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E E N  O V E R Z I C H T  V A N  R E G E L I N G E N  E N  
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S T I C H T I N G  M E E  |  D A G M A R  S M E E T S  &  N I K É E  R E N D E R S

L A A T S T  B I J G E W E R K T :  5 - 3 - 2 0 2 1



Inleiding 
FRIS staat voor Financiële Regelingen in Sittard-Geleen. Dit overzicht is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die te 
maken krijgen met financiële vragen burgers en inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. Aan de hand van FRIS kan de 
professional/vrijwilliger inventariseren welke financiële nuldelijns,- en eerstelijns voorzieningen en 
ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Daarmee kan de burger worden geïnformeerd en verstrekt. In dit rapport wordt de 
volgende structuur aangehouden. 

NULDELIJNSVOORZIENINGEN
• Voor kinderen

• Cultuur, sport en onderwijs
• Tweedehandsspullen

• Voor volwassenen
• Administratieve ondersteuning
• Klusjesdiensten
• Maatschappelijke ondersteuning
• Tweedehandsspullen
• Voedselbank/Kledingbank/Fonds

en

EERSTELIJNSVOORZIENINGEN
• Partners in Welzijn
• Stichting MEE
• Kredietbank Limburg
• Dak,- en thuislozen opvang

GEMEENTELIJKE 
TEGENMOETKOMINGEN
• Bijzondere bijstand
• Individuele 

inkomstentoeslag
• Tegemoetkoming 

zorgkosten
• Kansen voor alle kinderen



C U L T U U R ,  O N D E R W I J S  &  S P O R T ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

• Stichting Leergeld

• Jeugdfonds cultuur Limburg

• Jeugdsportfonds

• Samen voor alle kinderen

• De Sinterklaasbank

• Nationaal Fonds Kinderhulp

NULDELIJNS VOORZIENINGEN (VRIJWILLIGERS, BUURTINITIATIEVEN, STICHTINGEN EN VERENIGINGEN)
KINDEREN VOLWASSENEN

TWEEDEHANDS SPULLEN

• Speelgoedbank de Grabbelton

• Humanitas

• Raad&Daad

• Kom en Zie Helpcenter

ETEN & ONTMOETING

• Bloempje voor het goede doel

KLUSJESDIENSTEN

• Repair Café

• Stichting HIP

DAK- EN THUISLOZENOPVANG

• MOVEOO

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

• Linda Foundation

• Sociaal overleg

• Kom en zie helpcenter

• Werkplaats financiën

• Limburgs Diaconaalfonds

• PAGB

• Humanitas

• KBO Limburg 

TWEEDEHANDS SPULLEN
• Tweedehandsspullen Used Products

• Vincentius Vereniging

• Facebookgroep Snuffelmarkt Lentjeheuvel

• Weggeefhoek046

• Kringloopwinkel het Goed

• Meubeldepot

• Gerrits Winkel / koffiehuis

VOEDSELBANK/KLEDINGBANK/FONDSEN

• Kom en Zie Helpcenter Voedselbank

• Kom en Zie Helpcenter Kledingbank

• De Engele van Sittard-Geleen

• Voedselbank Sittard-Geleen

• Stichting Rust en Vreugde

• De vakantiebank

• Stichting Pape-fonds

• De kledingbank-Zuid

• Kledingbank Limburg

PARTNERS IN WELZIJN

• Sociaal Plein

• Maatschappelijk werk

EERSTELIJNS VOORZIENINGEN

STICHTING MEE

• Sociaal Juridische Dienstverlening

• Training budgetteren voor mensen met een 
beperking

• Het Eurowinkelspel

KREDIETBANK LIMBURG

• Schuldhulpverlening

• Kredietverlening

• Budgetbeheer

• Beschermingsbewind

• Bijzondere bijstand

• Individuele inkomenstoeslag

• Woonkostentoeslag

• Tegemoetkoming zorgkosten

• Samen voor alle kinderen

• VGZ Zuid-Limburgpakket

• Sociaal raadsvrouw Engelhart

GEMEENTELIJKE VOORZIENINGEN



Nuldelijns Voorzieningen
Kinderen
Cultuur, Onderwijs & Sport



1. Stichting Leergeld
Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft ten doel 
het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van 
uitkeringen aan in de Westelijke Mijnstreek woonachtige 
personen, die zelf niet alle noodzakelijke kosten van 
educatie, recreatie, sociale en sportieve ontplooiing van 
hun kinderen in de leeftijd van in principe vier tot 
achttien jaar, kunnen opbrengen en waarvoor de 
mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) 
voorziening zijn uitgeput of niet toereikend zijn.
Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek is actief in alle 
gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Zij is 
aangesloten bij de overkoepelende organisatie 
Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland
Hulp kan aangevraagd worden voor ondersteuning van 
activiteiten op de volgende gebieden:
• Onderwijs: bijvoorbeeld ouderbijdrage, 
schoolreizen/werkweken/excursies etc.;
• Sport: bijvoorbeeld het lidmaatschap van een 
sportvereniging, sportkleding;
• Cultuur: bijvoorbeeld muziekles, dansles;
• Welzijn: bijvoorbeeld scouting
• Kindervakantiewerk en andere activiteiten die eraan 
bijdragen dat kinderen zich, samen met anderen, kunnen 
ontplooien

Voorwaarden:
Stichting leergeld richt zich op ouders van schoolgaande 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
• met een laag inkomen
• Woonachtig in de Westelijke mijnstreek
• Die hun kosten niet of slechts gedeeltelijk door de 

overheid vergoed krijgen

Aanvragen:
Als bestaande regelingen tekort schieten, wordt er 
gekeken wat Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek zelf 
voor u kan doen. Stichting Leergeld Westelijke 
Mijnstreek werkt met goed opgeleide intermediairs 
(vrijwilligers) die bij u thuis op bezoek komen. Zij komen 
in alle vertrouwelijkheid uw aanvraag opnemen en 
zorgen ervoor dat uw aanvraag wordt vastgelegd en 
doorgegeven aan de aanvraagcommissie. Deze beslist of 
uw kind voor een vergoeding in aanmerking komt. Het 
kind staat daarbij centraal. Zonder huisbezoek worden 
geen aanvragen in behandeling genomen. Als de 
aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt Leergeld 
Westelijke Mijnstreek de contributie aan de 
club/vereniging, muziekschool/dansschol of school dus 
de ouders ontvangen niet rechtstreeks een gift. Alleen 
kosten van een lopend seizoen/schooljaar worden in 
behandeling genomen. Bestaande schulden/oude nota’s 
komen niet in aanmerking voor vergoeding.

VOOR AANVRAGEN KUNT U:
Bellen naar: 046 – 451 90 80
Of het formulier invullen op de site
https://www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek/doe-een-
aanvraag/

https://www.leergeld.nl/westelijkemijnstreek/doe-een-aanvraag/


2. Jeugdfonds cultuur Limburg
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, 
muziekles, turnen, streetdance, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we 
de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

Voorwaarden:

Gezinnen waar de financiële mogelijkheden beperkt zijn kunnen – via een erkende intermediair – een financiële bijdrage ontvangen van 
het jeugdcultuurfonds. Deze bijdrage wordt – na goedkeuring – rechtstreeks overgemaakt aan de instelling die de cultuurlessen aanbiedt.

