
Samen leven, wonen, werken en zorgen

Veranderingen 
in zorg,
jeugd en 
werk



Zelfstandig thuis wonen
Mensen ontmoeten, meedoen in onze 

Roermondse samenleving en zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat 

wil natuurlijk iedereen! Ook als u  

problemen ondervindt omdat u bijvoor-

beeld op leeftijd bent of een beperking 

heeft. 

U kunt vaak méér dan u denkt! Op 

eigen kracht, of met hulp van familie, 

vrienden en buren. Lukt dit niet en 

heeft u toch ondersteuning nodig? Dan 

denkt de gemeente graag met u mee 

over de mogelijkheden.

Voor meer informatie, advies-op-maat 

of ondersteuning: bel Gemeente  

Roermond (0475) 359 999 of ga naar 

www.roermond.nl/om

Met een beperking aan het werk
Leuk werk met fijne collega’s, wie wil 

dat nou niet? Ook als u een beperking 

of handicap heeft. Maar dan liggen 

zulke banen meestal niet voor het  

oprapen.

Op zoek naar passend werk? Vaak is 

méér mogelijk dan u denkt! Zo moedigt 

de gemeente sinds 1 januari 2015 werk-

gevers aan om u in dienst te nemen. 

Bijvoorbeeld door mee te betalen aan 

het aanpassen van uw werkplek.

Bel voor informatie, advies en onder-

steuning het UWV 0900 – 9294 of  

ga naar www.uwv.nl

Opgroeien en opvoeden doe je samen
Het is leuk om in Roermond op te 

groeien! Maar misschien heb je soms 

twijfels of ben je onzeker. En wil je  

antwoord op jouw vragen. 

Opvoeden: een hele verantwoordelijk-

heid! Meestal gaat het goed, maar soms 

is het lastig. Het is niet raar als u hier 

vragen over heeft of hulp bij zoekt.  

Bijvoorbeeld als het gaat om een  

peuter die niet wil eten of een puber 

die wegloopt. Maar ook om een kind 

met autisme.

Opgroeien en opvoeden doe je samen. 

Ouders en kind samen, en soms ook 

met professionele ondersteuning. De 

gemeente heeft deze ondersteuning toe-

vertrouwd aan het Centrum voor Jeugd 

en Gezin. Bel voor vragen of hulp dan ook 

dit centrum 088 – 43 88 300 of ga naar 

www.cjgml.nl

Om!... naar nieuw samenleven 

staat voor een nieuwe manier 

van samenleven en –werken in 

Roermond. Daarbij gaan we uit 

van de kracht van de samen-

leving, wat mensen zelf kun-

nen. Inwoners, ondernemers 

en organisaties zijn hierbij als 

eerste aan zet. De gemeente 

stimuleert en ondersteunt. Sa-

men maken we van Roemond 

een stad waar mensen van alle 

leeftijden en bevolkingsgroe-

pen goed kunnen leven, wonen, 

werken en voor elkaar zorgen. 

De ondersteuning vanuit de 

gemeente is op 1 januari 2015 

uitgebreid en anders georgani-

seerd. Hieronder leest u waar u 

met vragen terecht kunt.



Samen
leven, wonen, 

werken en 
zorgen

Voor meer informatie over  
de veranderingen in zorg, 
jeugd en werk: ga naar 
www.roermond.nl/om
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