
Unitus is een overkoepelende stichting voor Hoera kindercentra (Leudal, Nederweert, 

Peel en Maas en Weert) en de welzijnsorganisaties Punt Welzijn (Nederweert en Weert), 

Vorkmeer (Peel en Maas) en Synthese (Beesel, Bergen, Gennep, Heumen, 

Horst aan de Maas, Leudal, Mook en Middelaar en Venray). Unitus in 
verbinding

Elk mens, jong en oud, ontwikkelt zich 
door het samen-leven met anderen. In het 
gezin en de buurt waarin je opgroeit, in de 
straat of wijk waarin je leeft. Maar ook 
binnen de netwerken waar je deel van uit-
maakt, zoals een kindcentrum, vereniging, 
buurtcentrum of vriendengroep. De werk-
maatschappijen van Unitus leveren een 
bijdrage aan de samen-leving. We verbinden 
mensen en bouwen en versterken netwerken, 
samen en vanuit lokale betrokkenheid. Want 
we geloven in vitale gemeenschappen met 
veerkrachtige inwoners. 
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de kracht van delen!

De Unitus-werkmaatschappijen

Synthese is 
een welzijns-
organisatie 
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, opvoed-
en en gezin. We streven er-
naar dat iedereen meedoet. 
Onze missie? Het alle-
daagse leven ruimte 
geven: overal en voor 
iedereen! Bij Synthese 
werken circa 50 sociaal werkers 
en zijn er 200 vrijwilligers. Vorkmeer is werkzaam 

binnen alle 11 dorpen 
van de gemeente Peel 
en Maas. Onze visie heeft als uitgangspunt 
gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing. 
Het kernbegrip daarbij is “Het goede leven”: 
prettig (samen)leven in een fi jne omgeving 
en jezelf goed voelen. Dit doen wij door de 
kracht van de gemeenschap te stimuleren 
door bewoners(groepen) te adviseren, 
inspireren en stimuleren, en daarnaast 
ondersteunen we individuen die het 
tijdelijk niet zelf redden om de regie over 
hun dagelijks leven te voeren. Bij Vorkmeer 
werken circa 50 sociaal werkers en 120 
vrijwilligers. 

Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie werk-
zaam in de gemeenten Weert en Nederweert. 
Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste 
uit zichzelf te halen. Door in beweging te komen, letterlijk en 
fi guurlijk, werken we aan een bestendige verandering voor nu 
en later. Er werken circa 50 sociaal werkers, 250 vrijwilligers en 
50 stagiaires op het gebied van opgroeien, samenleven en 
gezonde leefstijl.
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Hoera kindercentra 
biedt dagopvang (0-4 
jaar), peuterprogramma 
(2-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) 
en gastouderopvang (0-13 jaar), in de ge-
meentes Peel en Maas, Leudal, Nederweert 
en Weert. Hoera levert een professionele 
bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen 
van 0-13 jaar. We doen dit samen met ouders 
en lokale partners. Bij Hoera werken circa 350 
(pedagogisch) medewerkers en 
30 stagiaires. 



Lokaal verankerd
Onze werkmaatschappijen zijn sinds jaar en dag 
actief in de regio. We zijn geworteld in de samen-
leving en thuis in de wijken en dorpen van de inwoners 
waarvoor we werken. We kennen hen en zij kennen ons. 
We voelen ons sterk betrokken bij wat er lokaal gebeurt. 

In verbinding
Om onze ambitie te realiseren is lokale samenwerking 
nodig. Unitus kun je zien als het netwerk voor die 
samenwerking. Door ons te verenigen zijn de lijntjes 
korter en benutten we elkaars kwaliteiten beter. 
We staan in verbinding met de inwoner en daar waar het 
hem of haar dient, zoeken we de verbinding met andere 
partijen: van zorgorganisaties tot partijen in 
het sociaal domein en van onderwijsinstellingen tot 
het verenigingsleven. Dit doen we op gelijkwaardige 
basis waarin ieder zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en 
expertise meebrengt. 

