
Jaarlijks worden er in Nederland enkele duizenden gezinnen 
door woningcorporaties uit hun woning gezet. Huis- 
uitzettingen hebben ingrijpende gevolgen voor de direct 
betrokkenen. Ze leiden vaak tot dak- en thuisloosheid en 
een veelheid aan sociale problemen. Ook veroorzaken ze 
hoge maatschappelijke kosten, die per gezin kunnen  
oplopen tot rond de honderdduizend euro. Voldoende 
redenen om huisuitzetting waar mogelijk te voorkomen. 

Persoonlijk contact

Addie Redmeijer was als projectleider intensief betrokken 
bij de totstandkoming van het project Preventie Huisuit-
zetting, een initiatief dat hem nauw aan het hart ligt. 
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Door het in een vroeg stadium inzetten van een gezinscoach wil Trajekt voorkomen dat gezinnen 
met jonge kinderen op straat worden gezet. In de gemeente Maastricht is het project Preventie 
Huisuitzetting in september 2018 van start gegaan. Met tot dusverre een mooi resultaat: in de 
afgelopen maanden heeft het project de uithuiszetting van twaalf gezinnen weten te voorkomen.
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Interventieteam met gezinscoaches

“Een uitzetting heeft een  
 enorme impact op het  
 welbevinden van kinderen,  
 zoals psychische klachten  
 en gedragsstoornissen.”

“Buiten de ingrijpende gevolgen die een uithuiszetting 
voor de ouders van een gezin heeft, is er het leed dat de 
kinderen ervan ondervinden. Zij worden abrupt uit hun 
vertrouwde omgeving gerukt en kunnen vaak ook niet 
meer naar school. Dit alles heeft een enorme impact op 
hun welbevinden, zoals psychische klachten en gedrags-
stoornissen. Dit was een van de redenen dat dit project  
is opgestart.”
De doelgroep is divers, zegt hij. “Bijvoorbeeld mensen die 
werkloos zijn geraakt, hun partner verloren hebben of in 
scheiding liggen. Soms zijn er psychische problematieken 
of andere gezondheidsproblemen.” Door minder inkomsten 
en stijgende vaste lasten, zoals een hogere energierekening 
en duurdere voedselprijzen, ontstaan betalingsachter-

Iedereen doet ertoe.

Geen huisuitzetting, maar hulp op maat voor 

gezinnen met betalingsachterstanden standen. Dat soort zaken kan net de druppel zijn die de 
emmer doet overlopen. “Mensen zijn het lang niet altijd 
zelf schuld,” benadrukt hij. 
De kracht van het project zit volgens Redmeijer in de 
onconventionele werkwijze: “We leggen in een zo een 
vroeg mogelijk stadium persoonlijk contact met het gezin. 
Het afleggen van huisbezoeken meerdere keren per week, 
ook in het weekend en in de avonduren, is een belangrijk 
onderdeel van onze aanpak. Hierdoor ontstaat er al snel 
een vertrouwensband. Daarbij is het begeleidingstraject 
zeer intensief en duurt het rond de vier maanden.”

Signalen van huurachterstand

Hoe verloopt het proces? Wanneer wordt het interventie-
team met de gezinscoaches ingeschakeld? Redmeijer: 
“Het inschakelen van de gezinscoach vindt plaats zodra er 
signalen zijn van huurachterstand. Dat signaal krijgen wij 
van de woningcorporaties. De corporaties mogen deze 
melding alleen doen als het gezin een toestemmings- 
verklaring informatiedeling heeft afgegeven. Na de melding 
benaderen de gezinscoaches de gezinnen persoonlijk door 
op huisbezoek te gaan, desnoods in de avonduren of in 



