Oogst werksessies
Op 17 en 19 mei 2016

Naar een Sociale routekaart voor Sittard-Geleen, die de samenhang
laat zien tussen Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

www.sittard-geleen.nl

Sittard-Geleen, mei 2016

Beste samenwerkingspartners,
‘Binden, boeien, bouwen’, staat als motto
op één van de vele flipovervellen die werden
beschreven tijdens de bijeenkomsten op 17
en 19 mei over de Sociale routekaart SittardGeleen.
Het zou mooi zijn als we ons willen binden aan
de oogst van de gesprekken die we met elkaar
voerden, elkaar weten te boeien met de Sociale
routekaart en voortvarend blijven bouwen met
en op elkaar. Met een gezamenlijk doel voor
ogen: een veerkrachtige samenleving, zoals
vanuit inwonersperspectief staat verwoord op
de routekaart.

Een punt dat tijdens de gesprekken naar voren
kwam, was dat we hechten aan een luisterend
oor voor elkaar en dit willen versterken. Wij
leggen graag ons oor bij jullie te luisteren.
We horen graag of jullie je herkennen in deze
oogst.
Aanvullingen en aanscherpingen zijn meer
dan welkom. Deze graag uiterlijk voor 20 juni
insturen. Miranda Hoffman is daarvoor het
aanspreekpunt:
miranda.hoffman@sittard-geleen.nl.
Wij zullen de opbrengst vertalen naar opgaven
en acties voor de Sociale routekaart SittardGeleen. Voor de zomer hoort u van ons.

Met elkaar vormen wij, inwoners van
Sittard-Geleen, een veerkrachtige
samenleving.

Hartelijke groet,
team ‘Sociale routekaart’

Wij staan zelf 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 worden georganiseerd met
degenen die dat echt nodig hebben en met
energie van buiten: het netwerk om hen
heen.

Daphne Kagelmaker, Marcel Kretzers, Audrey Cortlever,
Suzan Rosenke, Viviënne Lodder, Lisette van de Gazelle,
Miranda Hoffman, Lizbeth Steinbach, Gwen Penders,
Martina Kames
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1.

Introductie

170 mensen gaven gehoor aan de uitnodiging van de gemeente Sittard-Geleen om deel te nemen
aan een van de vier werksessies over de Sociale routekaart. In een gemixte samenstelling
doordachten zij op 17 en 19 mei 2016 de visie op een sociale en vitale samenleving waarin de
inwoners centraal staan. Van buurt- en speeltuinvereniging en dorpsplatform tot instellingen voor
welzijn en zorg, GGD en Wmo-raad. Van scholen en woningcorporaties tot vluchtelingenwerk,
huisartsen, CJG, VNG en gemeente (ambtenaren van beleid en uitvoering, burgemeester,
wethouders en raadsleden). Ieder bracht zijn kennis, ervaring en emotie in. Niet alleen als
professional en vrijwilliger, maar bovenal als mens.
De deelnemerslijst is als bijlage toegevoegd.
Dorien Dieters1 heet welkom en schetst de context
Dorien waardeert dat zoveel partners vanuit verschillende invalshoeken hun inbreng willen
leveren. Nu 2015 als transitiejaar achter ons ligt, is de uitdaging om de samenhang tussen
de sociale wetten beter zichtbaar te maken, vanuit de ondersteuningsvraag van inwoners. De
bedoeling is immers dat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de
Participatiewet elkaar versterken. Door met elkaar de Sociale routekaart in te kleuren kunnen we
in één oogopslag zien wat ons samen te doen staat. Hoe loopt het nu in de praktijk, wat is nodig
en wie pakt dat op?
Dorien nodigt iedereen van harte uit om het gesprek open en eerlijk te voeren. We hoeven het
niet met elkaar eens te worden. We nemen allemaal onze eigen verhalen en inzichten mee. Het is
juist van belang dat zoveel mogelijk perspectieven worden ingebracht.
Daphne Kagelmaker2 licht de Sociale routekaart toe
Daphne presenteert de Sociale routekaart, die vier routes laat zien, die samen het sociale domein
vormen. De groene route van het sociaal netwerk, de gele van het informele en buurtnetwerk, de
oranje van de algemene, of basisvoorzieningen en de rode route van de voorzieningen waarvoor
een toekenning of indicatie nodig is. In het midden van die routes bevindt zich een rotonde om
aan te geven dat ieder mens meerdere routes bewandelt. De sociale visie staat op de routekaart
als richtingwijzer naar een veerkrachtige samenleving. Met als uitgangspunt dat inwoners aan
het stuur zitten van hun eigen leven. Daphne kondigt aan dat we aan de hand van casussen gaan
bespreken en waarderen hoe inwoners nu hun routes lopen. We zullen samen vaststellen wat we
willen vasthouden, versterken, vernieuwen en verlaten.
De sociale routekaart is als bijlage toegevoegd.
Doorkijkje naar het vervolg
Binnen drie weken krijgen alle deelnemers de oogst toegestuurd met de vraag of zij zich erin
herkennen. Voor de zomer zal de Sociale routekaart zijn ingekleurd met de belangrijkste opgaven
die we met elkaar hebben en actielijnen die daaruit voortvloeien. Dit visuele document is bestemd
voor iedereen en kan benut worden door de verschillende organisaties en initiatieven, niet alleen
door de gemeente.
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Teammanager Sociale Zaken gemeente Sittard-Geleen

2

Beleidsmedewerker Welzijn en Zorg gemeente Sittard-Geleen, namens het team ‘Sociale routekaart’
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2.