Aanvragen: 

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Een aanvraag wordt altijd gedaan via een intermediair. De intermediairs zijn professionals uit het 
onderwijs, maatschappelijke werk, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Contact:

Coördinator(en): Rob Janssen en Chantal Mentink
Email: limburg@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06 50904504 (maandag tot en met donderdag)

mailto:limburg@jeugdfondssportencultuur.nl
tel:06%2050904504%20(ma.%20-%20wo.%20-%20vr.%2009:00u%20-%2012:00u)


3. Jeugdsportfonds 
Jeugdsportfonds geeft kansen aan kinderen 
vanaf 0 tot 20 jaar (leeftijd verschilt per 
gemeente) die leven in gezinnen waar niet 
genoeg geld aanwezig is om lid te worden 
van een sportvereniging. Voor die kinderen 
betaalt jeugdsportfonds de contributie en in 
bepaalde gevallen de sportattributen. 

Voorwaarden:

Kinderen die structureel willen sporten 
maar, die gelet op de financiële situatie van 
hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Om 
in aanmerking te komen voor een bijdrage 
moeten ouders/verzorgers en kind(eren) 
voldoen aan criteria die per gemeente op 
kleine onderdelen kunnen verschillen. 

Aanvragen:

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet 
rechtstreeks een aanvraag indienen bij 
Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan 
worden door een intermediair. Een 
intermediair is een tussenpersoon die 
professioneel betrokken is bij de opvoeding 
en verzorging van het kind. Denk hierbij aan 
de leerkracht (basis- en middelbare school), 
jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, 
sportbuurtcoach, huisarts of een 
maatschappelijk werker. Deze professionals 
kunnen online een aanvraag indienen. 
Binnen 3 weken na het indienen van een 
aanvraag, en na een positief besluit van 
Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te 
sporten bij de gekozen vereniging.

Contact:

Coördinator(en): Kim Wijnants & Chantal 
Mentink
Aanwezig: Maandag t/m donderdag
Email: limburg@jeugdfondssportencultuur.nl
Telefoon: 06 50904504

mailto:limburg@jeugdfondssportencultuur.nl
tel:06%2050904504


4. Samen voor alle kinderen
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland 
dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in armoede, ongeveer 2 
per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen. Via Sam& krijgen ouders en intermediairs gemakkelijk 
toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

Wat is Sam&?

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp 
en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de 
voorzieningen die de organisaties bieden.

Voor wie? 

Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met weinig 
geld kunnen er terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met activiteiten zoals sport of het vieren van een 
verjaardag.

Let op: sam& voor alle kinderen is het samenwerkingsverband van de regelingen die hierboven staan vermeld. De 
ouder/verzorger heeft dus de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen via sam& voor alle kinderen óf afzonderlijk 
bij bovenstaande regelingen. Het kan niet en/en. 



5. De Sinterklaasbank
Voor veel gezinnen in Nederland is ‘Sinterklaas’ helemaal geen feest, vanwege persoonlijke financiële nood. De 
Goedheiligman gaat aan hun deur voorbij. Maar hoe leg je een kind uit dat Sinterklaas er niet voor hem of haar is? Dat 
valt niet uit te leggen. De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere initiatieven en organisaties door kinderen hun 
eigen cadeau te laten kiezen; een ‘wenscadeautje dus. En daar hoort de voorpret, zoals het kunnen bladeren in de folder 
van de speelgoedwinkel, kruisjes zetten en een verlanglijstje maken, helemaal bij. Dat is wat het sinterklaasfeest voor 
kinderen zo bijzonder maakt.

Aanvragen:

Als ouder kun je helaas niet zelf een aanvraag indienen. Maar uitsluitend via een intermediair, iemand die professioneel 
bij het gezin betrokken is, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, bewindvoerder, schuldhulp, iemand van het 
wijkteam van de gemeente, jeugdhulp, school of kerk.

Let op! Sinterklaasbank gaat stoppen eind 2021. Het jaar 2021 is het laatste jaar dat er kinderen aangemeld kunnen 
worden. 



6. Nationaal fonds kinderhulp
Kinderhulp is er voor alle kinderen en jongeren in Nederland tussen de 0 en 21 jaar die in armoede opgroeien. We 
helpen ze, onvoorwaardelijk. Zodat ook zij het gevoel hebben erbij te horen en gelijke kansen krijgen voor de toekomst. 
Net als ieder ander kind.

Kinderhulp biedt financiële ondersteuning voornamelijk op de volgende gebieden:

• Ontwikkeling (opleiding, cursus, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal)

• Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kampneren, brusjesdagen, pleeggezindagen)

• Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding)

• Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie)

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden via aanvragen@kinderhulp.nl let op! Alleen een organisatie kan zich aanmelden als contactpersoon. 
Iedere organisatie mag maar een contactpersoon hebben.

mailto:aanvragen@kinderhulp.nl


Nuldelijns Voorzieningen
Kinderen
Tweedehands spullen



7. Speelgoedbank de Grabbelton
Speelgoedbank De Grabbelton is er 
voor iedereen die op of onder de 
armoedegrens moet rondkomen en 
door financiële problemen niet in 
staat is om speelgoed aan te schaffen 
voor de kinderen. Wij hebben 
speelgoed voor kinderen van 0 t/m 12 
jaar.

Voorwaarden:
Met een ingevulde doorverwijsbrief 
van een hulpverlenende instantie kunt 
u gebruik maken van de 
speelgoedbank.
Maakt u gebruik van een voedselbank 
dan kunt u met het pasje van de 

voedselbank bij ons langskomen en 
heeft u geen extra doorverwijsbrief 
nodig. 

Speelgoedbank De Grabbelton 
accepteert doorverwijsbrieven van 
o.a. de volgende hulpverlenende 
instanties:
– Bewindvoerder
– Partners in Welzijn
– Kredietbank
– Zuyderland Thuiszorg/begeleiding
– Voedselbank
– Xonar
– Daelzicht

Adres:
Speelgoedbank De Grabbelton
Van Galenstraat 32 (ingang via de 
Evertsenstraat)
6163 XW Geleen



Nuldelijns Voorzieningen
Kinderen
Eten & Ontmoeting



8. Bloempje voor het goede doel
De stichting Bloempje tracht financiële middelen te vergaren waarmee mensen met een sociale achterstand en mensen 
in nood kunnen worden geholpen.

Een steeds vaker terugkerende activiteit van Stichting Bloempje is de organisatie van GRATIS kinderfeestjes voor 
kinderen van gezinnen die helaas niet (meer) beschikken over voldoende financiële middelen.

De jarige job mag maximaal 5 vriendjes uitnodigen in chalet Glanerbloempje, gelegen naast de ijs-wielerbaan van 
Glanerbrook te Geleen.

Het middagprogramma kan in overleg met ouders c.q. jarige worden vastgesteld.
Vaste GRATIS onderdelen van deze woensdagmiddag zijn: Een feestelijke verjaardagstaart, frites & snacks, frisdrank en 
snoep terwijl allen een klein kadootje ontvangen.
De kinderen worden begeleid door onze vrijwilligers en entertainer.

Contact:
Linda Adriaens
T 06-29399888
E linda-adriaens@hotmail.com

mailto:linda-adriaens@hotmail.com


Nuldelijns Voorziening
Volwassen
Administratieve
ondersteuning



9. Humanitas

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf dus niet 
rondtobben, als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je 
weer op weg!

