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Een digitale brug tussen burgers
Het online platform maakt het mogelijk om
burgers met een hulpvraag en burgers die
hulp en ondersteuning willen bieden met
elkaar in contact te brengen. Op een laagdrempelige wijze en gericht op de eigen wijk.
Hier ligt ook de kracht van het platform. Het
platform vult de ruimte in die ontstaat tussen
de burgers die alles nog zelf kunnen doen en
de betaalde/professionele zorg.
Waarom dit online platform? Uit de praktijk blijkt
dat burgers elkaar nog niet goed weten te vinden
en de huidige moderne middelen hiervoor nog niet
optimaal worden ingezet.

Het online platform biedt burgers de mogelijkheid
om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Om rond te kijken in de eigen wijk voor een
hulpvraag of voor de actieve burgers die zich vrijwillig willen inzetten om mensen in hun omgeving te
helpen met bijvoorbeeld de boodschappen, kleine
klusjes in huis of voor sociaal contact.
Het platform faciliteert de burgers hierin en stelt
ze in staat om met elkaar in contact te komen. De
kracht van het platform zit in het feit dat het laagdrempelig in gebruik is en zich maximaal richt op
de eigen wijk.
De burger kan in zijn eigen omgeving zijn rol oppakken zonder tussenkomt van derden. Het platform
biedt de mogelijkheid om een grote groep nieuwe

VEILIG ONLINE

vrijwilligers binnen de gemeente in beweging te

- Privacy is 100% gewaarborgd

van verenigingen en maatwerk in de uitstraling van

- Net zo veilig als telebankieren

het platform om de herkenbaarheid in de wijken te

- Werkt op elke computer met internet

vergroten is altijd mogelijk.

- Laagdrempelig en voor iedereen
- Anoniem communiceren
- Plaats een hulp vraag binnen 1 minuut

.

brengen. Integratie van bijvoorbeeld activiteiten

HOE HET WERKT laagDREMPELIG
1.
AANMELDEN

Eenvoudig aanmelden met je
naam en emailadres en je
kunt direct beginnen.
De privacy is 100%
gegarandeerd.

2.

3.
ELKAAR HELPEN

„Na 2 dagen heb ik mijn
boodschappenhulp
gevonden. Vanaf nu elke
woensdag gezellig samen
de boodschappen doen.
Hoe makkelijk kan het zijn!”

HULPVRAAG

Een hulpvraag plaats je binnen 1
minuut en staat direct live op het
platform. Klaar om reacties te
ontvangen.

Er kan 24 uur per dag via email
anoniem gereageerd en gecommuniceerd worden. Is er eenmaal een
match dan hebben we elkaar
gevonden om te helpen.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ
• Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers
• Burgers in de eigen wijk worden samengebracht
• De match vinden tussen vraag en aanbod
• Nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor het werven van vrijwilligers
• Het verstrekken van informatie op gemeentelijk- en wijkniveau
• De bevordering van sociale samenhang
• Kostenbesparend voor de gemeenten door preventieve werking
• De aanpak van eenzaamheid
• Ondersteuning van de kanteling van de WMO en de transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
• Het samenbrengen van de burger en vrijwilligers zonder tussenkomst van de gemeente en andere (zorg)organisaties
• De mogelijkheid voor gemeenten om aan te sluiten bij de huidige digitale mobiliteit van de maatschappij

Stichting sbs onze toekomst samen
Stichting Sociaal Burgerschap richt zich op

Stichting Sociaal Burgerschap wil hier een bijdrage

het stimuleren, bevorderen en faciliteren van

aan leveren en stelt zich ten doel om de zelfredza-

sociale burgerparticipatie en informele zorg.

amheid van burgers te vergroten.

Een (digitale) brug slaan tussen burgers. Stichting

Stichting Sociaal Burgerschap richt zich in eerste

Sociaal Burgerschap richt zich op het samenbren-

instantie op het met elkaar in contact brengen van

gen van burgers. Stichting Sociaal Burgerschap

burgers. Dit doen wij door middel van een speciaal

is een initiatief welke is ontstaan vanuit het ver-

hiervoor in het leven geroepen online platform. Een

trouwen en geloof in zelfredzaamheid en de eigen

digitale ontmoetingsplaats die een brug slaat tus-

kracht van burgers en diens omgeving.

sen burgers in hun eigen straat, wijk, dorp of stad.
Hieronder vallen zowel individuele burgers als bur-

In een veranderende maatschappij van verzorgings-

gers aangesloten bij een vereniging of stichting.

staat naar participatiestaat is er een toenemende
behoefte aan betrokken burgers die zich willen in-

Stichting Sociaal Burgerschap ambieert een verde-

zetten voor hun medemens. Nu er in mindere mate

re doorontwikkeling en nodigt partijen uit om samen

een beroep kan worden gedaan op de (lokale) over-

het sociale burgerschap van burgers te vergroten.

heid wordt er meer verwacht van de burger zelf.
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Gewandeweg 5
6161 DJ Geleen
+31 046-3020017
info@stichtingsbs.nl
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