De gesprekken

Deelnemers voeren het gesprek in een gemixte samenstelling met behulp van de Sociale
routekaart en aan de hand van een concrete inwonerscasus. Iedere casus wordt op vier niveaus
van regie besproken.
Steeds staan twee vragen centraal:
1. hoe verloopt de route van deze inwoners nu?
2. wat willen we Vasthouden, Versterken, Vernieuwen en Verlaten om te zorgen dat:
a. inwoners die helemaal hun eigen regie voeren dit kunnen blijven doen?
b. inwoners zo versterkt worden dat ze het (weer) zoveel mogelijk zelf kunnen doen?
c. inwoners zo ondersteund worden dat zij zo veel mogelijk zelf oppakken met hun eigen
netwerk?
d. inwoners de regie niet zomaar uit handen geven (we blijven in gesprek met deze inwoners
en hun omgeving over wat zij zelf kunnen doen).
Op de Sociale routekaart staan poppetjes om het gesprek te blijven voeren vanuit
inwonersperspectief.
Deelnemers constateren dat het verfrissend is om de mens centraal te stellen en niet de eigen
routine en organisatie. En om met elkaar toe te werken naar een concrete uitkomst. In de
gesprekken blijkt hoe cruciaal het is om elkaar te kennen en een beeld te hebben van elkaars
expertise en netwerken. Illustratief is dat deelnemers de nodige vragen stellen aan elkaar
over hoe het nu geregeld is en welke mogelijkheden er voorhanden zijn om inwoners op de
verschillende routes te versterken. Zoals een deelnemer het verwoordt: “Het is een begin, een
hele goede aanzet om elkaar opnieuw te vinden.” De wens is om elkaar vaker in zo’n diverse
samenstelling te treffen op werkvloerniveau: “Vanuit het werkveld komen de beste signalen voor
beleid.”
Aan het eind van iedere sessie zetten deelnemers ieder 3 ‘stickers’ bij de punten die zij met stip
naar voren wilden brengen. Wethouders Astrid Verblakt, Bert Kamphuis, Leon Geilen en teamlid
‘Sociale routekaart’ Marcel Kretzers nemen de opbrengst in vogelvlucht door. “Alleen kunnen we
niks, samen veel”, constateert Astrid. “Dat belooft een spannend gesprek te worden over regie”,
onderstreept Marcel. “Niet alles hoeft anders, of nieuw”, concludeert Leon, “We moeten vooral
loslaten, het belang van de cliënt voorop zetten en zichtbaar maken wat er is en kan.” “Ook als
gemeente moeten we een slag maken”, benadrukt Bert.
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3.

De 4 v’s van vasthouden, versterken,
vernieuwen, verlaten

In de bijlage achterin hebben we de opbrengst van alle vier de sessies onder elkaar gezet.

5

4.

De roden draden
4.1 Vasthouden

Wat we stevig willen vasthouden is onze visie dat inwoners met elkaar een veerkrachtige
samenleving vormen en aan het stuur staan van hun eigen leven. ‘Ella heeft een droom! Talent
ontdekken en ontwikkelen’ staat op een flipovervel. Het gaat ons om perspectief. We noteren
met stip dat het erom gaat dat ieder mens zo lang mogelijk de regie houdt over zijn eigen
leven. Iedereen heeft regie, ongeacht de zorg die nodig is. We zetten een uitroepteken achter
‘eigenwaarde’ om aan te geven hoe cruciaal het is dat informele en formele ‘helpers’ oog houden
voor de mens en zijn persoonlijke levenssituatie en levensstijl. ‘Pamperen’ is uit den boze als
er geen hulpvraag is. We willen oog houden voor de mate waarin mensen zelfredzaam zijn en
hun eigen netwerk kunnen benutten om mee te doen. In dat verband worden de huisarts en het
onderwijs regelmatig genoemd op de oranje route. De kunst voor de professional is om aan de
ene kant niets te doen, vooral niet over te pakken en aan de andere kant alert te zijn om op tijd
te kunnen handelen. Om met andere woorden te stimuleren dat iemand zelf een helpende hand
organiseert vanuit de groene, gele en oranje route en tegelijkertijd klaar te staan vanuit de rode
route als de nood aan de man is. Veiligheid staat daarbij voorop. De positie van kinderen vinden
we heel belangrijk. De vraag die we ons steeds zullen moeten stellen is: wanneer vinden wij dat
iets niet goed gaat; wat is zorgwekkend?
Het gedachtengoed van één regisseur willen we vasthouden, iemand die als het ware overziet wat
er in een huishouden of gezin speelt en het samenspel kan regisseren met de mensen waar het
om gaat: wie doet wat vanuit de verschillende routes? Het gedachtengoed van die ene regisseur
is nog onvoldoende in praktijk gebracht. Het begin is er, maar versterking en vernieuwing zijn
gewenst. Zie verderop.
De zelf-en samenredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van inwoners zijn gediend
bij basisvoorzieningen op een goed, toegankelijk niveau om zelfstandig te kunnen participeren.
Denk dan aan de functies van informatie & advies, ontmoeten en ondersteunen & stimuleren. Met
preventie als sleutelwoord.
In onderstaand schema staat wat we met elkaar met stip willen vasthouden.