gezin bezoeken we alle hulpverlenende instanties. 
We zorgen dat ze weer over voldoende inkomsten beschik- 
ken om vanaf dat moment de lopende rekeningen, zoals de 
huur, te kunnen betalen. Indien nodig gaan de Krediet-
bank of Bewindvoering in gesprek met de schuldeisers.  
Bij afsluiting van gas-, elektriciteit en water nemen wij zelf 
contact op met de leverancier om iets te regelen, als dat 
noodzakelijk is.”
Ook kijken de coaches naar acute levensbehoeftes, “bijvoor- 
beeld of er voldoende voedsel in huis is. Als dat nodig is, 
melden wij het gezin aan bij De Gouwe of de voedselbank.” 
In situaties dat aanmelding niet meteen gerealiseerd kan 
worden, kunnen de gezinscoaches gebruik maken van 
een werkbudget, dat ter beschikking is gesteld door het 
Elisabeth Strouven Fonds. “Daardoor kunnen wij mensen 
onmiddellijk voorzien van de eerste levensbehoeften. Bij 
veel afval in en om de woning gebruiken we dit geld om 
een container of busje te huren alles af te voeren.”
Gedurende vier maanden blijven de coaches het gezin 
volgen. “We houden de vinger aan de pols en blijven 
reageren op hulpvragen van het gezin. Tussentijds is er 
voortdurend overleg met de afdelingen huurincasso van  
de corporaties om erop toe  
te zien dat de huur inder- 
daad betaald wordt.”
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Voorwoord

Hoewel ik bekend ben met de veelheid aan activiteiten van 
het welzijnswerk, zie ik, sinds er zelf ben ingestapt, van 
dichtbij wat er allemaal gebeurt. En dat is heel veel. Trajekt 
zit in de haarvaten van de buurten en wijken. Trajekt onder- 
steunt daar waar de gewone dingen niet vanzelf gaan en 
helpt erger voorkomen. 
De medewerkers van Trajekt zitten dichtbij het vuur:  
ze kennen de buurten, dorpskernen en hun bewoners.  
Ze treden zelf niet op de voorgrond, ze zijn er op uit om 
anderen te laten ‘glimmen’: de burger, de vrijwilliger, de 
clubjes, de kinderen, de jongeren uit de buurt, en zo kan  
ik nog wel even doorgaan. 
Iedereen doet ertoe, Trajekt maakt het waar. Aandacht voor 
verborgen leed, eenzaamheid of armoede, maar ook het 
faciliteren van initiatieven van en voor burgers. De kracht 
van Trajekt zit in het ‘leren zelf te doen’, in de kleine dingen 
met hoog maatschappelijk rendement, in de ontmoetings-
plekken, in het voorkomen van huiselijk geweld, in het 
opbouwwerk en het buurtwerk, in de Speelpannen, de 
Kunstketel, in het (school)maatschappelijk werk, de Wijk- 
servicepunten, in Playing for success…. te veel om op te 
noemen. Bezoek de website www.trajekt.nl maar eens,  
u zult het zien!

Ook deze editie van ‘Iedereen doet ertoe’ geeft hier een 
goed beeld van. Preventie Huisuitzetting is een fantastisch 
project dat voorkomt dat mensen uit hun huis worden 
gezet. Enorm veel menselijk leed blijft bespaard. Gezinnen, 
maar vooral ook de kinderen, krijgen weer een toekomst. 
Nog maar te zwijgen over de maatschappelijk schade die 
hiermee wordt voorkomen. Je praat al snel over tonnen! 
Zo ook ‘Nederlandse les aan nieuwkomers’. Nieuwkomers 
die het Nederlands machtig zijn integreren zoveel makke- 
lijker, kunnen voorzien in hun eigen inkomen en hebben 
toekomst in ons land.
En dan onze straatcoaches, o.a. actief in Valkenburg a/d 
Geul. Jongeren die gekend en herkend worden zorgen 
voor minder overlast, kiezen het juiste pad en ontwikkelen 
zich beter. Allemaal niet gering. 
Als eerste openbaar optreden voor Trajekt mocht ik uit 
handen van de voorzitter van Zweit veur leid, een check van 
€ 30.000,- in ontvangst nemen voor het project ‘Kamers 
met Kansen’. Een geweldig bedrag, waarvoor dank. Ook 
hier is Trajekt actief. Niet alleen bij de organisatie, maar 
medewerkers lopen ook mee in de sponsorloop, ze ‘zweiten’. 
Mooi toch! 
Ik ben nieuw bij Trajekt, maar ik heb al gezien dat de basis 
goed is. Onze medewerkers hebben het welzijnshart op de 
juiste plek, ze gaan ervoor!

