
SOCIALE ROUTEKAART SITTARD-GELEEN

Met elkaar vormen wij, inwoners van Sittard-Geleen, 
een veerkrachtige samenleving. 
Wij staan aan het stuur van ons eigen leven.  
Wij vinden zelf manieren om problemen aan te pakken. 
Ondersteund door onze omgeving en met voorzieningen 
die ons toerusten om het zo lang mogelijk zelf te blijven 
doen. Onze kinderen groeien gezond en veilig op.  
Wij ontwikkelen onze talenten en doen mee  
‘naar vermogen’; ieder vanuit zijn persoonlijke 
leefsituatie en leefstijl. Iedereen  
wordt gezien en gewaardeerd. 
Ondersteuning en bescherming 
wordt georganiseerd met 
degenen die dat echt 
nodig hebben en met 
energie van buiten: 
het netwerk om 
hen heen.

De groene route: het sociaal netwerk.

Wij, inwoners van Sittard-Geleen, vinden de weg naar familie, 
vrienden, mantelzorgers, buren, kennissen, werkgevers of  
contacten vanuit eigen vrijwilligerswerk en/of internet.

De gele route: het ínformele netwerk en buurtnetwerk.

Wij, inwoners van Sittard-Geleen, zijn actief en vinden  
de weg naar activiteiten, verenigingen of vormen van sport, 
muziek, cultuur, kunst, natuur, buurtverenigingen, scouting, 
vrijwilligersorganisaties (Stichting Streekzorg, Stichting  
Horizon, de Brug, Humanitas, Zonnebloem, Hulp in Praktijk, 
Buddyzorg, Rode Kruis, Toon Hermanshuis), bewoners- 
initiatieven, zoals kookclub, geloofsgemeenschap/kerk/moskee.

De oranje route: de algemene voorzieningen.
Wij, inwoners van Sittard-Geleen, benutten en maken gebruik  
van algemene voorzieningen, zoals de school, peuter- en kinder- 
opvang, de huisarts, het CJG, het welzijnswerk (PIW) w.o. jongeren-  
en opbouwwerk, maatschappelijk werk, Raad en Daad, sociale 
raadslieden, Steunpunt Mantelzorg, cliëntondersteuning (PIW/  
MEE/Huis voor de zorg), Wmo adviescentrum, jongerenloket, 
woningvereniging, klussen/boodschap/maaltijd/alarmerings-
diensten, werkloket, kredietbank, GGD, inloop GGZ, bibliotheek/ 
Bieb aan Huis, overig particulier en commercieel aanbod.

De blauwe route: voorzieningen sociaal domein.

Wij, inwoners van Sittard-Geleen, die niet zelfstandig 
of met hulp en steun van onze omgeving kunnen 
meedoen of waarbij we meer dan dat nodig hebben, 
maken gebruik van individuele voorzieningen, zoals 
huishoudelijke hulp, begeleiding (thuis of naar werk), 
uitkering en/of bijzondere bijstand, jeugdhulp en 
jeugdzorg, etc.

De ALGeMeNe voorzieNiNGeN

hET INfORMELE NETwERK EN bUURTNETwERK

vOORzIENINGEN SOCIAAL DOMEIN

hET SOCIAAL NETwERK

iNwoNers

sociale visie geeft richting

Hebben regie

iedereen doet mee
Leefsituatie en leefstijl

Maatwerk
Aansluiten bij behoeften

waarderen en benutten
Inzet vrijwilligers, mantelzorgers, buurt-

verenigingen, bewonersinitiatieven

stevige basis
Ontmoeting, info & advies,  

lichte ondersteuning, drempelloos

Ja, tenzij
Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid

en initiatief, rek in regels

routekaart per gebied
Overzicht van wat er is

Gebiedsgerichte communicatie
In gesprek

Alert, uitnodigend, stimulerend

Nieuw samenspel
Nieuwsgierig, gelijkwaardig, gezond verstand

Iemand die het totaal overziet

De Sociale routekaart kwam tot 
stand met 170 (in)formele partners.
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