Zo lang mogelijk eigen regie
+ eigenwaarde!
●●●●●●●●●●●●●[13]

Eigen netwerk
●●●●●●●[7]

1 regisseur
●●●●●●●[7]

Zelfredzaamheid
●●●●●●[6]

Niets doen waar ze zelf de
regie kunnen voeren
●●●●●[5]

Op tijd professional
inschakelen
●●●●●[5]
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4.2 Verlaten
We vinden het knap lastig om met een brede blik naar mensen te kijken en ons niet te
laten leiden door het ‘hokje’ waarin we zitten vanuit onze professie en de organisatie die we
vertegenwoordigen. Die hokjescultuur willen we zonder meer verlaten. Evenals de bureaucratie.
We willen af van het dominante denken en handelen vanuit regels, wetten, kaders, kokers, hokjes
en takenpakketten. Want dat komt onze inwoners niet ten goede. Door de versnippering, het
langs elkaar heen werken, de verschillende boodschappen die we soms uitdragen, belemmeren
we hen in het lopen van hun routes. Ook wij zelf voelen ons regelmatig bekneld. We willen
mensen helpen en niet eindeloos praten over nieuwe structuren en systemen. We willen de
menselijke maat voorop stellen en niet de regels. Zodat bijvoorbeeld oudere echtparen niet
gescheiden hoeven te gaan wonen. En mensen niet op een lange wachtlijst terecht komen. De
schotten weg is ons adagium, zodat we echt van betekenis kunnen zijn voor de mensen die
versterking, steun en zorg nodig hebben. Op een manier die hen past, zonder te problematiseren.
Privacywetgeving mag daarbij geen excuus zijn om te handelen.
In onderstaand schema staat wat we met elkaar met stip willen verlaten.

Schotten weg tussen
organisaties (hokjes denken)
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●[21]

Bureaucratie/regels
●●●●●●●●[8]

Hokjescultuur
●●●●●[5]

Alleen vanuit eigen professie
werken/eigen organisatie
●●●●●[5]

Bureaucratisering
●●●●●[5]

4.3 Vernieuwen
Keep it simple is onze hartenkreet. Als we ontkokeren en met een brede, integrale blik kijken,
afstand nemen van onze bureaus en erop uit trekken, dan kunnen we daadwerkelijk vernieuwen.
Dan spreekt het voor zich dat we over de domeinen heen met elkaar communiceren en weten
wie zich waarmee bezighoudt. Dan is het logisch dat er regie is op de hulp en zorg aan inwoners,
of gezinnen. Dan brengt die regie een integrale aanpak met zich mee, op maat, waarbij we met
elkaar afstemmen en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Dan maakt het niet uit of
iemand 18- of 18+ is.
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Keep it simple betekent dat we allemaal weten hoe de Sociale routekaart er in Sittard-Geleen
uitziet. We stellen ons de routekaart voor als een app voor burgers en professionals. Daarmee
verkennen we de groene, gele en oranje routes. En is de rode route niet langer leidend. Het gaat
ons niet alleen om ingewikkelde problemen op allerlei leefgebieden. Integendeel. We vinden
lichte ondersteuning een aandachtsgebied, omdat de groene en gele routes onontgonnen terrein
zijn. De vernieuwing zit dan ook in het versterken van een laagdrempelige wijkfunctie. Onze
ervaring leert dat het voor mensen met name aan het begin van een traject een zoektocht is waar
ze terecht kunnen, of moeten met hun vraag, probleem, en/of zorg.
In onderstaand schema staat wat we met elkaar met stip willen vernieuwen.

Keep it simple
●●●●●●●●●●●●●[13]

App sociale routekaart voor
burgers en professionals
●●●●●●●●●●●●[12]

Integrale aanpak gezin
●●●●●●●●●●[10]

Over de domeinen heen
met elkaar communiceren
bij een casus → weten wie
waar mee bezig is: zorgen
voor bekende gezichten/
korte lijnen → duidelijk
aanspreekpunt ‘sociaal team’
●●●●●●●●●[9]

Bekendheid/overzicht/
samenhang van
oplossingsmogelijkheden
bij álle professionals +
regie én coördinatie +
verantwoordelijk-heid
●●●●●●●●[8]

Regie + samenhang ‘hulp’
verlening = afstemming
●●●●●[5]

Betere afstemming tussen
organisaties
●●●●●[5]

Centrale vraagstelling
1 coördinatiepersoon,
‘wegwijzer’ etc. REGIE OP
UITVOERING
●●●●●[5]

4.4 Versterken
Een brede blik zet aan tot het versterken van de informele netwerken, de gele route. En de
verbinding met de overige routes. De formule van een sociaal team zou uitgerold moeten worden
over de hele stad om te zorgen dat de verbindingen tussen de routes gebiedsgericht tot stand
komen. Met aandacht voor specifieke groepen in de stadsdelen, bijvoorbeeld eenzame ouderen of
gehandicapten.
De regisseursrol van helpers moet zich uit gaan strekken over de hele Sociale routekaart. Regie
betekent dat er verbindingen worden gelegd tussen het informele en het formele circuit, tussen
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basisvoorzieningen en voorzieningen waar een toekenning of indicatie voor nodig is. Waarbij
regels en indicaties zo toegepast moeten worden dat participatie mogelijk is. Dit betekent minder
strikt kijken naar wat naar de letter kan en mag. Ook hier gaat het weer om maatwerk: welke
persoon, welk gezin heb ik voor me en hoe sluit ik aan bij hun leefsituatie en leefstijl?
Alle (in)formele helpers zullen de routekaart moeten kennen om ze te kunnen benutten. Het
veronderstelt dat zij doorvragen en weten wat er in buurten en wijken aan mogelijkheden zijn
om mee te doen. Dat vraagt om een gebiedsgerichte aanpak en overzicht. Zo kunnen zij mensen
wegwijs maken in hun eigen buurt. En bewoners stimuleren om iets te betekenen voor hun eigen
omgeving. Het zichtbaar maken van wat er op buurt- en wijkniveau is en kan op de gele en oranje
route helpt daarbij.
In onderstaand schema staat wat we met elkaar met stip willen versterken.

