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Meer inwoners doen
mee in de samenleving
De inwoner krijgt hulp die het beste past bij de
eigen situatie. Daarbij wordt altijd gekeken wat de
inwoner zelf of met hulp van de omgeving kan.
Mocht er meer hulp nodig zijn dan wordt bekeken
welke (specialistische) zorg of hulpmiddelen dit
moeten zijn. Zo kan de inwoner zo goed mogelijk
blijven meedoen in de samenleving.
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Zorg meer nabij
De inwoner kan met zijn of haar hulpvraag terecht bij
verschillende organisaties. De gemeente heeft alle
vormen van hulp op één plek georganiseerd om dit
overzichtelijk te houden. Deze hulpvragen kunnen
bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, werk of mentale
en fysieke gezondheid.

Dit stimuleren wij door de inzet van één gezin, één plan,
één regisseur; één aanspreekpunt voor alle hulpvragen.
De inwoner maakt bijvoorbeeld gebruik van beschermd
wonen, dagbesteding of aangepast vervoer.
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Dit stimuleren wij door alle (welzijns-) partners op één
plek samen te brengen. De inwoner kan bijvoorbeeld
terecht bij de armoedecoördinator, praktijkondersteuner,
wijkGGD-er en schuldhulpverlening.
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Versterken
sociale basis
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Een inwoner kan altijd zonder verwijzing
terecht bij verschillende initiatieven van
inwoners, vrijwilligers en welzijnsorganisaties.

1

Dit stimuleren wij door (inwoners)initiatieven te
vergroten en waar nodig aan te jagen. Er zijn
bijvoorbeeld huiskamers voor senioren, activiteiten
tegen eenzaamheid, hulp aan mantelzorgers of
ondersteuning als er financiële hulpvragen zijn.

Langer gezond
De inwoner werkt aan zijn eigen gezondheid en
helpt anderen actief deel te nemen aan de
samenleving. Bijvoorbeeld door inzet van sport,
bewegen en cultuur.
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Samen met onze partners stimuleren en ondersteunen wij inwoners bij het organiseren van
activiteiten. Zoals een ontmoetingsplek, voor
vrijwilligerswerk of voor sportieve, culturele en
andere activiteiten.
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Wat is het
sociaal domein?

Positieve
Gezondheid

Onder de term sociaal domein hoort
alles wat de gemeente doet rondom
zelfredzaamheid, welzijn, (jeugd)zorg,
werk en inkomen. Hierin werken wij
samen met inwoners, maatschappelijke
organisaties, verenigingen, ondernemers
en andere betrokkenen.
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HIER?

Heeft u zelf ideeën hoe het anders of
beter kan? Wij horen het graag! Mail naar:

Positieve Gezondheid is een manier om
breder naar gezondheid te kijken. Kun je je
bijvoorbeeld voldoende redden? Voel je je
gelukkig of misschien juist eenzaam? En is
er misschien medische zorg nodig of steun
uit je omgeving? Het gaat erom dat jij je
gezond en energiek voelt, op de manier die
bij jou past. Deze gedachte passen we toe
bij alle vragen in het sociaal domein.

Info@tubbergen.nl

Zelf
ideeen??
We willen onze samenleving, onze kernen en onze inwoners in hun
kracht zetten met als doel een Positievere Gezondheid.
Tegelijkertijd willen we de ondersteuning en zorg kwalitatief goed,
betaalbaar en bereikbaar houden. Om dit te realiseren werken we
aan vier richtlijnen. Hierboven leest u welke dat zijn.
ACTIELIJNEN;
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ONZE
GEMEENTE
Tubbergen