Contact:
•HumanitasE-mail: westelijkemijnstreek@humanitas.nl
•Telefoonnummer: 06-17488368

https://www.humanitas.nl/afdeling/westelijke-mijnstreek/activiteiten/humanitas-thuisadministratie-westelijke-mijnstreek/
mailto:westelijkemijnstreek@humanitas.nl?subject=Humanitas%20Westelijke%20Mijnstreek
tel:06-17488368


10. Raad & Daad
Vrijwilligers  van Partners in Welzijn bieden hulp, met ondersteuning van een beroepskracht, aan mensen die te 
maken hebben met (dreigende) schulden en administratieve problemen. Deze vrijwilligers zijn aanwezig bij de sociale 
pleinen. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op 
zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. 

AANMELDEN
via: Laura Schmeitz
E: laura.schmeitz@samen365.nl

mailto:laura.schmeitz@samen365.nl


11. Kom en zie helpcenter
Het Helpcenter is een christelijke regionale non-profit hulporganisatie. De organisatie is erop gericht om mensen in 
praktische en sociale armoede hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.
Het Helpcenter biedt verschillende vormen van hulp onder 1 dak;

– Voedselondersteuning
– Kledingcenter
– Schuldhulp(buddy)
– Dag activering en begeleiding naar werk
– Maatje
– Psychosociale hulp
– Advies, persoonlijke begeleiding en ondersteuning
– Hersteltuin

Contact:
Breinder 5
6365 CX Schinnen
Telefoon: 046-8200990 (di., do., vr. Van 9.00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@helpcenter.nl

mailto:info@helpcenter.nl


Nuldelijns Voorzieningen
Volwassen
Klusjesdiensten



12. Repair café 
RepairCafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het RepairCafé
wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, 
elektrische apparaten, fietsen, speelgoedetc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en 
vaardigheden op allerlei terreinen.

CONTACT

Sittard
Open inloop op iedere donderdag van 13-16 uur (door corona maatregelen kunnen deze tijden afwijken)
MFC Sanderbout
Bremstraat 7 
Sittardrc-sittard-geleen@outlook.com

Munstergeleen 
Open inloop elke 4de zaterdag van de maand van 10.00-12.30 uur (door corona maatregelen kunnen deze tijden afwijken)
Pancratiusstraat23 Munstergeleen
lih.nagy@gmail.com
info@repaircafemunstergeleen.nl

mailto:Sittardrc-sittard-geleen@outlook.com
mailto:lih.nagy@gmail.com


13. Stichting HIP
Stichting HIP (Hulp in de Parktijk) HiP is een netwerk van christenen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan 
mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op 
deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale 
samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiPbij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een 
hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte 
HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en 
waar hij eindigt.

CONTACT
Aanmelden kan via de website middels een aanvraagformulier: https://stichtinghip.nl/hulp-aanvragen.html
Telefoon: 046 4262727 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00- 12.00 uur.)

https://stichtinghip.nl/hulp-aanvragen.html


Nuldelijns Voorzieningen
Volwassen
Maatschappelijke
ondersteuning



14. Linda Foundation
De LINDA.foundationis in juli 2013 opgericht door Linda de Mol en 
MoodforMagazines, uitgeverij van het tijdschrift LINDA. Het fonds is 
bestemd voor (alleenstaande) ouders met kinderen (4-18 jaar) die in 
financiële nood verkeren. Deze gezinnen wil de LINDA.foundation tot 
steun zijn en hen jaarlijks wat onbezorgde momentjes bezorgen, waarin ze 
gewoon in een winkel kunnen kiezen wat ze willen hebben. Op deze 
manier weten ze ook dat er in Nederland mensen zijn die met hen 
meeleven. De Linda Foundation doet middels cadeaubonnen giften t.w.v. 
€600,-(€300,-Albert Heyn, €100,-Blokker, €100,-C&A, €100,-Hema)

AANMELDEN
Aanmelden moet via een bepaalde procedure. Als hulpverlener dient u 
zich eerst aan te melden als intermediar. Let op! Cliënten kunnen zichzelf 
niet aanmelden. 

STAP 1Hulpverleners melden zich zo snel mogelijk aan via 
www.gezinneninarmoede.nlNa de registratie ontvangt u een 
bevestigingsmail met daarin een link voor de verdere registratie. Hier vult 
u de gevraagde gegevens in en kunt u de aanmelding opslaan. 
* Let op: het is niet mogelijk om je aan te melden met een privé e-
mailadres (gmail, hotmailetc.) of info@….  e-mailadressen.

STAP 2Intermediairs ontvangen bericht of zij gezinnen kunnen gaan 
uitnodigen. In dit bericht staat de informatie die nodig is voor het gezin en 
de persoonlijke referentiecode van de intermediair.
Het is mogelijk dat intermediairs geen referentiecode krijgen toegekend. 
Bijvoorbeeld omdat er in een bepaalde stad/regio al voldoende 
intermediairs zijn.
STAP 3Na ontvangst van de persoonlijke referentiecode kan de 
intermediair gezinnen benaderen. Vervolgens moeten de gezinnen voor zo 
snel mogelijk een account hebben aangemaakt op de website 
www.gezinneninarmoede.nl.  De gezinnen dienen hiervoor over een eigen 
e-mailadres te beschikken. Voor de registratie zal het e-mailadres dienen 
als gebruikersnaam in combinatie met een zelf te verzinnen wachtwoord.
STAP 4De intermediair ontvangt een controlemail van 
gezinneninarmoede.nl van elke door een gezin volledig ingevulde 
aanmelding. Dit betekent overigens nog niet dat het gezin van ons een 
cadeau zal gaan ontvangen.
STAP 5Gezinnen die een cadeau van de LINDA.foundation zullen 
ontvangen krijgen medio november bericht hierover per mail.



15. Sociaal overleg
Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een Stichting die staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen, die door 
omstandigheden gedwongen een beroep moeten doen op een uitkering of andere sociale voorzieningen van de 
gemeente Sittard-Geleen.

Het Sociaal Overleg is de Adviesraad voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van o.a. Participatiewet en Armoedebeleid.

Het Sociaal Overleg is de Cliëntenraad van de afdeling Sociale Zaken van de Gemeente en bespreekt met Sociale Zaken 
de uitvoering van o.a. de Participatiewet en het armoedebeleid.

Het Sociaal Overleg bestaat uit betrokken bestuursleden die afkomstig zijn uit doelgroepen zoals uitkeringsgerechtigden 
en ouderen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zoals vakbond en kerken en betrokken burgers met 
affiniteit met mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Het Sociaal Overleg heeft een eigen kantoor en een 
administratief ondersteuner.

Contact:
Telefoon: 0464512635
Email: stichitng-so@hetnet.nl
Maandag t/m donderdag 08.30u – 17.00u. Vrijdag 8.30u – 12.30u. 

mailto:stichitng-so@hetnet.nl


16. Kom en zie helpcenter
Het Helpcenter is een christelijke regionale non-profit hulporganisatie. De organisatie is erop gericht om mensen in 
praktische en sociale armoede hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid.
Het Helpcenter biedt verschillende vormen van hulp onder 1 dak;

– Voedselondersteuning
– Kledingcenter
– Schuldhulp(buddy)
– Dagactivering en begeleiding naar werk
– Maatje
– Psychosociale hulp
– Advies, persoonlijke begeleiding en ondersteuning
– Hersteltuin

Contact:
Breinder 5
6365 CX Schinnen
Telefoon: 046-8200990 (di., do., vr. Van 9.00 tot 17:00 uur)
E-mail: info@helpcenter.nl

mailto:info@helpcenter.nl


17. Werkplaats financiën
Werkplaats Financiën is een steunpunt 
voor inwoners van Sittard-Geleen die 
knelpunten in hun financiële situatie 
hebben, in een schuldensituatie zitten of 
daarin dreigen te komen en/of informatie 
of advies willen of gewoon eens daarover 
willen praten. De hulp die de Werkplaats 
verleend is volledig kosteloos.