Regisseursrol
●●●●●●●●●●●●
●●●[15]

De gele route versterken:
- Zaken vergemakkelijken
→ regels op elkaar laten
aansluiten
- ‘hokjes’-denken loslaten
→ ontschotten
- subsidies
●●●●●●●●●●●●●●[14]

Regie aanbieden +
verbinden met sociaal
netwerk of informeel /
buurtnetwerk →
wijkgerichte/buurtgerichte
benadering en verbindingen
leggen
●●●●●●●●●●[10]

Neem je verantwoordelijkheid
als hulpverlener/instantie,
vraag door
●●●●●●●●●●[10]

Regels/indicatie minder
strikt om participatie niet
‘onmogelijk’ te maken
●●●●●●●●●[9]

Zichtbaar maken aanbod
m.n. informeel + algemeen
●●●●●●●●●[9]

Maatwerk, aansluiten
bij leefwereld/leefstijl/
persoonlijke situatie
●●●●●●●[7]

Sociaal team uitrollen over
hele stad vanuit 1 visie
- vrijwilligersorganisaties capaciteit
- meer aandacht voor
gehandicapten,
eenzaamheid ouderen
- wijkverpleegkundige erin/
erbij plaatsen
●●●●●●●[7]

Signalering (bijv.
zorgadviesteam op school)
●●●●●●[6]

Luisterend oor voor elkaar
hebben
●●●●●●[6]

Rekening houden met
laaggeletterdheid
●●●●●[5]

Maatwerk
●●●●●[5]
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De versterking/vernieuwing zit in wegwijzers, goede informatievoorziening en lage drempels. De
lage drempels zijn belangrijk om de vraagverlegenheid van mensen te doorbreken en om ergens
terecht te kunnen met signalen. Vertrouwenspersonen kunnen daarbij een rol spelen in het
informele circuit. Evenals een plek om even langs te gaan. In feite zit die wegwijzer op de rotonde.
Naar alle routes, groen en geel voorop. Mensen kunnen elkaar onderling de weg wijzen, elkaar
op ideeën brengen. Die informatie en advies moeten toegankelijk en aansprekend zijn, ingestoken
vanuit de vraag van mensen. Dat is nu nog niet het geval. Een aandachtspunt is laaggeletterdheid:
hoe bereiken we inwoners die minder talig zijn en niet zo maar hun weg kunnen vinden op het
internet?
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Bijlage
Aan het eind van de werksessie plaatste iedere deelnemer 3 stickers
(●) bij de voor hem, of haar belangrijkste aspecten. Deze werden in
vogelvlucht besproken.
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Dinsdag 17 mei
Werksessie in het Forum van 16.00 tot 18.00 uur

Vasthouden
Contact met de huisarts
●

Voordeuroverleg
(integraal overleg tbv indicatie
beschermd wonen)

Informatievoorziening voor
iedereen
●

Signaalfunctie school
●

Adviesfunctie partijen: weten
en kennen van netwerk/
sociale kaart
●●

Niets doen waar ze zelf de
regie kunnen voeren
●●●●●[5]

Voor 18e samenwerken
gemeente – onderwijs – werk
om toekomst te bespreken
●

Eigen netwerk benutten
+ school, huisarts dichtbij
●●

Op tijd professional
inschakelen
●●●●●[5]

Zo lang mogelijk eigen regie
+ eigenwaarde!
●●●●●●[13]

Contact met moskeeën

Luister naar de
uitvoeringsmedewerkers
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Versterken
Inzicht in mogelijkheden
binnen gezin/familierelaties

Rol huisarts
●●

Nieuwe rol welzijnswerk
in versterken sociale
netwerken
●

Laagdrempeligheid bewaren/
up to date houden sociale
kaart
●●●●

In gesprek gaan met mensen:
zien wat er gebeurt
●

School helpen om met
ouders in gesprek te gaan
(plicht leerkracht versus
tools)
●●

Besef dat er wellicht
meerdere organisaties zijn
en daar actief contact mee
zoeken om op af te stemmen
●●

Objectiviteit invullen/ gebruik
ZRM (zelfredzaamheidsmatrix)
en benutten van de informatie
ter versterking integraliteit

Sociaal team uitrollen over
hele stad vanuit 1 visie
- vrijwilligersorganisaties capaciteit
- meer aandacht voor
gehandicapten,
eenzaamheid ouderen
- wijkverpleegkundige erin/
erbij plaatsen
●●●●●●●[7]

Sneller doorverwijzen naar
netwerkpartners → niet
vasthouden → overdragen,
maar wie heeft de regie?

Centrale coördinatie op
sociale kaart: wie zou dat
moeten doen?

Draagkracht voor diegenen
die tussen wal en schip
vallen

Elkaar (uit)helpen, als bij
jezelf (regie) goed gaat

Stimuleren en faciliteren dat
in de buurt bewoners iets voor
elkaar kunnen betekenen
●●●

Sociaal loket/team
(integratie)t

Gezamenlijke integrale afweging maken wat effectief is
●

Relatieversterking
Overgang van de ene naar de
andere situatie
●●●

Probleemverheldering +
integraliteit

Vindplaatsgericht werken
en de deskundigheid daar
vergroten
●●

Info ontsluiten

Buddy
●
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1 gezin, 1 plan, 1 regisseur

Regie aanbieden + verbinden
met sociaal netwerk of
informeel / buurtnetwerk →
wijkgerichte/buurtgerichte
benadering en verbindingen
leggen
●●●●●●●●●●[10]

Maatwerk, aansluiten
bij leefwereld/leefstijl/
persoonlijke situatie
●●●●●●●●●●[10]

