
Het spreekuur is het overblijfsel van de samenvoeging van het WAO-platform Sittard 
en De BURG in Geleen. Beide ontstaan begin jaren ’80. 

Mensen kunnen hier terecht voor persoonlijk advies over sociale zekerheid en/of 
begeleiding bij contacten met publieke instanties. Verder worden er vanuit het 
spreekuur regelmatig bijeenkomsten gepland om mensen voorlichting te geven over 
wetswijzigingen en regelingen. 

De doelstelling is: het bieden van informatie en advies aan alle burgers in de 
provincie Limburg die problemen ervaren of begeleiding zoeken bij vragen omtrent 
werk en inkomen. 

Mensen helpen hun situatie beter te begrijpen door een fysiek inlooppunt te bieden 
waar zij terecht kunnen met problemen die niet alledaags zijn.  

Daarnaast vervult het spreekuur een belangrijke rol in de maatschappelijke 
betrokkenheid. 

 Naast het spreekuur in Sittard-Geleen zijn er in Limburg nog wekelijkse spreekuren 
in Maastricht (3), Gulpen-Wittem, Hoensbroek, Reuver, Venlo en een provinciale 
telefonische helpdesk. 

   

Met vriendelijke groet, 

 Rene Suijkerbuijk 

Adviseur De Pijler | M 06 5807 3018 | T 046 420 8154  | 
renesuijkerbuijk@burgerkrachtlimburg.nl  

De Pijler, maakt deel uit van Burgerkracht Limburg - Mercator 1 – Sittard – Postbus 
5185 – 6130 PD Sittard  

                                                                  

 

mailto:renesuijkerbuijk@burgerkrachtlimburg.nl


                                   

 

Spreekuur sociale zekerheid Sittard-Geleen e.o. 

 

Informatie & advies over uitkering, begeleiding, bezwaar en vragen op gebied van WIA, 

WAO, Wajong, Ziektewet, Bijstand etc. 

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere 

uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos terecht.  

Het spreekuur is een “open spreekuur” wat betekent dat u géén afspraak hoeft te maken. U 
wordt dan op volgorde van binnenkomst geholpen. U bent van harte welkom met al uw 
persoonlijke en algemene vragen op het gebied van uitkeringen. Met name zijn wij 
gespecialiseerd in ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het spreekuur wordt 
bemenst door vrijwilligers die zelf met arbeidsongeschiktheid te maken hebben en derhalve 
ervaringsdeskundig zijn.  

Iedere donderdag van 14:00 – 16:00 uur. 

  Waar? Senioren Sociëteit Sittard Stad  

(voormalig politiebureau) 

  President Kennedysingel 16, 6137 AC  Sittard 

 

De Pijler ondersteunt deze spreekuren door heel Limburg. Door middel van het organiseren 

van scholing, financiële ondersteuning en het trainen van spreekuurvaardigheden van de 

vrijwilligers. De Pijler maakt deel uit van Burgerkracht Limburg. 

          