De Werkplaats is een gratis steunpunt 
voor de meest uiteenlopende vragen over:
• je financiële administratie

• (hulp bij) budgettering en wettelijke 
regelingen

• waar je recht op hebt, zoals toeslagen

• hulp bij het invullen van formulieren

• uitleg over een ambtelijke brief

• hoe je bijvoorbeeld omgaat met 
betalingsachterstand, het incassobureau 
of de deurwaarder

Waar en Wanneer:

Werkplaats Financiën Sittard-Geleen heeft 
een inloopochtend. Iedere 
dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 in het 
Sociaal Centrum Land van Gulick, 
Engelenkampstraat 25, 6131JD Sittard

en

Iedere maandagochtend van 09.30 tot 
12.30 en woensdagochtend van 09.30 tot 
12.30 aan de Markt 100 (boven SNS bank, 
ingang via entree parkeergarage) 6161GN, 
Geleen.

* Het is ook mogelijk om een afspraak te 
maken (ook in de avonduren).
Neem hiervoor contact met ons op.

Contactgegevens

Email: info@wpfinancien.nl

Tel: 06-13443371 (bereikbaar ma t/m do 
09:00-16:00)

Adres: Sociaal Centrum Land van Gulick, 
Engelenkampstraat 25
6131 JD || Sittard (NL)

https://www.wpfinancien.com/contact
mailto:info@wpfinancien.nl


18. Limburgs Diaconaal fonds
Het Limburgs Diaconaalfonds- biedt kansen en ondersteuning van individuele personen in de Limburgse samenleving. 
Het ondersteunen van het opzetten van kleine sociaal-maatschappelijke projecten ten behoeve van kansarme mensen 
en groepen in de Limburgse samenleving.
Aanvraagformulieren zijn digitaal te verkrijgen bij het secretariaat of te downloaden op deze site.
Er is een maximaal toe te kennen bedrag van €250 per individuele aanvraag. Bijdragen voor projecten zijn beperkt en 
zullen eerst in een bestuursvergadering worden besproken. De maximale bijdrage voor projecten bedraagt € 500. 
Contactpersoon: Hub Vossen 

AANMELDEN 
via: secretaris@limburgsdiaconaalfonds.nl
website: http://www.limburgsdiaconaalfonds.nl/

mailto:secretaris@limburgsdiaconaalfonds.nl
http://www.limburgsdiaconaalfonds.nl/


19. PAGB
PAGB(Platform Allochtonen Geleen Breed) PAGB behartigt op diverse terreinen de belangen van de 
Allochtone gemeenschap in Geleen en omgeving en levert een bijdrage aan de multiculturele 
samenleving van Sittard-Geleen.

PAGB organiseert regelmatig een lunch voor de wijk in het aanliggende Wiekhoes. Tevens vindt er 
wekelijks een kidsclub plaats, die eenmaal in de 6 weken succesvol aan ouderenactiviteiten van 
Vivantes wordt gekoppeld.
Wegens corona maatregelen kunnen de activiteiten verschillen. 

CONTACT
Tel: 0630362486 



20. Humanitas, afd. Westelijke Mijnstreek
DETENTIE
In de gevangenis werken de Humanitas vrijwilligers samen 
met Exodus om gedetineerden voor te bereiden op hun 
vrijlating. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: ID-
bewijs aanvragen, huisvesting regelen, werk zoeken, 
financiën en dagbesteding.

CONTACT EN INFORMATIE:
•Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/westelijke-
mijnstreek/activiteiten/
•Mail: westelijkemijstreek@humanitas.nl
•Tel  : 06-17 88368

VERLIES EN ROUWVERWERKING
Iedereen krijgt in zijn / haar leven te maken met verlies en 
het daarbij behorende rouwproces. Het verlies van en 
baan, een partner, een kind, sociale contacten. Soms 
hebben mensen daarbij tijdelijk ondersteuning nodig, een 
luisterend oor en praktische hulp. Dat bieden de 
vrijwilligers van Humanitas verlies en rouwverwerking.

CONTACT EN INFORMATIE
•Website: https://www.humanitas.nl/afdeling/westelijke-
mijnstreek/activiteiten/
•Mail: westelijkemijstreek@humanitas.nl
•Tel  : 06-17 88368



21. KBO Limburg Ouderenadvisering
Ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers 

die mensen helpen de weg te vinden bij 

hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, 

veiligheid, financiën en vervoer. De 

ouderenadviseur staat senioren met advies, 

informatie en ondersteuning bij.

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen 

senioren langer zelfstandig thuis blijven 

wonen en de regie in eigen handen houden. 

Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis 

en zijn niet in dienst van de gemeente of een 

welzijnsorganisatie. Zij bieden zelfstandig, 

onafhankelijk én gratis advies aan alle 

senioren. Iemand hoeft geen lid van KBO of 

PCOB te zijn om een beroep te doen op de 

ouderenadviseur.

Tijd en aandacht

De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter 

kan vaak meer tijd en aandacht aan iemand besteed worden dan 

beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de 

ouderenadviseur weer terugvallen op de beroepskrachten.

De ouderenadviseur weet raad

Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ouderenadviseur kan helpen:

• Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?

• Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?

• Kom ik in aanmerking voor een traplift?

• Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?

• Ik weet niet meer goed raad met mijn administratie. Wat kan ik hieraan doen?

• Binnenkort komt de gemeente langs voor een keukentafelgesprek. Hoe kan ik mij het 
best voorbereiden?

• Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de kosten vergoed?

Contactpersoon Westelijke Mijnstreek

Dhr. G.van Egdom ( waarnemend voorzitter 

KBO Regio) Mail: guusvanegdom@kpnmail.nl

Tel: 0624236691

Ouderenadviseurs Sittard-Geleen (in principe 
rechtstreeks bereikbaar; bij twijfel neem even 
contact op met bovengenoemde 
contactpersoon)
Dhr. J. Maassen. Mail: janmaassen@ziggo.nl
Tel: 06-51614362 ( m.n. Ophoven,Kollenberg, 
Sanderbout en Leyenbroek)
Dhr. J. Godschalk. Mail: amajm@home.nl Tel: 
06-30008150
Dhr. B. Dewaide. Mail: bertdewaide@ziggo.nl
Tel: 06-50616836 
Dhr. H. Vaasen. Mail: hg@vaasen.info Tel: 06-
51010207

Website: https://kbolimburg.nl/

info@kbolimburg.nl 0475-381740

mailto:guusvanegdom@kpnmail.nl
mailto:janmaassen@ziggo.nl
mailto:amajm@home.nl
mailto:bertdewaide@ziggo.nl
mailto:hg@vaasen.info
https://kbolimburg.nl/
mailto:info@kbolimburg.nl


Nuldelijns Voorzieningen
Volwassen
Tweedehands spullen



22. Tweedehandsspullen Used Products
Used products Sittard tweedehandswinkel

Contact 
Adres: Voorstad 18
Telefoonnummer: 0467501185
Email: sittard@usedproducts.nl
Whatsapp: 0645406066