Ward Vijgen,
directeur/bestuurder Trajekt

Welzijnshart

het weekend. De coach bouwt een vertrouwensband op 
met het betreffende gezin. Daarna wordt samen gekeken 
naar mogelijkheden om de huisuitzetting te voorkomen. 
Een persoonlijk begeleidingstraject van vier maanden moet 
het gezin uit de gevarenzone halen. Omdat je aankondigt 
dat je het gezin komt helpen, reageren mensen meestal 
opgelucht en enthousiast.”

Beoordeling situatie

“Eerst maak je als coach een beoordeling van de situatie 
van het gezin: de financiële omstandigheden, maar ook van 
andere leefgebieden zoals woon- en werkomstandigheden, 
geestelijke gezondheid en mobiliteit,” vervolgt Redmeijer. 
“En je bekijkt of er een WMO-indicatie (nodig) is. Op basis 
van deze informatie maak ik samen met de andere team- 
leden een plan van aanpak. Daarin staat aangegeven op 
welke leefgebieden hulpverlening noodzakelijk is en wat 
het gezin nodig heeft om uit de problemen te komen.  
De gezinscoach neemt vervolgens het plan door met het 
gezin en laat het door de ouders ondertekenen. Zodra dat 
gebeurd is, zetten wij de uithuiszettingsprocedure stop.”

Uitrollen plan van aanpak

Daarna gaat de coach intensief met het gezin aan de slag en 
wordt het plan in de praktijk gebracht. “Alle lijnen worden 
uitgezet. Indien nodig schakelen we het project Schuld & 
Budget Buddy, het Klapperproject en het maatschappelijk 
werk van Trajekt in. Bij zwaardere problematieken zijn dat 
de Kredietbank Limburg of Bewindvoering. Samen met het 

Rezie (drie kinderen in de leeftijd van 16, 14 en 8 jaar, 
sinds februari 2018 gescheiden)  

“Ik werkte fulltime als verpleegkundige en mijn ex-man 
werkte niet. Nooit zag ik dat de post rekeningen of brieven 
van een deurwaarder bezorgde. Middels loonbeslag kwam 
ik er telkens achter dat er rekeningen niet betaald waren. 
Dit gebeurde jaar in jaar uit. Als ik de rekening wilde 
controleren liet mijn ex-partner dit vaak niet toe. Zelf had 
ik geen inloggegevens van de bank. Na jaren van hard 
werken en vele loonbeslagen maakte ik de keuze om te  
gaan scheiden. Ik kon er niet meer mee leven dat er dingen 
voor me achter gehouden werden en dat ik werkte om 
achterstallige rekeningen met boete te betalen.
Vlak voor de scheiding ontdekte ik dat er ook een huur- 
schuld was. Via Woonpunt vernam ik dat er in maart 2017 
een rechtszaak geweest was vanwege huurachterstand, en 
dat er een betalingsregeling liep. (Het was inmiddels 
november 2017.) Maandelijks moest 175 euro betaald 
worden. Kwamen we deze betaling niet na, dan zou er een 
uithuiszetting plaatsvinden. 
Mijn ex zou deze regeling blijven voortzetten (hij woonde 
inmiddels niet meer bij ons). Dat gebeurde echter niet. 
Vanwege een uit de hand gelopen conflict kreeg ik het 
advies van de Politie en Veilig Thuis geen contact meer 
met hem te onderhouden en ook niet meer te reageren 
op e-mails. Mijn ex bleef mij echter mailen en dreigde op 
een gegeven moment dat hij de betalingen helemaal zou 
stopzetten als ik niet binnen vijf minuten zou reageren. 
Dan zou ik met de kinderen op straat komen te staan, 
dreigde hij.
Ik reageerde niet op zijn dreigmails, met als gevolg dat er 
drie dagen later een brief op de deurmat lag van de 
deurwaarder, met de mededeling dat mijn ex-man niet 
meer aan de betalingen zou voldoen. Ik heb zelf contact 
opgenomen met de deurwaarder en de situatie uitgelegd. 