Rol van taal → goed over
nadenken
●

Buurtbetrokkenheid
●

Vernieuwen
Ontmoetingspunten voor
mensen

Informatiekaart van de
gemeente met saociale
voorzieningen (à la afvalwijzer)
●

Boegbeelden uit
de gemeenschap
ambassadeur laten zijn van
de wijk
●●

Signalering bij einde termijn
indicatie
●●●

Ontschotten financiële
stromen

ZAT’s – functie herstellen:
leerkracht ondersteunen in
signaalfunctie
●

Centrale vraagstelling
1 coördinatiepersoon,
‘wegwijzer’ etc. REGIE OP
UITVOERING
●●●●●[5]

ERichtlijn om te komen tot
bepaalde arrangementen
(toeleidingsmodel)

Preventief met jongeren aan
de slag naar werk of andere
vorm van dagbesteding
●●

Wijkteam (kort bij)
●

Ontschotten
●●

Regie + samenhang ‘hulp’
verlening = afstemming
●●●●●[5]

Iedere professional heeft
signaleringsfunctie (kunnen
versus mogen) + opvolging,
terugkoppeling geven +
continuïteit
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Verlaten
Problematiseren
●●

Medicaliseren

Mensen niet overspoelen
met informatie vooraf →
stadsgids

Schotten tussen financiële
stromen

Omslachtige
aanmeldprocedure

Schotten weg tussen
organisaties (hokjes
denken)
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●● [21]

Scheidslijn tussen wetten;
jongeren te laat ‘oppakken’

Hoe arrangementen worden
afgegeven past niet bij de hulp
die nodig is
●

Wachtlijst

Versnippering van zorg

Hokjescultuur
●●●●●[5]

Voor de cliënt denken:
aansluiten bij de
leefwereld/leefstijl van
persoon
●
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Dinsdag 17 mei
Werksessie in het Forum van 19.00 tot 21.00 uur
Vasthouden
Passie, enthousiasme,
energie van de mensen uit de
uitvoering (en beloon!)
●●

Bereikbaarheid eigen sociaal
netwerk
●

Bij meerdere signalen bij
W&I worden verdiepende
gesprekken met cliënt
gevoerd → samenwerking
wordt breed gezocht
vanuit Participatiehuis met
diversiteit aan instellingen

Huisarts voor acute hulp

Maatschappelijk werk vanuit
ziekenhuis hele gezin in beeld!

Centrale voordeur
maatschappelijke opvang

VWmo-loket ziekenhuis

Jeugd kindzorg/opvang
goede samenwerking

Sporten/bewegen vrij
toegankelijk houden

Basisvoorziening om te
participeren op goed niveau
●

Het moet over de inhoud en de
persoon gaan

Sociaal raadslieden
●

Veiligheid voorop
●●●

Gevalideerde behandelingen
vasthouden

Delen/ontmoeten

In het belang van inwoners
regels flexibel toepassen en
misschien wel mogen/durven
loslaten
●●●

Uniformiteit en bekendheid
wijk/gebiedsgerichte teams.
Woonzorgoverleggen VBT’s
(Veilige Buurten Teams),
sociale teams etc.
●

Versterken
Samenwerking: ontschotting
(te veel organisaties en
belangen)
●●●
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Signaalfunctie → door ouders
(eigen sociale netwerk),
professionals die actief zijn in
het gezin én school

1 gezin, 1 professional, 1
regisseur

Verwijsindex beter gebruiken
●

Netwerk versterken,
gebiedsgericht zodat je weet
als professional waar je
terecht kunt met de vraag

Sociale teams

Integrale vraagverheldering
(= al versterkt, kan nog
beter) om ook sociale
netwerkversterking van het
gezin te stimuleren waar
nodig
●●

Één aanspreekpunt. Bredere
blik huisarts. Coördinatie en
aansturing
●●

Huisarts breder signaleren

Snellere doorloop → kortere
lijnen tussen organisaties
●●●

Rekening houden met
laaggeletterdheid
●●●●●[5]

Eenvoudige procedures
gemeente / belasting

Luisterend oor voor elkaar
hebben
●●●●●●[6]

Meer vanuit kracht van cliënt
denken en handelen: niet
voorziening leidend laten zijn
●●

Samenwerking partijen
●

Informatie-overdracht

Regels/indicatie minder
strikt om participatie niet
‘onmogelijk’ te maken
●●●●●●●●[9]

Preventie meer en anders
inrichten
●

Communicatie op een
toegankelijke wijze/
helderder zodat je de weg
beter kunt vinden
●●

Preventief en signaleren.
Zoek het in de buurt

Informatie beschikbaar

Elkaar vinden, bijv
vrijwilligers, in de buurt
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Vernieuwen
Professional, kom van je
bureau af, ga kijken (in de
wijk, bij ’t vrijwilligerswerk,
bij de werkgever etc.)
●●●

Regierol verstevigen
●

Relatie school-preventie,
sociaal-emotioneel
●●●

School tijd maken om gesprek
mét ouders breed aan te gaan

Over de domeinen heen met
elkaar communiceren bij een
casus → weten wie waar mee
bezig is: zorgen voor bekende
gezichten/korte lijnen →
duidelijk aanspreekpunt
‘sociaal team’
●●●●●●●●●[9]

De wijkfunctie versterken,
sociale cohesie versterken
●●●

Samen oud worden

Sociale kaart
●● ●●

Ruimte bij verenigingen
om sociaal te kunnen
ondersteunen

Promoten wijkteams door
wijk/bewonersplatform

Zichtbaarheid
wijksteunpunten

Toegankelijke gemeente /
overheid

Invulling randvoorwaarden
om hulp/’route’ uit te kunnen
voeren

Vrijwilligerswerk in ‘eigen
kracht’ handelen bijstaan door
beter te ondersteunen daarbij

Op tijd loslaten

Wegwijzer

Keep it simple
●●●●●●●●●●●●●[13]

