
Een high five motiveert en geeft een positief gevoel . En

heel belangrijk : een high five geef je nooit alleen . Je doet

het altijd samen . Dat is dan ook precies waar het om draait

binnen gemeente Nissewaard . Inwoners , scholen ,

verenigingen , vrijetijdsaanbieders en bedrijven met elkaar

verbinden , zodat er een sociaal netwerk ontstaat . 

Vijf thema's
High Five omvat vijf thema 's die nauw met elkaar

verbonden zijn . Samen vormen deze thema 's de

belangrijkste pijlers voor een gezonde en gelukkige

inwoner . Doordat iedere organisatie binnen de gemeente

een eigen maatschappelijke bijdrage levert binnen het

sociaal domein , worden deze organisaties door High Five

op een laagdrempelige manier met elkaar verbonden . 

Het is de bedoeling dat een organisatie zich op meerdere

thema ’s ontwikkelt en zo bouwt aan een eigen netwerk in

de buurt . Zo is een sportvereniging bijvoorbeeld actief op

het thema bewegen , maar levert deze tegelijkertijd een

maatschappelijke bijdrage waarin het sociale aspect van

de vereniging centraal staat .

De High Five methodiek is eenvoudig en doeltreffend .

Door initiatieven van inwoners te stimuleren en de

samenwerking voortdurend op te zoeken , creëer je als

gemeente een samenleving met actieve en betrokken

inwoners . En dat werkt ! Inwoners leren elkaar kennen en

worden dankzij een persoonlijk netwerk zelfredzamer . 

Zo wordt het zelfsturend vermogen groter en de rol van 

de gemeente kleiner . 

Iedere gemeente streeft ernaar dat inwoners zich
gezond en gelukkig voelen, maar hoe pak je dat het
beste aan? Geluk is tenslotte afhankelijk van tal van
factoren. Op het grootste deel heb je als gemeente
geen invloed. Wat je wel kan doen, is een omgeving
creëren waarin mensen elkaar weten te vinden, zodat
ze elkaar kunnen stimuleren en motiveren. Om dit te
bereiken heeft de gemeente Nissewaard High Five
ontwikkeld.

GESLAAGD

Klik op een thema voor meer informatie en voorbeelden  

https://highfivenederland.nl/
https://highfivenederland.nl/highfive/highfive-sociaal
https://highfivenederland.nl/highfive/highfive-maatschappelijk
https://highfivenederland.nl/highfive/highfive-ontwikkeling
https://highfivenederland.nl/highfive/highfive-bewegen
https://highfivenederland.nl/highfive/highfive-duurzaam


WAARDEVOL

De zichtbaarheid van High Five in de gemeente

Nissewaard is dan ook groot . Een mooi voorbeeld hiervan

is de zogeheten High Five tegel . Deze wordt geplaatst

wanneer een organisatie een maatschappelijke bijdrage

levert binnen de gemeente . Inmiddels sieren deze tegels

de wanden van zo 'n 200 clubs , scholen en andere

gebouwen . Door je extra in te zetten op één of meerdere

thema 's kun je stickers verdienen die ieder jaar opnieuw

worden uitgereikt . Op basis hiervan ontvangen

deelnemende organisaties extra stimulering in de vorm

van subsidie .

Het thema duurzaamheid is belangrijk , omdat er hoog

wordt ingezet op het groener maken van de gemeente .

Hierbij kun je denken aan voedingslessen , groene

schoolpleinen en buurtmoestuinen .

HERBRUIKBAAR

Sinds de start van High Five zijn er diverse standaard

formats ontwikkeld die direct overgenomen kunnen

worden door andere gemeenten . Een voorbeeld hiervan is

de sociale kaart waarop je in één oogopslag kunt zien wat

er te doen is in jouw omgeving , 

Er is dan ook veel interesse in deze werkwijze , omdat je

met High Five zichtbaarheid geeft aan het sociaal

domein . Om collega 's te inspireren geven de

initiatiefnemers van High Five dan ook met veel plezier

advies over hoe je succesvolle samenwerkingen tot stand

brengt . En dat levert bijzondere resultaten op , Zowel

binnen als buiten de gemeente ontstaan er tal van mooie

samenwerkingen , zoals met Zadkine studenten om hen

op te leiden tot High Five ambassadeurs .

De decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

heeft ertoe geleid dat een grote groep kwetsbare mensen

de weg naar het zorgloket van de gemeente nog niet

altijd weten te vinden . High Five zorgt er niet alleen voor

dat inwoners beter in hun vel zitten , maar ook dat hun

netwerk wordt vergroot . Hierdoor klopt men pas later

met een zorgvraag aan bij de gemeente . Dit voorbeeld

illustreert de waarde van High Five voor de gemeente

Nissewaard . High Five is beleidsoverstijgend en staat

altijd op de gemeentelijke agenda .

RELEVANT

Met High Five worden alle doelgroepen van 0 tot 100 jaar

bediend en hiermee is er een netwerk gecreëerd van

200+ organisaties . High Five wordt dan ook

gemeentebreed gedragen en alle wethouders van

gemeente Nissewaard hebben een taakgebied van High

Five in hun portefeuille . Op 19 september 2018 werd het

High Five akkoord symbolisch ondertekend door vijf

wethouders . 

Neem ook een kijkje op onze website : www .highfivenederland .nl

https://nissewaard.begroting-2020.nl/p13203/beleidsmatige-samenvatting
https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/wethouders-tekenen-high-five-akkoord.htm
https://highfivenederland.nl/