Ook dat ik die 175 euro niet kon betalen daar er al  
betalingsregelingen liepen van de Belastingdienst, waar 
mijn ex-man op mijn naam ook schulden heeft gemaakt. 
Ik kreeg echter als antwoord dat een lager bedrag betalen 
niet mogelijk was daar er een vonnis lag, en als dat niet 
uitgevoerd kon worden ik en de kids  alsnog uit de woning 
gezet zouden worden.
Via via kwam ik in contact met Addie Redmeijer van Trajekt. 
Ik ben met hem in gesprek gegaan. Hij wilde bekijken of 
hij iets voor mij (en mijn kinderen) kon betekenen. Het zou 
wel moeilijk worden daar er al een vonnis lag, maar het 
ergste wat nog zou kunnen gebeuren was dat ik met de 
kinderen uit de woning moest. Dan zouden mijn kinderen 
uit hun vertrouwde omgeving worden gerukt en dat was 
het laatste wat ik wilde. Zeker na alle ellende die ze al 
hadden mee gemaakt. 
Addie is in gesprek gegaan met instanties, met welke weet 
ik niet precies. Dat is buiten mij om gegaan. Na een tijdje 
kreeg ik het bericht dat het hem gelukt was en dat ik met 
mijn kinderen in de woning kon blijven. 
Het project Preventie Huisuitzetting heeft heel veel voor 
mij en mijn kinderen betekend. De problemen zijn nog 
niet helemaal opgelost tussen mij en mijn ex, maar dat zal 
verder via de advocaat geregeld worden. Maar het geeft 
zoveel rust dat ik niet meer bang hoef te zijn om mijn 
woning uitgezet te worden. Daar ben ik Addie en Trajekt 
heel erg dankbaar voor.”

Trajekt voert dit project uit in samenwerking met de 
gemeente Maastricht, woningcorporaties, maar ook 
met andere betrokken netwerkpartners, zoals o.a. de 
Kredietbank Limburg, Batta Bewindvoering, Vangnet 
OGGZ, Team Jeugd en het Veiligheidshuis. Financiële 
ondersteuning wordt geboden door het Elisabeth 
Strouven Fonds.

“Het Project Preventie Huisuitzetting heeft heel 
veel voor mij en mijn kinderen betekend.”

Meedoen in de samenleving is belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor anders-
taligen kan het niet voldoende spreken van de Nederlandse taal een belemmering zijn die het 
meedoen bemoeilijkt. In buurtcentrum De Boeckel in de Maastrichtse wijk De Heeg is sinds 
februari 2017 een taalcafé, dat twee ochtenden per week haar deuren opent voor iedereen die 
beter Nederlands wil leren spreken. Een gesprek met een van de taaldocenten, enkele deelnemers 
en de ondersteuner van Trajekt.

Nederlandse 
les voor  
wereldburgers

Het is maandagochtend half 10. In de lesruimte in buurtcentrum De Boeckel druppelen de 
leerlingen voor de Nederlandse les langzaam binnen. Het is een internationaal gezelschap:  
de deelnemers zijn afkomstig uit o.a. Syrië, Senegal, Afghanistan, Eritrea, Ethiopië en Gambia. 
Ze worden welkom geheten door de docenten, twaalf man sterk, allemaal vrijwilligers.  
Op de tafels ligt lesmateriaal in alle soorten en maten: lees- en grammaticaboekjes, maar 
ook folders van supermarkten en warenhuizen. De sfeer is gemoedelijk en ontspannen. 
Het lesgeven gebeurt niet klassikaal, maar in kleine groepjes van twee of drie, op een 
speelse en ontspannen wijze. 

