
ROUTEKAART

De rode routes gaan over 
voorzieningen waar alle Rhedenaren 
gebruik van maken. Zo kan 
iedereen meedoen en zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen. 

De oranje routes gaan over sociale 
netwerken, over mantelzorgers in 
het bijzonder. Rhedenaren vinden 
hun weg naar buurtgenoten, 
familie, vrienden en kennissen voor 
praktische of emotionele steun. 

De gele routes gaan over vrijwillige 
inzet. Rhedenaren zijn actief als 
sociaal ondernemer en vrijwilligers 
die zich inzetten voor elkaar 
en hun omgeving. 

Zoveel mogelijk Rhedenaren ervaren een ‘bijdrage aan geluk’. 
Zij vinden de balans tussen gezondheid, een sociaal netwerk, 
materiële zekerheid, zingeving en een mate van presteren en/of arbeid.

Route (5) naar ondersteuning en faciliteiten voor vrijwilligers
Voor alle inwoners die zich vrijwillig inzetten.
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Route (1) naar basisvoorzieningen
Voor alle inwoners. Informatie en advies, 
ontmoeting en ontspanning, lichte ondersteuning.

Route (2) naar mogelijkheden om zo lang 
mogelijk thuis te blijven
Voor alle inwoners van nul tot honderd(tien).
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Route (3) naar meldpunten
Voor inwoners en organisaties 
die zich zorgen maken.
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Route (4) naar ondersteuning 
voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers die 
overbelast dreigen te raken. 
Extra hulp in de huidhouding, 
respijtzorg, ...

Route (8) naar crisisopvang
Voor inwoners die – buiten hun schuld – plotseling 
onderdak dan wel een veilige plek nodig hebben.

Route (7) naar sociaal vangnet
Voor inwoners met ernstige beperkingen of problemen 
die een maatwerkoplossing nodig hebben.Route (6) naar arbeid- en 

werkgerelateerde participatie
Voor inwoners van zestien 
tot zevenenzestig.

De groene routes zijn er voor 
Rhedenaren die niet zelfstandig of 
met steun van hun omgeving kunnen 
meedoen. Zij maken gebruik van 
individuele voorzieningen 
of specialistische hulp. Hier vind je 
ook de weg naar crisisopvang. 

De routes lopen in elkaar over. 
Op alle wegen wordt gesignaleerd 
en kan de weg worden gevolgd 
naar meldpunten.
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TOMTOM voor Rhedenaren 

 VRAAG AAN RHEDENAAR

Wat zijn je wensen / ideeën / vragen / zorgen / problemen?

 ANTWOORD AAN RHEDENAAR  
 
Bij wie kun je terecht 

Met wie krijg je te maken  

Wat is er collectief beschikbaar 

Wat is er op maat mogelijk 

Waar moet je rekening mee houden?  

Wanneer kom je in aanmerking? 

Hoe kan het dan verder lopen? 

 KENMERKEN VAN DEZE ROUTE

Aantal bewoners
Tevredenheid [rapportcijfer] 
Beschikbaar Euro

 IK WIL NAAR

ROUTEKAART

 BESTEMMINGEN

Favoriete en frequente bestemmingen

Ontmoetingsplekken

Thuiszorg

Mantelzorg
Vrijwilligerswerk

Crisisopvang

Vraagbaken (voor informatie en advies)

Schulddienstverlening

Woningaanpassing

Werk Ambulante begeleiding

Dagbesteding

Zorg in een instelling

 BEWONERS OP DEZE ROUTE

1. inwoner die gebruik maakt van basisvoorzieningen
2. inwoner die zich zorgen maakt om een ander
3. vrijwilliger
4. jongere/kind met ondersteuning
5. ouder van kind dat ondersteuning krijgt
6. pleegouder
7. inwoner in maatschappelijke opvang
8. inwoner met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
9. inwoner met psychische problemen of verslaving 
10. mantelzorger
11. inwoner met een uitkering
12. inwoner met schulden
13. inwoner die thuis wil blijven wonen
14. inwoner in een crisissituatie
15. familie, vrienden, buren van iemand die ondersteuning krijgt
16. anders, namelijk …

Welkom! Van deze route maken mensen gebruik die:

Route (6) naar arbeid- en 
werkgerelateerde participatie
Voor inwoners van zestien 
tot zevenenzestig.



 BEWONERS OP DEZE ROUTE
Schrijfplaat 
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 HOE (ON)AANTREKKELIJK IS DEZE ROUTE? 

 GESPREKSPARTNERS

Namen

Organisaties(s)

Datum

Waar zijn we

Een gesprek tussen gemeente en maatschappelijke 
partners en inwoners(groepen) om de TomTom 
te doordenken en concreter te maken

 OP WELKE ROUTES ZIJN WE SAMEN ACTIEF?

route 1 naar basisvoorzieningen, voor alle inwoners. Informatie en   
  advies, ontmoeting en ontspanning, lichte ondersteuning.

route 2  naar mogelijkheden om zo lang mogelijk thuis te blijven, voor alle  
  inwoners van nul tot honderd(tien).

route 3 naar meldpunten, voor inwoners en organisaties die zich zorgen  
  maken.

route 4 naar ondersteuning voor mantelzorgers. Voor mantelzorgers die  
  overbelast dreigen te raken. Extra hulp in de huidhouding,   
  respijtzorg, ...

route 5 naar ondersteuning en faciliteiten voor vrijwilligers. Voor alle   
  inwoners die zich vrijwillig inzetten.

route 6 naar arbeid- en werkgerelateerde participatie, voor inwoners van  
  zestien tot zevenenzestig.

route 7 naar sociaal vangnet voor inwoners met ernstige beperkingen of  
  problemen die een maatwerkoplossing nodig hebben.

route 8  naar crisisopvang voor inwoners die – buiten hun schuld –   
  plotseling onderdak dan wel een veilige plek nodig hebben.

route  
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VASTHOUDEN

VERNIEUWEN

VERSTERKEN

VERLATEN

 TOETS BESPARINGSVOORSTELLEN5