Bij Unitus geloven wij in de kracht van delen. Samenwerken en verdiepen begint met elkaar 
leren kennen. Daarom stimuleren wij alle medewerkers van Unitus om met elkaar in gesprek 
te gaan, met collega’s van zowel welzijn als kinderopvang. Door te zien en horen hoe collega’s 
bezig zijn met hun werk en de samen-leving, zie je dingen vanuit een ander perspectief. De 
raakvlakken in elkaars werk zorgen voor nieuwe inzichten en inspirerende ideeën. Hiernaast 
stimuleren en faciliteren wij ook verdieping en ontwikkeling van ieders vak binnen vakgroepen 
of thema’s. Er is veel kennis en ervaring die wij gezamenlijk al hebben en nog verder kunnen 
verkennen en uitwisselen. Achter de schermen wordt ook ingezet op effi ciëntie, bijvoorbeeld 
op het gebied van automatisering en bij de aanschaf en het gebruik van applicaties voor 
onder andere personeelsbeleid. Op basis van de nieuw opgedane ervaringen en inzichten 
zullen we vervolgens aan de slag gaan met de verdere oriëntatie van ons gezamenlijk beleid. 

Ideeën 
delen

Wat ons 
daarbij 
onderscheidt 
zijn onze 
waarden”

Kernwaarden Unitus

Dynamisch
We werken vanuit een gedeelde overtuiging. Dat geeft 
ons een duidelijke richting, terwijl het pad dynamisch 
mag zijn. Dat is nodig, want de wereld om ons heen 
verandert continu. Onze kracht is dat we kunnen mee-
bewegen en dat we aansluiten bij wat een inwoner nodig 
heeft. Zo komen we tot maatwerk, iedere keer weer. 

Met lef
We stellen de belangen van inwoners voorop, ook als 
we daar onze nek voor uit moeten steken. Dat doen 
we onderzoekend en lerend, maar ook onafhankelijk 
en gericht op vooruitgang. Onze werkmaatschappijen 
leveren meer dan diensten; ze leveren een bijdrage 
aan de samenleving. 

In 2021 is de strategie van Unitus en haar werkmaatschappijen 
opnieuw gedefi nieerd. Hieruit volgden twee belangrijke 
besluiten:
1. Invoering van een tweehoofdig bestuur dat in de volle 
 breedte recht doet aan de positionering van de twee 
 werkvelden binnen Unitus: kinderopvang en welzijnswerk. 
2. Toetreding van Synthese tot de Unitusgroep. 

Deze besluiten dragen bij aan het uitdragen van onze doelen in 
de regio. Dat doen we op onze eigen wijze, waarbij we 
uitgaan van de kracht van delen. 
Zo ontstaan er meer mogelijkheden om te investeren in ver-
breding en verdieping van de kennis van onze medewerkers. 
Maar zo kunnen we ook nóg beter aansluiten bij wat een 
inwoner nodig heeft en iedere keer maatwerk leveren. Met 
aandacht voor kwaliteit, duurzame relaties en vanuit onze kennis 
van de lokale situatie. Kortom: wij gaan meer werk maken van 
onze onderlinge samenwerking, waardoor we elkaar versterken 
bij onze werkzaamheden in de gemeenten waar wij actief zijn.

Strategische heroriëntatie

“
In het kader van de heroriëntatie zijn binnen de 
werkmaatschappijen waardevolle gesprekken met elkaar 
gevoerd en is vooral gekeken naar wat ons bindt. In onze 
dromen, ideeën, werkwijze, dienstverlening en vooral in het 
onderliggende gedachtengoed. De hieruit voortgekomen 
kernwaarden zijn onderscheidend voor Unitus en worden 
breed gedeeld en (uit)gedragen.

Bij Unitus geloven we in kansengelijkheid, vitale gemeen-
schappen met veerkrachtige inwoners. Dáár willen wij 
betekenisvol aan bijdragen. We doen dit professioneel, 
betrouwbaar, veelzijdig, duurzaam en met hoge kwaliteit. 