Extra oefening in praten en begrijpend lezen

Hoewel de meeste deelnemers een inburgeringscursus achter de rug hebben, kost het 
spreken van de Nederlandse taal hen nog veel moeite, waardoor ze zich onzeker voelen in 
hun dagelijks functioneren. Door de taallessen krijgen ze extra oefening in praten en 
begrijpend lezen. De nadruk ligt op het spreken van de taal in alledaagse situaties. De 
belangstelling voor het taalcafé is groot. Per week zijn er rond de vijfentwintig gegadigden, 
verspreid over twee ochtenden.
De meeste deelnemers hebben geen familie of vrienden in de buurt en leiden hier vaak 
een geïsoleerd bestaan. De wekelijkse lessen zijn voor hen een mogelijkheid om andere 
mensen, die in een soortgelijke situatie verkeren, te ontmoeten. De koffiepauze om kwart 
over 10 biedt volop gelegenheid voor het voeren van een leuk gesprek en het leggen van 
nieuwe contacten.

Vrijwilliger Annelies Heijnen, docente Nederlandse les
“Voor mijn pensionering was ik docente gezondheidszorg en 
biologie op Hogeschool Zuyd. Ik wil graag een bijdrage blijven 
leveren aan de maatschappij en heb graag mensen om mij 
heen. In februari 2017 ben ik begonnen met het geven van 
Nederlandse les. We zijn met twaalf docenten, allemaal 
vrijwilligers. Ze komen verspreid over de twee ochtenden dat 
de lessen plaatsvinden.
Veel deelnemers bezoeken de Nederlandse les ook vanwege 
het sociale aspect. Ze ontmoeten elkaar hier elke week en 
bouwen een band op. En het werkt om mensen met elkaar in 
contact te brengen die elkaar kunnen aanvullen. Uit deze contacten is er ook een wandel-
groep ontstaan die elke donderdagochtend twee uurtjes wandelt.
De lessen vinden plaats op individuele basis, in kleine groepjes. De niveaus van de deelnemers 
zijn verschillend, het varieert van hoogopgeleid en universitair geschoold tot analfabetisme. 
Ook hun achtergrond en motivatie om de lessen te volgen lopen uiteen. De mensen 
mogen zelf aangeven waar ze aan willen werken: spreekvaardigheid, hulp bij solliciteren, 
uitleg bij grammatica of leesvaardigheid, alles is mogelijk. We hebben veel lesmateriaal.”

Kinfe Mengtab (25) uit Eritrea
“Ik woon nu vier jaar in Nederland. Mijn opleiding tot tegelzetter 
heb ik net afgemaakt. Eind februari heb ik mijn certificaat 
gekregen. Ik wil graag mijn Nederlands verbeteren. Taal is 
belangrijk: zonder kennis van de taal van het land waar je 
woont kun je niets begrijpen. Het is ook belangrijk om mijn 
werk als tegelzetter te kunnen doen.
Ik woon graag in Nederland. Het is hier veilig en je bent vrij 
om te doen wat je wilt. Je mag zelf kiezen hoe je je leven 
invult: werken, studeren. Je kunt hier je eigen keuze maken. 
Dat is in Eritrea niet het geval.”

Balla Musa Touray (36) uit Gambia
“In 2014 ben ik vanuit Gambia naar Nederland gekomen.  
Het leven hier is goed. Ik woon in een appartement in Heer.  
In Gambia was ik visser. Hier heb ik een tijdlang voor de  
MTB gewerkt, maar ik kreeg problemen met mijn rug. Om te 
integreren moet ik beter Nederlands leren spreken. Sinds een 
maand volg ik Nederlandse taallessen in De Boeckel. De lessen 
zijn fijn. Ik heb al veel geleerd over hoe de maatschappij in 
Nederland werkt. Ook leer ik beter praten, lezen en schrijven.”