Openingstijdens: 
Maandag 13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag 10.00- 18.00
Zaterdag 10.00- 17.00
Zondag gesloten

mailto:sittard@usedproducts.nl


23. Vincentius Vereniging
In principe alleen bedoeld voor inwoners Sittard-Geleen-Born.  Bij 
uitzondering is Vincentius ook bereid mensen uit randgemeenten te 
helpen voor zover er geen enkele andere mogelijkheden staan. Bij 
hulpvraag staat voorop dat het moet gaan om een eerste 
levensbehoefte. De Vincentius vereniging Geleen bestaat uit leden en 
vrijwilligers die proberen mensen in Sittard-Geleen en directe 
omgeving te helpen wanneer zich acute nood voordoet die op dat 
moment niet verholpen kan worden door anderen (overheid, 
maatschappelijke organisaties e.d.). De geboden hulp is niet alleen 
van materiële aard. Door huisbezoek en persoonlijk contact met 
mensen wordt ook een luisterend oor geboden, wordt de hulpvraag 
concreter en wordt de hulp geboden van mens tot mens. 
Voorbeelden van materiele hulp: 
Depot gratis meubels, witgoed (2ehands), 2ehands kledingwinkel: uit 
verkoop (mensen die geen geld voor kleding hebben kunnen gratis 
kleding uitzoeken).Vervoer (fiets, reparaties brommer e.d), 
levensmiddelen, voedselhulp (bonnen Jumbo, incidenteel of voor 
beperkte tijd, niet structureel). Er is een aanvraagformulier dat 
ingediend dient te worden waarop o.a. financiën ingevuld moeten 
worden (mail sturen).

Als er geen instanties zijn betrokken kan Vincentius ook op 
huisbezoek gaan en de situatie inventariseren. 

Het Verrijzenis kerkje: Geleen do 10-12 uur en 1x 14 dagen zaterdag 
en zondag (boekenwinkel, platen en tweedehands winkel). 
Adres: Potterstraat 2a, 6165 AE Geleen
Wegens corona maatregelen kunnen de datums verschillen. 

AANVRAGEN 
hulpvraag@vincentiusgeleen.nl, 
Tel.06-21617782
http://www.vincentiusgeleen.nl/ Aanvraagformulier is te vinden op 
de website. 

http://www.vincentiusgeleen.nl/


24. (Facebookgroep) Snuffelmarkt 
Lentjheuvel

Groothandel in tweedehands spullen. 

CONTACT 
Kringloopgroothandel Lentjheuvel
Bokslootweg 1
6142 AB Einighausen
Telefoon: 0647028006
Email: info@kringloopgroothandellentjheuvel.nl
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl/

Openings/-afhaaltijden 
Maandag, woensdag en vrijdag 9.00-14.00 uur. 

mailto:info@kringloopgroothandellentjheuvel.nl
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl/


25. Weggeefhoek046 
Zoek naar ‘weggeefhoek046’ op facebook. Meerdere keren per week nieuwe aanvoer van 
complete (gratis) inboedels.

De WEGGEEFHOEK 046 is een initiatief voor mensen in de regio 046 om duurzaam met spullen 
om te gaan. Je hart wordt er groter van, de wereld wordt er mooier en blijft er schoner van en je 
leert ook nog eens gratis allemaal nieuwe gezichten kennen!

Het is een privé facebook groep, echter met toegang vragen kom je er eenvoudig in. 



26. Kringloopwinkel het Goed
CONTACT 
Rijksweg Zuid 208
6134 AG Sittard
T: 046 -420 87 87
E: Sittard@hetgoed.nl



27. Meubeldepot
Verkoop tweedehands meubels in showroom via zgn. consignatie. In samenwerking met Qwyll coaching en de 
Werkmeester stomen zij Wajongeren klaar voor een reguliere baan. Wajongeren worden gecoacht en begeleid op de 
werkvloer. Zij verrichten werkzaamheden zoals het: transporteren, opknappen van meubels en het structureren van de 
showroom.

CONTACT 
Tel: 046-210 0104
Dr. Nolenslaan151 SittardE: info@meubeldepot.nl



28. Gerrits Winkel / Koffiehuis
•Beleef de winkel van Gerrit en geniet tijdens een kleine pauze van een drankje/hapje in het gezellige Koffiehuis.

•Bekend van de succesvolle documentaire ‘we zien ons’

Wegens corona zijn alle activiteiten gestopt, mocht het met de geldende regels weer mogelijk zijn gaat het weer van 
start. Bel naar het onderstaande nummer om te controleren of ze weer actief zijn. 

CONTACT 

Burgemeester Lemmensstraat 165 Geleen

T: 046 474 9092

Openingstijden: vrij: 13:00 uur tot 17:00 uur za: 13:00 uur tot 17:00 uur 



Nuldelijns Voorzieningen
Volwassenen
Voedselbank/Kledingbank
/Fondsen



29. Kom en zie helpcenter voedselbank
Een van de belangrijkste basisbehoefte is natuurlijk voeding. De afdeling 
voedselondersteuning verstrekt daarom één keer per week een 
voedselpakket aan mensen die hiervoor in aanmerking komen. Mensen 
en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen hebben doorgaans 
minder dan 45 Euro per week te besteden. De Kom en Zie 
voedselondersteuning wil deze mensen graag ondersteunen.

Het doel van Kom en Zie is: “terug naar herstel en zelfredzaamheid.” 
Hiervoor krijgen zij van hun  alle mogelijke ondersteuning zoals kleding, 
schuldhulp en advies, ondersteuning bij het zoeken van werk, 
ondersteuning in dagritme en regelmaat.

Tijdens de uitgiftemomenten wordt er ook gezamenlijk gegeten.  Er 
worden eenvoudige gerechten gemaakt waarbij het centraal staat dat 
men elkaar kan ontmoeten, elkaar kan ondersteunen, en met elkaar kan 
praten. Daarnaast wordt er geleerd hoe er met minimale middelen toch 
een gezonde maaltijd gemaakt kan worden. De uitgifte en het 
gezamenlijk eten vindt plaats op een van onze ontmoetingsplekken. 

CONTACT 
Breinder 5, 
6365 CX Schinnen
Telefoon: 046-8200990 (telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9:00 – 17:00 uur)

AANMELDEN
Via het aanmeldformulier te vinden op http://www.helpcenter.nl/hulp-
vragen/nu-hulp-aanvragen/.
Of via E-mail: info@helpcenter.nl

http://www.helpcenter.nl/hulp-vragen/nu-hulp-aanvragen/
mailto:info@helpcenter.nl


30. Kom en zie helpcenter kledingbank
De tweede belangrijkste basisbehoefte is kleding. Het Kom en Zie kledingcentrum biedt daarom de mogelijkheid om 
nieuwe en tweedehands kleding te kopen voor een sterk gereduceerde prijs (tussen de € 0,50 cent en maximaal € 2,50) 
voor mensen die hiervoor in aanmerking komen.