Reactie op het probleem
van de niet-vragende
burger?
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Verlaten
Schotten verlaten:
gezamenlijk belang vanuit
die kwetsbare inwoner
●●●●●●●●● [9]

Systeemdenken: in plaats
van mensen helpen eindeloos
praten over nieuwe structuren
en systemen
●

Geen probleem maken waar
er geen is. Geen stempel
geven
●●●●

Bij MPG te veel verschillende
registraties

Gescheiden wonen oudere
echtparen
●●

Moeilijke procedures, bijv.
bij uitkering

Bureaucratie
●

Vooroordeel loslaten dat
onnodig te zware zorg wordt
ingezet
●

Problematiseren
●
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Donderdag 19 mei
Werksessie in de Hanenhof van 13.00 tot 15.00 uur

Vasthouden
Hou het simpel
●

Sociaal netwerk

Iedereen heeft regie, hoe
klein ook. Dit centraal
stellen, op aansluiten
●●●●

Blijven investeren in
samenwerking: school,
ouders

Zelfredzaamheid
●●●●●●[6]

1 regisseur
●●●●●●●[7]

Brede onderzoek Wmo
●

Financiële voorziening

Hobby/netwerk

Eigen netwerk
●●●●●●●[7]
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Versterken
Eigen netwerk versterken:
volgen via Wmo/school/casemanagement
●

Intake/signaalfunctie

Signaalfunctie
●

Regisseursrol
●●●●●●●●●●●●
●●● [15]

Zelfstandigheid

Samenwerken

Bespreken van zorg: hoe?
●

Integrale aanpak (gezin)

Verbinden
●

Eventuele hulp aanvragen
uitkering

Maatwerk
●●●●● [5]

Vertrouwen
●

Sociaal netwerk vergroten

Buurthuis/theehuis bezoeken
●●

Mogelijkheid anonieme
meldingen onder de
aandacht te brengen
●

Eigen verantwoordelijkheid/
initiatief
●●

GGZ-ondersteuning
●

Beter beeld van de
mogelijkheden in ’t
informele/buurtnetwerk en
basisvoorzieningen zowel
voor professionals als
inwoners (én de huisarts
→’welzijn op recept’)
●●

Meer informatievoorziening
aan de voorkant

De gele route versterken:
- Zaken vergemakkelijken
→ regels op elkaar laten
aansluiten
- ‘hokjes’-denken loslaten
→ ontschotten
- subsidies
●●●●●●●●●●●●●●
[14]

Meer expertise/ begeleiding
van informele/ buurtnetwerk, zodat zij open
staan voor mensen met een
beperking
●●●
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Neem je verantwoordelijkheid
als hulpverlener/instantie,
vraag door
●●●●●●●●●● [10]

Goede en snelle overdracht
tussen collega’s/ instanties
(moet gefaciliteerd worden)
●●

Vernieuwen
Wijzen op (financiële)
regeling + ondersteunen

Vooraf informeren over
mogelijkheden werk
●

App sociale routekaart voor
burgers en professionals
●●●●●●●●●●●●[12]

Rotonde versterken

Praktijkondersteuner→
casemanager dementie
inschakelen
●●

Familie om de tafel
roepen→ wie gaat/kan wat
doen (thuissituatie in kaart
brengen)
●●

Disciplinair werken

Afstemming
●

Stimuleringsmaatregel
(samenwerken tussen
verschillende organisaties)

Vrijwilligerswerk

Budgetteren (Jeugdzorg)

Andere vormen van
samenwerken

Hulpverlening 18-23 jaar
●●●●

Bekendheid/overzicht/
samenhang van
oplossingsmogelijkheden
bij álle professionals +
regie én coördinatie +
verantwoordelijkheid
●●●●●●●●[8]

Betere afstemming tussen
organisaties
●●●●●[5]

Tegenprestatie Wajong

Regisseur geraagd! (inkopen)
●

Integrale aanpak gezin
●●●●●●●●●●[10]
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Verlaten
Alleen vanuit eigen professie
werken
●●●●

Taalprobleem

Privacywetgeving
belemmert hulpverlening

Vanwege privacy informatie
niet delen
●

Verantwoordelijkheid (erop
aanspreken)

‘Individuele’ maatschappij

Wachtlijst maatschappelijk
werk

Geen eenduidige terminologie
bij gemeenten

Versnippering hulpverlening
●

Wachtlijsten GGZ + begeleid
wonen
●●

Strakke uren-planning
●
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Donderdag 19 mei
Werksessie in de Hanenhof van 16.00 tot 18.00 uur
Vasthouden
Niet pamperen indien geen
hulpvraag

Familie/moskee/netwerk als
waardevol netwerk
●

Mantelzorg heeft de
voorkeur
●●

Versterk zelfredzaamheid/
oplossend vermogen
●●●

De ‘hulp’ zodanig inzetten
dat het gezin, de inwoner het
uiteindelijk zelf kan doen/
zelfredzaam is

Maatwerk i.p.v.
standaardoplossingen

Zichtbaar in wijk

Regie door professionals
is soms noodzakelijk

Preventief werken
●●

Ontwikkeling in
samenwerking
●●●●

Gebiedscoach
●●

Veiligheid / veiligheid thuis

Goede vraagverheldering
●

Laagdrempelige opvang/
aanbod

Versterken
Netwerk (familie/moskee
etc) faciliteren en in relatie
brengen met andere
organisaties → professional
moet loslaten!
●●

Verbinden
●●●

Informeren oranje netwerk

Regie/casemanagement

Communicatie tussen
hulpverleners → MET
MENSEN
●●●

Continuïteit in hulpverlening
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Signalering (bijv.
zorgadviesteam op school)
●●●●●●[6]