Nesrin Bilal (34) uit Syrië
“Vanwege het oorlogsgeweld ben ik in 2015 vanuit Syrië, via 
Turkije naar Nederland gevlucht, samen met mijn man en twee 
kinderen. Ik woonde in Alleppo, daar had ik een kappers- 
zaak. Ik heb een inburgeringscursus gedaan en heb Nederlands 
leren spreken. Sinds drie maanden volg ik de Nederlandse 
taallessen in De Boeckel. Ik vind de Nederlandse taal moeilijk, 
was bang om mijn kennis weer te vergeten. Ik kan niet veel 
oefenen, thuis praat ik geen Nederlands. Hier kan ik oefenen 
met praten. Dat doen we veel en dat vind ik fijn. Al doende 
wordt mijn spreekvaardigheid beter.”

Jaqueline Houben, ondersteuner Trajekt en initiatief- 
nemer van taallessen
“Mijn rol is het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers: 
de docenten. Inhoudelijk werken ze geheel zelfstandig. De 
lessen zijn tot stand gekomen nadat binnen het Wijkservice-
punt geconstateerd werd dat er veel mensen moeite hebben 
met de Nederlandse taal. Dat bleek ook bij het oproepen van 
klanten voor een voortgangsgesprek in samenwerking met 
het Werkplein. Daarom heb ik een oproep voor vrijwilligers in 
de buurtbladen geplaatst. Dat leverde veel reacties op. Zo zijn 
we begonnen met de taallessen. Wij richten ons vooral op het leren spreken van de taal. 
Daar is de meeste behoefte aan.”

Nederlandse taallessen vinden plaats op meerder plekken in Maastricht en het Heuvelland.
Voor meer informatie, kijk op de website: www.trajekt.nl.
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Docente Annelies Heijnen en Balla Musa Touray

Addie Redmeijer



“Mijn prioriteit ligt bij het zoeken naar  
 balans en stabiliteit en het verder op   
 orde brengen van het ‘huis’.”

Ward Vijgen is nog maar een kleine twee maanden 
directeur-bestuurder van Trajekt. Tijdens dit korte tijd- 
bestek heeft zich hij een beeld gevormd van de organisatie 
waarvan hij nu aan het roer staat. Wat is zijn eerste indruk? 
“Het viel mij meteen op dat hier enorm betrokken mede- 
werkers werken, met het welzijnshart op de goede plek 
en met een sterke focus op service- en dienstverlening. 
Ze zijn sterk verweven met de buurten en dorpskernen 
waar ze werkzaam zijn. In mijn ogen is Trajekt een uitermate 
waardevolle organisatie met een hoog maatschappelijk 
rendement.”
De kracht van Trajekt zit volgens Ward in de integraliteit 
van de organisatie. “Er zitten zoveel dimensies aan het 
werk van Trajekt, het is breed en veelomvattend: van een 
schoolmaatschappelijk werker die spreekuur houdt op een 
school tot een opbouwwerker actief in de buurt, van de 
spreekuren van de Wijkservicepunten tot de Buurtbrögke 
en de sociale teams. Trajekt is zo sterk vertegenwoordigd 
op een veelheid van plekken dat het daardoor een hele 
brede eerstelijns voorziening is. Met preventie als onschat- 
bare maatschappelijke waarde. Immers: voorkomen is 
beter dan genezen.”

Van onderwijs en jeugdzorg naar welzijn

Ward begon zijn carrière in het onderwijs. Hij was werk- 
zaam bij o.a. Stichting Bijzonder Jeugdwerk BJ Limburg, 
de Hogeschool van Utrecht en bij de Stichting Katholieke 
Schoolgemeenschap Eysenhegge te Sittard. 
In 2000 werd Ward directeur van SVO Lomschool Eysen- 

Sinds 1 januari 2019 heeft Trajekt een nieuwe directeur-bestuurder: Ward Vijgen, afkomstig van 
Rubicon Jeugdzorg. Hij volgt interim-bestuurder Guido van den Boorn op. Een kennismaking. 