Locaties: Breinder 5 te Schinnen en Schaesbergerweg126 te Heerlen
Openingstijden van beide locaties: Vrijdag 16:00 tot 18:00 uur

CONTACT 
Breinder 5,
6365 CX Schinnen
Telefoon: 046-8200990 (telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 17:00 uur)
Openingstijden: elke vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur. 
AANMELDEN
Via het aanmeldformulier te vinden op http://www.helpcenter.nl/hulp-vragen/nu-hulp-aanvragen/
Of via E-mail: info@helpcenter.nl

http://www.helpcenter.nl/hulp-vragen/nu-hulp-aanvragen/
mailto:info@helpcenter.nl


31. De Engelen van Sittard-Geleen
Zetten zich in voor gezinnen die niet 
rondkomen met het verstrekken van wekelijkse 
voedselpakketten en kleding en huisraad.
Voedselpakket
Criteria voor voedselpakket: op wachtlijst voor 
schuldhulpverlening en voedselbank. Om voor 
een voedselpakket in aanmerking te komen 
moet iemand voldoen aan financiële criteria. 
Er dient een formulier inkomenstoets in te 
worden ingevuld. Ook dient een kopie 
aanvraag voor een voedselpakket bij de 
voedselbank te worden overlegd. Uitgangspunt 
is een basisbedrag van € 130,-dat standaard 
geldt. Daar bovenop wordt voor elk gezinslid € 
85,-geteld. Dus € 215,-voor een alleenstaande. 
Dat bedrag wordt gedeeld door 4.3 weken is €  
per week. Heeft men minder leefgeld dan € 
50,-dan komt men in aanmerking voor een 
wekelijks voedselpakket van de Engele. De 
criteria voor andere gezinssamenstellingen 
staan op de website http://evzg.nl/informatie-
voor-client/

Kleding en huisraad
Iemand die woont in de gemeente Sittard-
Geleen-Born en een pasje van de voedselbank 
heeft kan kleding en huisraad komen uitzoeken 
(2 kledingstukken p.p.p.w). Huisraad in overleg. 
Als iemand op een andere manier kan 
aantonen dat hij onder de norm leeft dan kan 
hij hiervoor eventueel ook in aanmerking 
komen. 

Engelepeske
Als iemand niet in aanmerking komt voor 
ondersteuning bij de Voedselbank Zuid 
Limburg dan kan onder voorwaarden een 
EngelePeske aangevraagd worden om elke 
donderdag tussen 9.30-14.30 uur kleding en/of 
huisraad uit te zoeken. 2 kledingstukken  
p.p.p.w. Huisraad in overleg. 

Criteria: 
•1 persoonshuishouden: € 58.14 per week
•2 persoonshuishouden: € 81.40 per week
•3 persoonshuishouden: € 104.65 per week
•4 persoonshuishouden: € 127.91 per week
•5 persoonshuishouden: € 151.16 per week
•6 persoonshuishouden: € 174.41 per week

CONTACT 
Pastoor Jacobsstraat 16a Sittard
Telefoon: 06 –19572732
E-mail: info@evzg.nl
Contactpersonen: Monique Zandkuijl–de Jong

http://evzg.nl/informatie-voor-client/
mailto:info@evzg.nl


32. Voedselbank Sittard-Geleen
Voedselbank Limburg Zuid is te bereiken van dinsdag t/m donderdag van 09.00 t/m 14.00 uur en Vrijdags van 09.00 t/m 
12.00 uur of volgens afspraak

CONTACT 
Bezoekadres: Marconistraat 11, 6372 PN Landgraaf
Postadres aanmelding: Postbus 444, 6400 AK Heerlen
Tel: 045-5331933
Website: https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/uitdeelpunten/?/10/sittard-geleen-sittard
Aanvraagformulier: https://limburg-
zuid.voedselbankennederland.nl/media/org/927178ec0a42cabf101a56ea66cce787.pdf

AANMELDEN
Aanmelden kan alleen via een hulpverlende instantie zoals Partners in Welzijn of stichting MEE.

https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/uitdeelpunten/?/10/sittard-geleen-sittard
https://limburg-zuid.voedselbankennederland.nl/media/org/927178ec0a42cabf101a56ea66cce787.pdf


33. Stichting Rust en Vreugde
De Stichting Rust en Vreugd heeft het beheer over het landgoed en over vakantiedonaties.
Voor vakantiedonaties heeft het bestuur vaste contacten met sociale instellingen zoals o.a. maatschappelijk werk en 
Tesselschade. De sociale instellingen sturen aanvragen voor hun cliënten en na overleg worden er vakantiebijdragen 
geschonken aan gezinnen en individuele personen, die zelf niet de financiële mogelijkheid hebben met vakantie te 
gaan. 

AANMELDEN
Stichting Rust en Vreugd
Van Ommerenpark 200 
2243 EX Wassenaar 
T: 070 512 45 00 
E-mail: avanleeuwen@vanommerenpark.nl.



34. De Vakantiebank
Stichting De vakantiebank heeft als doelstelling om gezinnen met minimum inkomen een accommodatie 
aan te bieden voor een weekonbezorgde vakantie. Een week er tussenuit kan gezinnen zoveel energie 
geven, dat de accu weer voor een gedeelte is opgeladen.

De Vakantiebank hanteert strenge regels en selectiecriteria. 

AANMELDEN
is alleen mogelijk via een inschrijfformulier te vinden op:
http://www.devakantiebank.nl/zo_werkt_het

http://www.devakantiebank.nl/zo_werkt_het


35. Stichting Pape-fonds
Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden.
De professionele hulpverlener stuurt een rapportage op officieel briefpapier van de instelling. In deze rapportage staat:
•naam, adres en geboortedatum van de cliënt
•beschrijving van de sociale achtergrond
•oorzaak van de problemen
•plan van aanpak
•begroting
•andere fondsen die benaderd worden
•Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van cliënt moet worden meegestuurd.

Als de rapportage aan de voorwaarden van het Pape-Fonds voldoet wordt een aanvraagformulier naar de hulpverlener 
toegestuurd. Mocht dit aanvraagformulier al in het bezit zijn van de hulpverlener dan kan dit, samen met de rapportage 
opgestuurd worden naar Stichting Pape-Fonds. De hulpverlener (en soms ook de cliënt) krijgt schriftelijk bericht van de 
bestuursbeslissing, doorgaans binnen een maand na ontvangst van de rapportage. Het geld wordt uitsluitend 
overgemaakt naar de instelling die het verzoek indient.

E-mailadres: info@papefonds.nl
Website: http://www.papefonds.nl/

mailto:info@papefonds.nl
http://www.papefonds.nl/


36. De kledingbank-Zuid
WAT:
Tweedehands kleren.

ADRES:
St. Jansstraat 47, 6431 ND  te Hoensbroek

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur  en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur.

CONTACT:
045-2054502
06-46137712
info@kledingbankzuid.nl

AANMELDEN:
Enkel via een intermediair van bijvoorbeeld MEE of PIW.
Met formulier via de website www.kledingbankzuid.nl.   

mailto:info@kledingbankzuid.nl
http://www.kledingbankzuid.nl/


37. Kledingbank Limburg
WAT:
Tweedehands kleren.

ADRES:
St. Joosterweg7, 6051 JV  MAASBRACHT

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur  enkel na een afspraak gemaakt te hebben via afsprakenlijn@kledingbank-limburg.nl
of de afsprakenlijn: 06-21293256.

CONTACT:
0475-436008
Info@kledingbank-limburg.nl
www.kledingbank-limburg.nl

AANMELDEN:
Enkel via een intermediair van bijvoorbeeld MEE of PIW.
De intermediair dient voor elk bezoek aan de kledingbank de cliënt te voorzien van een brief. 

mailto:afsprakenlijn@kledingbank-limburg.nl
mailto:Info@kledingbank-limburg.nl
http://www.kledingbank-limburg.nl/


Eerstelijns
Voorzieningen
Partners in welzijn



38. Sociaal Plein
Het Sociaal Plein PIW
Inloopmomenten voor burgers die vragen hebben over óf ondersteuning nodig hebben bij ontmoeting, (mantel)zorg, 
inkomen, voorzieningen, de buurt, vrijwilligerswerk, eenzaamheid,  wonen, financiën, opgroeien en opvoeden.