Betrekken sociale netwerk
→ Hoe?
●

Meer zicht op actoren: er
zijn ontzettend veel actoren
actief rondom gezinnen/
bewoner. Ieder werkt nog te
veel op zichzelf
●●●

Buurtgericht werken en
verbinden van wonen, welzijn,
Wmo, werk, inkomen etc.
Integraliteit

Zichtbaar maken aanbod m.n.
informeel + algemeen
●●●●●●●●●[9]

Overdracht organisaties
●

Rood meer inzetten op groen
en geel / meer gebruik
maken van

Link met voorliggend veld

Eigen kracht benutten
●●

Ouderregie
●●

Ouders blijven zien/horen
●●

Eigen netwerk
●●

Netwerkinformatie; kennis
hebben van sociale kaart

Kijken naar mogelijkheden/
eigen kracht
●

Vernieuwen
Wijkpunt: imago vanuit
ontmoeting, inloop (niet
hulpvraag)
●●

Buurtnetwerk centrale rol bij
informeren
●

Beweging van rood sterker
naar andere richtingen;
rood moet zich informeren
●

Relatie preventie/signalering
versus zelfredzaamheid
→ Wanneer signaleer je?

MEE + PiW: nu alleen nog voor
‘zware’ casussen, te weinig
mogelijkheden voor lichte
kortdurende hulp

Terugval preventie
●
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Maatwerk
●●●●

Tegenstrijdige belagen/
doelstellingen, regels
afstemmen

Creëren anonieme ‘setting’
zonder dat meteen
dossiervorming plaatsvindt
●

Netwerkbijeenkomsten voor
professionals
●●

Kennis opschalen

Transparantie over eigen
bijdrage

Rood netwerk dat niet
verbindt met eigen netwerk
groen/geel, oranje!
●●

Geen taken overnemen (tenzij)
●

Te veel versnippering
●●●●

Wachtlijsten
●●●●

Pas ingrijpen na incident

Bureaucratie/regels
●●●●●●●●[8]

Leeftijdsgrenzen

Alleen vanuit eigen professie
werken/eigen organisatie
●●●●●[5]

Tunnelvisie → klant binnen
zijn eigen organisatie
houden
●

Schotten

Bureaucratisering
●●●●●[5]

Verlaten

●●
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Bijlage
Deelnemerslijst werksessies
Organisatie