Ward Vijgen,
het nieuwe gezicht  
van Trajekt

hegge in Sittard, waar hij een flinke dosis bestuurlijke 
ervaring opdeed. Hij kwam terecht in een school die op 
de drempel stond van een groot fusieproces met tien 
andere scholen. “De Lomschool moest opgeheven worden 
en integreren in het regulier onderwijs. Dat was een grote 
operatie. Uiteindelijk zijn alle scholen gefuseerd tot één 
college, het DaCapo College Sittard-Geleen.” 
Na een aantal jaren een functie te hebben bekleed in het 
college van bestuur van het DaCapo College, volgde in 
2010 de overstap naar Rubicon Jeugdzorg, een organisatie 
actief in Midden en Noord-Limburg die jeugdigen en 
gezinnen opvoedondersteuning biedt. Negen jaar lang 
was Ward bestuurder van deze organisatie. Daar maakte 
hij de transitie mee van jeugdzorg van de overheid naar 
de gemeenten, een majeure operatie, die uiteindelijk 
resulteerde in de keuze voor het concept zelforganisatie, 
de organisatievorm waar ook Trajekt voor gekozen heeft.
Ward over deze keuze: “Om de transitie goed te laten 
verlopen hebben we bij Rubicon goed nagedacht over wat 
medewerkers nodig hebben om hun werk goed te doen. 
We kwamen uit bij een organisatievorm die de teams in 
staat stelt zo veel mogelijk zaken zelf te organiseren, met 
veel eigen verantwoordelijkheid. Dan kom je al snel uit 
bij het concept zelforganisatie. Bij Rubicon begonnen we 
in 2012 met zelforganiserende teams. Net als bij Trajekt 
was het een hele tour om die slag te maken. Het is niet 
gemakkelijk. Teams met veel eigen verantwoordelijkheid 
en veel regel- en handelingsruimte zijn een aanlokkelijk 
perspectief, maar het is natuurlijk ook een grote uitdaging. 
Essentieel is dat zelforganisatie geen doel op zich is.  
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Als organisatie moet je blijven kijken naar de meerwaarde: 
wat draagt het bij aan de serviceverlening en de dienst-
verlening van je klanten.”
Zo’n concept is nooit af, zegt hij. “Het is een organisatie-
vorm die altijd onderhouden moet worden, want teams 
en opdrachten veranderen voortdurend.” 

Balans en stabiliteit

Hoewel Trajekt een stormachtige periode achter de rug 
heeft, heeft Ward de indruk dat de organisatie zichzelf 
opnieuw aan het uitvinden is. Het proces naar zelforgani-
satie is in volle gang. Zijn prioriteit ligt bij het zoeken naar 
balans en stabiliteit en het ‘huis’ verder op orde brengen. 
“Zodat de mensen in de teams de rust vinden om hun 
werk goed te doen. Met als voorwaarde een goede dienst- 
verlening van de ondersteunende diensten. Zij zijn het 
die het werk faciliteren.”

Ward Vijgen woont in Hoensbroek. Hij is getrouwd met July. 
Samen hebben ze twee kinderen, een dochter en een zoon, 
die al geruime tijd op zichzelf wonen. Ward houdt van 
wandelen en motorrijden. Daarnaast is hij tot 2015 
voorzitter geweest van de Harmonie Sint Cecilia. Momen-
teel is hij nog lid van het ere-bestuur. Ook is hij lid van de 
Raad van Toezicht van het Huis voor de Sport en Topsport 
Limburg, van de Lions Club Parkstad en van de Coöperatie 
Verbindend Leiden.

5

Na een scheiding is het voor ouders niet altijd gemakkelijk 
om elkaar als partner los te laten en de kinderen en de 
opvoeding centraal te stellen. Het is een hele klus om als 
alleenstaande ouder vorm te geven aan het invullen van 
je nieuwe rol. 

