijn binnen onze doelgroep de core business van
Incluze en behandelen we in binnen en buitenland.
Spelen en bewegen
Kunst en cultuur
Inclusie (o.a. eenzaamheid, discriminatie)
Educatie
Gebieden (geografisch)
Incluze heeft zijn core business Internationaal en in Amsterdam en omstreken. We zijn experts op een aantal
thema’s die wij op uitvoerend niveau en als penvoerder inzetten.

Interne kwaliteit
Incluze heeft 3 leden binnen het bestuur. Alle drie hebben een andere expertise die complementair is aan
elkaar. Door de inzet van projectleiders en vrijwilligers is het mogelijk om snel te schakelen binnen projecten
met altijd het hart op de juiste plek. Iedereen werkzaam bij Incluze draagt de kern ‘Make the world a better
place’ met zich mee.
De bestuursleden hebben expertise op de volgende onderwerpen:
Beleid en kwaliteit
Netwerk binnen Welzijn, zorg en internationaal
Projectmatig werken
Vrijwilligers
Doelgroep: multicultureel, kwetsbaar, lvb en jeugd
Financiën
Sport
Inclusie
Educatie
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De leden en vrijwilligers vergaderen systematisch 1x per maand. Dit om de lopende projecten goed door te
lopen en nieuwe kansen te bespreken. We werken volgens een meerjarenplan en jaarplannen om onze doelen
goed voor ogen te houden en de doelen te realiseren.

Organogram

Raad van Bestuur

Projectleiding

Vrijwillige
projectmedewerkers
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Staf op projectbasis