Voor de inloopmomenten zie de site: https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/

Door corona is het niet mogelijk om zo binnen te lopen, er dient een afspraak gemaakt te worden. 
Dit kan via:
Telefoon: 046-457 57 00  
Email: sociaalplein@piw.nl

https://partners-in-welzijn.nl/sociaal-plein/


39. Maatschappelijk Werk
AANMELDEN VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
Sittard-Geleen, Beek, Schinnen en Stein: 
Telefonisch aanmelden via nummer 046-4575700 
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur



Eerstelijns Voorzieningen
Stichting MEE



40. Sociaal Juridische Dienstverlening

Informatie en advies of ondersteuning bij vragen over het Sociaal Zekerheidsrecht  voor mensen met een beperking

Contactpersoon: Dagmar Smeets
E: d.smeets@meezuidlimburg.nl

mailto:d.smeets@meezuidlimburg.nl


41. Training budgetteren voor mensen 
met een beperking
AANMELDEN VIA:

Dagmar Smeets
E: d.smeets@meezuidlimburg.nl

mailto:d.smeets@meezuidlimburg.nl


42. Het Eurowinkelspel
AANMELDEN VIA:

Dagmar Smeets
E: d.smeets@meezuidlimburg.nl

mailto:d.smeets@meezuidlimburg.nl


Eerstelijns Voorzieningen
Kredietbank Limburg



43. Schuldhulpverlening 
CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN
Kredietbank Limburg
Telefoon: 088-101 99 99
Postadres:
Postbus 1183
6160 BD Geleen
info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/

mailto:info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/


44. Kredietverlening
CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN
Kredietbank Limburg
Telefoon: 088-101 99 99
Postadres:
Postbus 1183
6160 BD Geleen
info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/

mailto:info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/


45. Budgetbeheer 
CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN
Kredietbank Limburg
Telefoon: 088-101 99 99
Postadres:
Postbus 1183
6160 BD Geleen
info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/

mailto:info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/


46. Beschermingsbewind
CONTACTGEGEVENS ALGEMEEN
Kredietbank Limburg
Telefoon: 088-101 99 99
Postadres:
Postbus 1183
6160 BD Geleen
info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/

mailto:info@kblb.nl
http://www.kredietbanklimburg.nl/


Eerstelijns Voorzieningen
Dak- en thuislozenopvang



47. MOVEOO

Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en tijdelijk behoefte hebben aan 
ondersteuning. Onze werkwijze is veelzijdig en persoonlijk. Bij Moveoo werken 150 gespecialiseerde hulpverleners, 
verspreid over heel Limburg. Zo zijn we altijd in de buurt.

Dag- en nachtopvang Sittard
•Engelenkampstraat 29, 6131 JD Sittard
•046 - 451 80 21
De dagopvang is open op maandag, woensdag en vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur. Voor de nachtopvang kunt u zich 
dagelijks melden tussen 20:00 uur en 21:30 uur.

Crisisopvang, beschermd wonen of ambulante begeleiding?
Voor crisisopvang, beschermd wonen of ambulante begeleiding kun je contact opnemen met onze medewerkers van 
het Intakebureau: 088 33 79 000 of intake@moveoo.nl

mailto:intake@moveoo.nl


Gemeentelijke
Voorziengingen



48. Bijzondere bijstand
VOORWAARDEN
Om te bepalen of iemand recht heeft op bijzondere bijstand, wordt er gekeken naar de inkomsten en het vermogen. Is dat bij elkaar 
hoger dan het maximaal toegestaan vermogen? Dan kan het zijn dat er een deel van de kosten zelf betaald moet worden.;
•Alleenstaand zonder thuiswonende kind(eren)

Maximaal toegestaan vermogen is € 6.295
•Alleenstaand met thuiswonende kind(eren), samenwonend, getrouwd 

Maximaal toegestaan vermogen is € 12.590

Bijzondere bijstand kan aangevraagd worden voor:
•Bewindvoeringskosten;
•Kosten budgetbeheer;
•Eigen bijdrage & griffiekosten advocaatkosten/rechtsbijstand;
•Eigen bijdrage tandheelkunde/ orthodontie;
•Overige situaties waar sprake zijn van een dringende redenen én noodzakelijke kosten van het bestaan én dat er niet verwacht kan 
worden dat die kosten voldaan kunnen worden uit het minimumloon/ bijstand en het vakantiegeld. Bijvoorbeeld een noodzakelijke
verhuizing.

Aanvragen voor iemand die een Participatiewet-uitkering heeft kan in overleg met de casemanager worden gedaan. Voor mensen die 
geen participatie uitkering hebben, maar wel op minimuminkomen zitten, kan een aanvraag via afdeling Bijzondere Bijstand worden 
gedaan. 
Telefoon: 046 4777 130 



49. Individuele inkomenstoeslag
Als u 5 jaar of langer een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau heeft, kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen als men 
aan de voorwaarden voldoet. 

VOORWAARDEN
Om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen, geldt het volgende:
•Men is 21 jaar of ouder en krijgt geen AOW;
•Het inkomen was de laatste 5 jaar niet hoger dan 100% van de voor diegene geldende bijstandsnorm;
•Men heeft alles geprobeerd om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen. Men heeft bijvoorbeeld –voor zover dat mogelijk was –
gesolliciteerd. Ook heeft men de vakkennis bijgehouden, een re-integratie traject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan;
•Men kan aantonen dat men zich heeft ingespannen om met betaald werk een beter inkomen te krijgen. Of men kan aantonen dat men 
een beperking heeft en hierdoor niet actief naar werk kan zoeken;
•Men heeft volgens de gemeente geen uitzicht op een hoger inkomen;
•Men heeft minder vermogen dan de vermogensgrens die voor diegene geldt;
•Men kreeg in de afgelopen 12 maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag.

HOOGTE
De hoogte van de toeslag hangt af van de gezinssamenstelling:
•Alleenstaande € 407,00
•Alleenstaande ouder met thuiswonende kind(eren) € 520,00
•Getrouwd of samenwonend € 580,00
Telefoon: 046 477 71 30



50. Woonkostentoeslag
VOORWAARDEN
Eigenaren van woningen hebben geen recht op huurtoeslag. Bij een laag inkomen en hoge woonkosten kunnen zij in 
aanmerking komen voor woonkostentoeslag. Bij bepaling van de hoogte hiervan wordt (meestal) aangesloten bij de 
regels voor woonkostentoeslag aan huurders, dus het systeem van de WHT. Een verschil is echter dat 
woonkostentoeslag aan eigenaren jarenlang kan voortduren, terwijl huurders doorgaans doorschuiven naar de 
huurtoeslag. De huurtoeslag kan met betrekking tot woonkosten van een woning in eigendom niet worden aangemerkt 
als een aan de bijstand voorliggende, passende en toereikende voorliggende voorziening aangezien de huurtoeslag niet 
geldt voor eigen woningen. Verzoeken om bijzondere bijstand voor aan een eigen woning verbonden woonlasten 
moeten worden beoordeeld op grond van artikel 35 lid 1 Participatiewet (zie CRvB24-06-2014, nr. 13/1943 WWB-T). 

Aanvragen via de gemeente (tel: 14046, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00).



