
Het begrip ‘Sociale Kaart’ 
Niet iedereen zal meteen weten wat de Sociale Kaart is. Daarmee wordt bedoeld een 
wegwijzer naar activiteiten, ondersteuning en zorg in een gemeente. De sociale kaart 
geeft een overzicht van mogelijkheden voor hulp in het dagelijks leven. U vindt op die 
kaart een overzicht van activiteiten die in uw buurt worden georganiseerd. Dit varieert 
van gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang, mantelzorg, parkeren tot sportclubs. 
 

Als digitaal voorbeeld 
hiernaast de sociale 
kaart van 
Culemborgkanmeer.nl 
met de vergaderlocatie 
van de Koepel 
Gepensioneerden. 
Onder iedere ballon 
zitten een aantal 
organisaties die op de 
een of andere manier in 
het sociaal domein van 
Culemborg actief zijn. 
 

In een gemeente van ca. 50.000 inwoners zijn al gauw 250 tot 400 organisaties actief. 
Een nieuwe medewerker in het sociale domein wil graag snel een goed beeld krijgen 
van de andere organisaties in een gemeente. Maar dit beeld is ook handig voor een 
inwoner of mantelzorger. Om inzicht te krijgen van het aanbod is voor een jonge, 
oude, betrokken of tijdelijke inwoner de sociale kaart een handige leidraad.  
 
Een gemeente heeft het liefst een Eén-loket-systeem om antwoord te geven op alle 
vragen. Het landschap van een zgn. ‘sociaal domein’ is lastig in te richten en nog veel 
lastiger goed bij te houden. Met een papieren gemeentegids loopt men snel tegen 
verouderde gegevens aan. Is de Sociale Kaart digitaal dan is de vraag hoe deze 
bekend te maken in een gemeente. De namen zijn voor de burgers of medewerkers in 
het sociale domein vaak niet logisch (zie bijv. www.culemborgkanmeer.nl). Daarnaast 
blijft de inhoud en actualiteit van de gegevens de verantwoordelijkheid van de 
aangesloten organisatie. Een goed ingericht sociaal platform van een gemeente 
schetst het aanbod voor welzijn, zorg, mantelondersteuning, geldzorgen, (digi-)taal, 
werk, wonen, sport, vervoer, voeding, eenzaamheidsbestrijding, energie, kinder- of 
ouderopvang, maar ook de mogelijkheden voor vrijwilligers en hun netwerk. Iedere 
gemeente wil deze informatie graag delen en is deze correct, dan vormt deze 
informatie de basis voor de eigen Sociale Kaart. 
 
De eigen, individuele ‘Sociale Kaart’ is echter niet iets gemeentelijks of regionaals 
maar iets persoonlijks. Bij uw ‘sociale kaart’ spelen namelijk ook nog kwaliteits- en 
levenswensen, mobiliteit, financiële draagkracht en risicobereidheid een rol.  
 
De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden is benieuwd 
naar de ervaringen van lidverenigingen en hun leden met de manier zoals gemeenten 
de blauwdruk van een buurt, omgeving of streek openstellen voor uw eigen sociale 
kaart. Stuur een korte beschrijving/ervaring naar het e-mailadres 
koepelgepensioneerdenzww@gmail.com 

http://www.culemborgkanmeer.nl/
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