Contact en informatie
e. info@impluz.nl

www.impluz.nl
Impluz vormt één divisie met WijZ (Welzijn), De Kern (Maatschappelijke
Dienstverlening) en Jeugd ggz en is onderdeel van de Dimence Groep.
Impluz werkt in heel Nederland.
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i. www.impluz.nl

Impluz ontwikkelt en organiseert

vernieuwende projecten en producten

die mensen sterker maken en
steunen wanneer dat nodig is

initiatieven
sterk in welzijn en zorg

Impluz vernieuwende projecten en producten
die mensen sterker maken en steunen
wanneer dat nodig is.

Dat is nodig omdat de samenleving steeds
meer van mensen verwacht dat zij zelf

hun weg vinden, keuzes maken en oplossingen
vinden.

Ondernemend
We zijn professioneel in zorg en welzijn. Maar we kennen ook de
participatiesamenleving en het vrijwilligerswerk van binnenuit.
Dat zijn unieke kenmerken, waarmee wij in staat zijn om out of the
box te werken. We denken vanuit de samenleving, we richten ons
op de praktijk en we keren elk dubbeltje twee keer om zodat het
drie keer zoveel opbrengt.

Voeding van Impluz
Impluz wordt gevoed vanuit de organisaties WijZ (Welzijn),
De Kern (Maatschappelijke Dienstverlening) en Jeugd ggz en
de overige stichtingen van de Dimence Groep. Het gaat om de
denkkracht van professionals, vrijwilligers, cliënten en deelnemers.
We beschikken over de hands-on mentaliteit, deskundigheid en
grote betrokkenheid van honderden mensen. Daarmee signaleren
we mogelijkheden en ontwikkelen, onderzoeken en implementeren we vernieuwende initiatieven.

Samen met u
Heeft u een idee? Dan kunnen wij dat uitwerken tot een realistisch project. Maar liever nog werken we vanaf de bodem van een
probleem naar een oplossing in projectvorm. Waarbij het creatieve denken altijd een kwestie is van samenwerken; met onze
collega’s, (toekomstige) klanten én met onze opdrachtgevers.
Maatschappelijk verantwoord innoveren
Impluz kijkt verder en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kansrijke projecten waarvoor te weinig middelen
zijn, worden -waar mogelijk- vanuit eigen middelen opgezet en
uitgevoerd.
Kennismaken en informatie
Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via
info@impluz.nl of via telefoonnummer ??????
Meer informatie vindt u op de website www.impluz.nl

Een voorbeeldproject is Homestart: vrijwilligers
bieden ondersteuning aan gezinnen met een
hulpvraag, waarbij extra aandacht is

voor jeugdggz problemen. Een ander voorbeeld

CO-INNOVATIEF

innovatie. Daarom ontwikkelt en organiseert

visie

Een veranderende samenleving vraagt om

Samen werken aan innovatie

Innovatiekracht

orbijvo
beeld

is het ondersteunen van jonge gezinnen

waar hechtingsproblemen zijn tussen ouder en kind,
ook met hulp van vrijwilligers.

Impluz organiseert tevens trainingen voor zorg- en
welzijnsprofessionals rondom allerlei thema’s.