51. Tegemoetkoming zorgkosten
VOORWAARDEN
Is men chronisch ziek of heeft men een handicap? En heeft men dit 
jaar hoge zorgkosten die niet zijn vergoed? Dan kan diegene 
misschien een eenmalige tegemoetkoming in zorgkosten aanvragen. 

VOORWAARDEN
•U woont in de gemeente Sittard-Geleen.
•U bent 18 jaar of ouder.
•U heeft een netto inkomen dat minder is dan 130% van de 
bijstandsnorm. Het gaat om het inkomen van uzelf en uw eventuele 
partner. Inkomsten van andere mensen die bij u wonen tellen niet 
mee.
•Als u alleenstaand bent mag u maximaal €6225 aan vermogen 
hebben. Uw vermogen bestaat uit al uw bezittingen. Denk hierbij 
aan spaargeld of een auto.
•Als u alleenstaande ouder of getrouwd bent mag u maximaal 
€12450 aan vermogen hebben.

Daarnaast moet u voldoen aan minstens 1 van de volgende 4 
voorwaarden:
•U krijgt hulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
•U heeft een indicatie "zorg thuis" of een persoonsgebonden budget 
van de Wet langdurige zorg (Wlz).
•U heeft de afgelopen 2 jaar het hele eigen risico (€385) van uw 
zorgverzekering verbruikt.
•U heeft dit jaar meer dan €350 aan eigen bijdrage voor 
ziektekosten betaald. Bijvoorbeeld voor de tandarts, fysiotherapeut 
of apotheek. Let op: hiermee wordt niet het eigen risico bedoeld.

HOE HOOG IS DE TEGEMOETKOMING?
De vergoeding bedraagt € 150,00 per kalenderjaar. Als iemand 
gehuwd of samenwonend is kunnen beide de tegemoetkoming 
aanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. U kunt de 
tegemoetkoming zorgkosten 2020 aanvragen tot 1 juli 2021.

Aanvragen via: www.sittard-geleen.nl middels een DIGID code. 

https://vidar.nl/ik-zoek-werk-of-inkomen/uitkering-extra-s-bij-laag-inkomen/uitkeringsbedragen-en-betaaldata/
http://www.sittard-geleen.nl/


52. Samen voor alle kinderen
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een dagje uit. Het lijkt normaal dat alle kinderen in 
Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. 1 op de 12 kinderen groeit namelijk op in 
armoede, ongeveer 2 per klas! Dat is heel erg veel. Sam& springt bij voor de kinderen. Via Sam& krijgen ouders en 
intermediairs gemakkelijk toegang tot organisaties die helpen als er thuis weinig geld is. Alle kinderen moeten mee 
kunnen doen!
Wat is Sam&?
Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds 
Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag 
kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.
Voor wie? 
Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met 
weinig geld kunnen er terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met activiteiten zoals sport of het vieren 
van een verjaardag.
Let op: sam& voor alle kinderen is het samenwerkingsverband van de regelingen die hierboven staan vermeld. 
De ouder/verzorger heeft dus de mogelijkheid om de aanvraag in te dienen via sam& voor alle kinderen óf 
afzonderlijk bij bovenstaande regelingen. Het kan niet en/en. 



53. VGZ Zuid-Limburgpakket
WAT
Een zorgverzekering “VGZ Zuid-Limburgpakket” met een 
premie van € 179,59 per maand: 
•Zònder eigen risico (i.p.v. € 385,-);
•De eigen bijdrage tot € 500,-per kalenderjaar is 
meeverzekerd;
•Ruime vergoedingen voor tandartskosten, orthodontie, 
fysiotherapie, brillen, hoortoestellen, gebitsprothese, 
kraamzorg en alternatieve geneeskunde.
•Vergoeding van de eigen bijdrage Wmo tot € 400,-per 
kalenderjaar voor huishoudelijke hulp en/of persoonlijke 
begeleiding of ondersteuning. De vergoeding wordt verleend 
op basis van de periodieke CAK-opgave van de betaalde eigen 
bijdrage. De vergoeding wordt per verzekerde verstrekt.
•Kinderen zijn gratis meeverzekerd.
•De premie wordt maandelijks via automatische incasso 
geïnd.
•Er wordt geen medische selectie toegepast.

VOORWAARDEN
•Voor personen die 18 jaar of ouder zijn.
•Inkomen mag niet hoger zijn dan 150% van de 
bijstandsnorm. 
•Overstappen kan enkel als er geen betalingsachterstand is bij 
de huidige verzekering.

AANVRAGEN
Tot en met 31 december van het lopende jaar kan een 
zorgverzekering worden aangevraagd voor het erop volgende 
jaar. Vraag een informatiepakket met inschrijfformulier aan:
•Telefoon: 0800 -25 00 010
•Via de website: www.vgz.nl/Zuidlimburg

http://www.vgz.nl/Zuidlimburg


54. Sociaal raadsvrouw Engelhart
Wat:
Sociaal Raadsvrouw Engelhart biedt Individuele begeleiding, ondersteuning en advies in sociale, juridische en 
financiële vraagstukken.
Ze hanteren vijf uitgangspunten:
1. Support
2. Wonen
3. School en werk
4. Inkomen en schulden
5. Gezondheid en welzijn

Voor de Westelijke mijnstreek wordt er per casus, client of opdrachtgever in gezamenlijkheid een prijs afgesproken of er 
is een vergoeding vanuit PGB mogelijk.
Aanvragen 
U kunt van maandag tot en met vrijdag contact opnemen met Sociaal Raadsvrouw Engelhart
T     +31 (0) 626714409
E      infor@engelhart-vpw.nl
https://m.facebook.com/sociaalraadsvrouwengelhart/
https://www.engelhart-vpw.nl/

mailto:infor@engelhart-vpw.nl
https://m.facebook.com/sociaalraadsvrouwengelhart/
https://www.engelhart-vpw.nl/


Disclaimer
FRIS is een uitgave van MEE Zuid-Limburg en is samengesteld met de grootste aandacht en zorgvuldigheid. 
Desalniettemin kan er sprake zijn van onjuiste of onvolledige informatie. Hoewel we dit vervelend vinden kunnen 
hieraan geen rechten worden ontleend. We ontvangen graag eventuele feedback zodat FRIS hiermee eventueel kan 
worden aangepast. Uiteraard geldt dat ook voor informatie die wellicht ontbreekt en een waardevolle meerwaarde zou 
kunnen vormen voor FRIS. 

Tips en suggesties mogen worden gemaild naar: fris@meezuidlimburg.nl

Door corona wijzigen openingstijden en/of afhaalmogelijkheden regelmatig. Het is dan ook raadzaam om voor de 
meest actuele informatie contact op te nemen met de desbetreffende organisatie. 

mailto:fris@meezuidlimburg.nl


De meest actuele versie van FRIS… 
Vindt u vanaf nu op de website van MEE Zuid-Limburg via de volgende link: 

https://meezuidlimburg.nl/mee-in-uw-gemeente/gemeente-sittard-geleen/

Het overzicht FRIS kan hier worden geraadpleegd en gedownload. Het is helaas niet mogelijk om per post een 
exemplaar toe te sturen. Desgewenst kunt u natuurlijk zelf een exemplaar afdrukken. Wilt u graag 2x per jaar een 
reminder ontvangen, dan kunt u hiervoor een e-mail sturen aan:

fris@meezuidlimburg.nl

https://meezuidlimburg.nl/mee-in-uw-gemeente/gemeente-sittard-geleen/
mailto:fris@meezuidlimburg.nl



