
 

1 
 

 

Missie en Visie Stichting SamenMeer   

 

Missie 

Wie zijn we 

Stichting SamenMeer zet zich in om Landsmeerders, zowel mentaal als fysiek, zo 
vitaal mogelijk ouder te laten worden.  

 

Visie 

Wat doen we (en wat willen we zijn)  

SamenMeer wil een laagdrempelige, sfeervolle en gastvrije ontmoetingsplaats zijn 
waar de oudere Landsmeerders in hun directe omgeving kunnen deelnemen aan 
een scala van activiteiten. Een plek waar je je gekend en gehoord voelt. Dat 
betekent dat een groot aantal vrijwilligers en de beroepskrachten zich met hart en 
ziel zullen inzetten om voorgaande waar te maken. Er worden in samenspraak met 
de vrijwilligers en bezoekers activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd waarbij de 
deelnemers gestimuleerd worden in hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling, 
zelfzorg en zorg voor anderen, zingeving, zelfvertrouwen en participatie. Deze 
activiteiten zorgen tevens voor ontmoeting, ontspanning, plezier en zelfs hilariteit. 

 

Waar baseren we ons op 

Om de missie en visie tot uitvoer te brengen zijn verschillende uitgangspunten van 
belang: 

• Zo hebben we thema’s geformuleerd onder de noemer kernactiviteiten, te 
weten, in willekeurige volgorde:   

o Ontmoeting 

o Recreatie 

o Informatie 

o Preventie 

o Vervoer en mobiliteit 
o Signalering              

• Daarnaast is het Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 van de 

gemeente Landsmeer belangrijk omdat we er gedeelde opgaven in 

herkennen en ons daar graag voor willen inzetten. Deze liggen voornamelijk 

bij de thema’s preventie, dementie, vrijwilligerswerk en aandacht voor 

mantelzorgers.                                                                                                                          
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• Waar we zeker aan hechten is om de wensen en behoeften van onze 
(potentiële) bezoekers en onze vrijwilligers te kennen en van daaruit de 
activiteiten te organiseren. 

 

Verleden, heden en toekomst 

In 2019 bestond, wat toe nog heette het Dienstencentrum, 50-jaar. Dit jubileum is 
mede de aanleiding geweest om bij de toekomst stil te staan. De naam 
Dienstencentrum bleek niet meer echt te passen bij de huidige tijd en activiteiten 
die ontplooid werden. Er is een wedstrijd uitgeschreven waarbij een nieuwe naam 
aangedragen kon worden. Door een commissie is de naam SamenMeer gekozen, 
daaraan verbonden is er ook een nieuw logo ontwikkeld. Op nog meer gebieden 
is met vernieuwd elan aan de slag gegaan.  

 

Maatschappelijke veranderingen 

We bevinden ons in een tijd waarin veel en snel veranderingen plaats vinden. De 
ouderen van nu zijn anders dan die van twintig tot dertig jaar geleden. We wonen 
langer thuis. We worden allemaal steeds ouder, er is zelfs sprake van een dubbele 
vergrijzing. Ook is de rol van overheden zoals het Rijk, de Provincie en de 
Gemeente Landsmeer veranderd. De burger moet meer zelf doen, maar moet ook 
daartoe worden gestimuleerd. Uit veel berichten in de media komt naar voren dat 
de nieuwe generatie ouderen onvoorbereid is op de levensfase waarin zij mogelijk 
afhankelijk worden van zorg en ondersteuning. Het bewustzijn dat tijden 
veranderen is zeker neergedaald binnen SamenMeer. We zien dat er een taak is 
weggelegd om ouderen voor te bereiden dat ze in de loop der jaren de grip op 
hun leven kunnen verliezen. Mensen moeten zich bewust worden van de 
uitdagingen van de (zorg)toekomst, want alleen als je bewust bent van de 
noodzaak, zul je de eerste stappen kunnen nemen naar een gewenste toekomst.   

 

Samenwerken en onderlinge afstemming 

Uiteraard is in de eerste plaats ons streven om prettig samen te werken met de 
actieve vrijwilligers. Daarnaast is het van belang om samen te werken met de 
gemeente en de organisaties voor welzijn, zorg en de maatschappelijk betrokken 
organisaties in Landsmeer. We sluiten niet uit om in de toekomst meer met 
regionale en landelijke samenwerkingspartners in zee te gaan. Onze ambitie is 
tevens om de afstemming tussen de onderlinge organisaties te verbeteren. Het is 
van belang om van elkaar te weten wie wat doet. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat de oudere inwoners van Landsmeer zo lang mogelijk gezond en actief blijven.  

        Landsmeer 4 februari 2020 