Naam

Organisatie

Naam

Altra Cura

Marjo Vermeer

CJG-WM

Lonneke Reihs

Altra Cura

Miriam Driessen

CJG-WM

Funs Vluggen

Amacura

Renate de Jeu

John Caubergh

Amacura

Lonny Groenveld

Coöperatieve Limburgse
zorgboeren

Amacura

Karolien Celis

Coöperatieve Limburgse
zorgboeren

Carla van Herten

Amacura

Cocky Buijsen

Credohuis

Michael Storcken

Amacura

Pieterjan Schmeits

Daelzicht

Veerle Dreesen

Amacura

Ankie Feron

Daelzicht

Anja Gulikers

Amacura

Nina Pennings

Daelzicht

Edith Schobbers

Amacura

Vera Blom

Daelzicht

Petra Penders

Amacura

Elles Tummers

De Brug

Noël Schrijen

Belastingadviseur

Rene Nijsten

De Domijnen

Carolien Mahin

Bewonersvereniging
Kollenbergerhof

Jacqueline Schmetz

Dorpsplatform Einigkoeze

Karel Jacobi

BJZ Limburg

Danisha Mouchart

Dorpsplatform Guttecoven

Guido Hecker

BJZ Limburg

Maud Dupont

Dorpsplatform Limbricht

Wim Schrijen

Buddyzorg Limburg

Marie-Louise Weerts

gemeente Sittard-Geleen

Sjraar Cox

gemeente Sittard-Geleen

Ger Heyman

Burgerraadslid PvdA

Ferry Ubachs/
Roderick Daemen

gemeente Sittard-Geleen

Ger Hamers

Burgerraadslid D66

Robert Kuipers

gemeente Sittard-Geleen

Malou Keren

Buurtplatform Holtum

M. Kaak-Pels

gemeente Sittard-Geleen

Romy Haas

Buurtvereniging
de Brouksjtraot Sittard

Harry Heldens

Gemeente Sittard-Geleen

Hetty van Rijswijk

Buurtvereniging
Schuttersplein

Gemeente Sittard-Geleen

Leonie Jehae

Patricia Wierikx

Gemeente Sittard-Geleen

Ingrid Kitzen

CJG- WM

Michelle Geene

Gemeente Sittard-Geleen

Els Rovers

CJG- WM

Sanny Stauder

Gemeente Sittard-Geleen

Lizze Lotte Huizinga

CJG-WM

Sylvia Habets

Gemeente Sittard-Geleen

Leanne Senden

CJG-WM

Natasja Janssen

gemeente Sittard-Geleen

Maarten Smits

CJG-WM

Marianne Rieter

gemeente Sittard-Geleen

Corry de Koster

CJG-WM

Patricia Adam

GGDZL

Patricia Senden

CJG-WM

David Smits

GGDZL

Marjan Brugmans
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Organisatie

Naam

Organisatie

Naam

GGDZL

Mirjam van der Voort

Moveoo

Loes van Arnhem

GGDZL

Susanne Heessels

Mutsaersstichting

Luuk Venner

GGDZL

Henk Buddingh

OBS De Duizendpoot

Annemiek de Bont

GGDZL

Saskia Wintraeken

ODC

Renate Coenen

Huisarts

Eline Becker

Ophovenerhof

Suzanne Delahaye

Huisarts

Louis de Wolff

Ophovenerhof

Yolanda Solberg

Huisartsen Geleen/
Munstergeleen

Jeanne Krikke

Ozodoeikmee

Tiny Kitzen

Innovo Onderwijs

Jack Meis

Ozodoeikmee

Daniëlla Thalen

JCR

Joey Borgignons

Passend Primair
onderwijs WM

Tiny Meijers

JCR

Eva Jansen

JCR

Lian Haagmans

Pitboel theater

Jos Nabuurs

Katharina Kasper

Ivo Schlenter

PIW

Jos Evers

Katharina Kasper

Solange Beaumont

PIW

Margriet Giesen

KBO Overhoven

Piet van Wordragen

PIW

Anne Fingskes

KBO Overhoven

Johanna Jansen

PIW

Ben Lesil

KBO Westelijke Mijnstreek

Marie-Jose Kelleners

PIW

Brenda Seeger

Kracht in zorg

Bart Hermans

PIW

Emma Manukyan

Kracht in Zorg

Mandy Hazelhof

Porta da Vida

Davy Franssen

Kredietbank Limburg

Serge Wetzler

Porto da Vida

Ellen Herfs

Kredietbank Limburg

Mintje de Vries

Raadslid/fractievoorzitter
Lokaal Belang

Fred den Rooijen

Kredietbank Limburg

Roswitha Huren

Raadslid D66

Jocelyn Engelhart

Kredietbank Limburg

Suzanne Wassenberg

Raadslid GOB

Giel Kremer

Levantogroep

Annette van Raaij

Raadslid GOB

Martin Dormans

Mee

Saskia Lutgens

RIBW

Petra Meertens

Mee

Hans Fredrix

RIBW

Iris Franssen

Mee

Fanny Drenthe

RIBW

Nicole Coorens

Mee

Ine Ottenheijm

SBO De Blinker Geleen

Ilse Wiertz-Hamers

Me-power

Desiree Klaassen

Senior vrijwilliger

Arno Duwel

Moveoo

Baukje Prickarts

Sensoor

Gerard van Etten

Moveoo

Ashwin Steps

SGL

Mathieu Schraven

Moveoo

Hilde Hendriks

SGL

Ine Gerets
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Organisatie

Naam

Organisatie

Naam

SGL

Nicole Michiels

VNG

Suzanne Konijnendijk

SGL

Rianne Cuppen

Henk van Rens

SGL

Mathieu Schraven

Wijkplatform Geleen
Centrum

St. mensen met
mogelijkheden

Desiree Klaassen

Wijksteunpunt Hof van
Eynatten en BICHT

Nicole Gardeniers

St. mensen met
mogelijkheden

Juljan Marchel

WMO-Raad

Hank van Geffen

Wonenplus

Christianne Braeken

St. Pergamijn (totaal 3
personen)

Conny Meuwissen

Wonenplus

Joost Hoedemakers

St. Speeltuin de Roetsj

Liny Coenen-Jennen

Xaveriusschool

Martien Collin

St. Woningbeheer BornGrevenbicht

Anita Meuffels

Xaveriusschool

Jos Heil

Stichting SO

Marianne Walczak

Zo Wonen

Marga Hesen

Stichting SO

Leon Lemmens

Zo Wonen

Eugene Geerards

Stichting SO

Annie Bovens

Zo Wonen

Nicole Koolen

Stichting SO

Gery Makkinga

Zo Wonen

Sil Bracke

Stichting SO

Dick Haster

Zorggroep Beek

Karin Luijpers

Stichting -SO

Dirk Alstein

Zorggroep Beek

Sandra Gerards

Stichting Wijkplatform
Vrangendael

Zuyderland

Tilly Simon

Marielle Smit-Hübecker

Zuyderland

Mevr. Konings

Stichting ZiE!

Lien Notermans

Zuyderland

Dennis Theunissen

Toon Hermans Huis

Nellie Poiesz

Zuyderland

Thom Steinbusch

Trevianum

Franc Peerebooms

Zuyderland GGZ

Marij Housmans

Triade/Lindenheuvelse
basisscholen

Ger Laven

Zuyderland GGZ

Dyonne Sijstermans

Triade

Andy Cobben

Zuyderland GGZ

Wendy Driessen

Triade

Herbert Hoedemakers

Zuyderland unit
dagbesteding en welzijn

Rüdi Stams

Tzorg

Natascha Vanmulken

Vivantes Ouderenzorg

Kelly de Koning

Zuyderland
wijkverpleegkundige

Ivon Knottnerus

Vivantes Ouderenzorg

Diena Boersma

Else van Selst

Vivantes Ouderenzorg

David Smits

Zuyderland Zorgcentra en
Thuiszorg

Vivantes Ouderenzorg

Christel Lenssen

Zuyderland Zorgcentra en
Thuiszorg

Maureen Coenen

Vluchtelingenwerk

Roger Kempinksi

Vluchtelingenwerk

Rob Dubbelman

Zyderland
Wijkverpleegkundige

Yvonne Schulpen

29

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 ALGeMeNe voorzieNiNGeN
vOORzIENINGEN SOCIAAL DOMEIN

iNwoNers

hET SOCIAAL NETwERK
hET INfORMELE NETwERK EN bUURTNETwERK

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), bewonersinitiatieven, 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 kinderopvang, de huisarts, het CJG, het welzijnswerk (PIW) w.o. jongerenen opbouwwerk, maatschappelijk werk, Raad en Daad, sociale
raadslieden, Steunpunt Mantelzorg, cliëntondersteuning (PIW/
MEE/Huis voor de zorg), Wmo adviescentrum, jongerenloket,
woningvereniging, klussen/boodschap/maaltijd/alarmeringsdiensten, werkloket, kredietbank, GGD, inloop GGZ, bibliotheek/
Bieb aan Huis, overig particulier en commercieel aanbod.

De rode 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.
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