
Sigma, de kern van welzijn 
 
Visie,  onze leidraad voor de komende periode  
We geloven in de kracht van inwoners die zich voor zichzelf, elkaar en de samenleving 
inzetten. We gaan ervan uit dat je zin in je leven ervaart door van betekenis te kunnen zijn. 
Zinvol bezig kunnen zijn bevordert het gevoel van welzijn, geluk en gezondheid.  
Niet iedereen beschikt over dezelfde kwaliteiten en mogelijkheden, maar iedereen is van 
belang. Sigma als welzijnsstichting wil de schakel zijn om mensen en partijen samen te 
brengen die elkaar niet als vanzelf weten te vinden. We zetten ons ervoor in dat iedereen 
mee kan doen.  
We doen dat samen met inwoners, vrijwilligers en organisaties in het lokale netwerk. 
 
 
Missie Sigma, ons bestaansrecht vanuit waarde en identiteit  
 
Sigma is dé welzijnsorganisatie van de gemeente Nijkerk. We bieden individuele en 
samenlevingsgerichte ondersteuning voor alle inwoners. We dragen bij aan de versterking 
van het welzijn en welbevinden en ondersteunen inwoners bij het ontwikkelen of behouden 
van (zo veel mogelijk) zelfredzaamheid, oftewel: 
 

1. Sigma helpt iedereen verder door onafhankelijke en deskundige inzet  
2. Sigma gaat in haar dienstverlening uit van de wens en het vermogen van elke 

inwoner om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven en zin in het leven te ervaren 
3. Sigma is de verbindende schakel tussen inwoners, (maatschappelijke) organisaties en 

vormen van (gezondheids)zorg en tussen partners onderling 
 
 
Onze werkwijze: 
We zijn open en toegankelijk, we geven informatie, adviseren, activeren en verbinden 
mensen en organisaties met elkaar. We bieden ondersteuning waar nodig. Zo mogelijk 
zorgen we voor een helpende hand. 
 
Dit doen wij, samen met onze vrijwilligers, door oprecht aandacht te hebben, actief te 
luisteren en maatwerk te leveren.  Door middel van  vraagverheldering gaan we in overleg 
op zoek naar de mogelijkheden en kansen.  
 
We organiseren activiteiten op het gebied van voorlichting en preventie, ontmoeting en 
meedoen die ondersteunend en stimulerend zijn. 
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