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VIDAR is de sociale dienst van de gemeenten Sittard/Geleen, Stein en Beek. Ze begeleiden inwoners 
van deze gemeenten op diverse leefgebieden (zoals werk, schulden, scholing). Vidar wil mensen 
helpen met een perspectief op werk.  VIXIA is een onderdeel van deze nieuwe organisatie. Het doel is 
vooral om wijkgericht te werken; zichtbaar te zijn in de wijk dicht bij de burger. Op de locatie van de 
Wagenerflat in Geleen is een woning ingericht als ontmoetingsplek. Daar kan de burger terecht voor 
hulp en met vragen.  
VIDAR sluit met haar visie aan op de beleidsthema’s van de gemeente(n): eenzaamheid, gezond 
ouder worden, armoede, perspectief op werk. Er ligt geen kant en klaar pakket, iedere burger is 
immers anders. VIDAR werkt zoveel mogelijk op maat en zoekt samen met de burger naar 
oplossingen.  
VIDAR heeft in de gemeente Sittard een werkplaats waar men ervaring kan opdoen en vaardigheden 
kan versterken. Met het opdoen van deze kennis vergroten burgers de kansen op de arbeidsmarkt. 
De werkplaats is vooral bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om vervolgens 
op eigen kracht verder te kunnen. Bijzondere aandacht is er voor de doelgroep vluchtelingen en de 
gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire.  
 
 
Met deze opzet wil VIDAR een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid. Ze werken samen 
met organisaties als politie, woningcorporatie, MEE, welzijnswerk etc. Via deze kanalen ontvangen 
burgers de informatie over de dienstverlening van VIDAR.  
In diverse wijken in Sittard vinden aanpassingen van woningen plaats om de leefbaarheid en 
veiligheid te bevorderen. Daarbij houdt men rekening met geschikte woningen voor elke beurs.  
 
VIDI is ook een onderdeel van VIDAR. Hier is vooral aandacht voor jongeren die een eigen bedrijf 
willen starten.  
 
 
Reacties van de bezoekers: 
Wat kan VIDAR betekenen voor eenzame oudere moslims in de gemeente?  
Het gaat om een grote groep die echt om hulp verlegen zit. Zij worden steeds ouder, diverse 
ziektebeelden dienen zich aan zoals dementie en diabetes. Eenzaamheid ligt ook op de loer; in deze 
groep meer dan bij autochtone ouderen die vaak gebruik maken vormen van dagbesteding of in het 
verenigingsleven. Moslim-ouderen maken daar geen gebruik van. Ze zijn van deze voorzieningen 
nauwelijks op de hoogte omdat ze die vanuit hun herkomst niet kennen. Is er een indicatie nodig om 
hieraan deel te nemen, zijn er kosten aan verbonden?  
Het is aan te bevelen om op plekken waar moslims elkaar ontmoeten (zoals in de moskee) een flyer 
te leggen met het aanbod van de gemeente en/of VIDAR over deze voorzieningen.  
 
De eenzaamheid onder de ouderen vertaalt zich ook in een hoger bezoek aan de huisarts en 
toenemende gezondheidsklachten. Door aandacht te besteden aan die eenzaamheid nemen die 
klachten af. VIDAR heeft niet direct een oplossing voor de eenzaamheid; zij geven aan dat het goed is 
om binnen de gemeenschap zelf te kijken naar mogelijkheden om de ouderen tegemoet te komen.  
De ouderen bezoeken bijv niet de locatie van Alwasatia in Geleen. Het gebouw is voor ouderen en 
mensen die slecht ter been zijn niet toegankelijk. Er is geen lift aanwezig.  
 



De bezoekers – die vanwege de start van de vakantieperiode slechts beperkt aanwezig zijn -  geven 
aan een vervolg van deze bijeenkomst op prijs te stellen. Als de wethouder van de gemeente daarbij 
aanwezig kan zijn heeft dat de voorkeur.  
 