Er zijn veel vragen waar je geen antwoord op hebt. Zoals: 
hoe doe je dat eigenlijk, alleenstaand ouderschap vorm- 
geven na een scheiding? Hoe pakken andere ouders dat 
aan? Hoe zorg je dat de opvoeding van je kind onderwerp 
van gesprek blijft? Wat heeft je kind nodig? Maar ook: 
wat heb jij zelf nodig?

Samen zorgen voor de kinderen na een scheiding, hoe doe je dat? De workshop ‘Opvoeden in 
twee huizen’ van Trajekt biedt alleenstaande ouders een programma vol tips en inspiratie  
over dit onderwerp.

Workshop  

‘Opvoeden in twee huizen’

Andy Kupferschläger is sinds september 2017 actief als 
straatcoach in Valkenburg, samen met collega Mike Smits. 
“We zijn de brug tussen de leefwereld van de jongeren 
en de systeemwereld van de gemeente,” zo omschrijft  
hij zijn rol als straatcoach. “Het belangrijkste onderdeel 
van ons werk is contact leggen met de jeugd op straat, 
om heel geleidelijk een vertrouwensband met ze op te 
bouwen. Ondertussen inventariseren we wat hun wensen 
en behoeften zijn, om daar samen met hen invulling aan 
te geven.”
Een jongerenontmoetingsplek, een JOP, staat hoog op  
het verlanglijstje van veel jeugdigen, weet Andy. “Op zo’n 
plek kunnen ze elkaar opzoeken en samen chillen en 
activiteiten ondernemen, zonder dat ze worden weg- 
gestuurd. En zonder dat de buurt er last van heeft.”

Sommige jongeren hangen graag zomaar wat rond. Meestal is dat geen enkel probleem. Soms kan  
het echter leiden tot gevoelens van overlast of onveiligheid bij omwonenden en/of voorbijgangers. 
Straatcoaches van Trajekt kunnen ertoe bijdragen dat er wederzijds meer begrip ontstaat en dat 
de tolerantie naar elkaar wordt vergroot. 

 Straatcoaches in Valkenburg a/d Geul

“Wij zijn de brug tussen de gemeente  
 en de jeugd.”

‘Opvoeden in twee huizen’ begeleidt en ondersteunt 
alleenstaande ouders bij het beantwoorden van deze 
vragen. De workshop vindt plaats in groepsverband, 
zodat uitwisseling met andere “ervaringsdeskundigen” 
centraal staat.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 27 mei en  
3 juni, van 9.30 tot 11.30 uur in de Speelpan West, 
Sproetepad 20, 6217 CG Maastricht. Er zijn geen kosten 
aan verbonden. Aanmelden kan nog, er is nog plaats!

Meer informatie of aanmelden:
Manuela van der Meijs, T 06 – 556 952 59
Marjolijn Bruinsma, T 06 – 150 035 26

Een geschikte plek voor de JOP

Die behoefte was er ook bij jongeren in Valkenburg- 
centrum, waar de straatcoaches samen met hen aan de 
slag gingen om deze wens te verwezenlijken. “Onze eerste 
stap was meteen een moeilijke: een geschikte plaats 
zoeken waar de JOP gevestigd kon worden. Het werd 
uiteindelijk de rolschaatsbaan aan de Burgemeester 
Henssingel. De plek moest eerst uitgetest worden. 
Daartoe werd de oude SRV-bus van Trajekt gedurende een 
periode van enkele maanden twee avonden per week 
ingezet als mobiele ontmoetingsplek. Gelukkig bleek dat 
de ligging gunstig was. De buurt had weinig tot geen 
overlast,” aldus Andy. 
Na het plaatsen van een picknick tafel als eerste actie 
volgde de installatie van de JOP-container. Per september 
2018 was de jongerenontmoetingsplek een feit. De test- 
fase loopt nog tot september 2019. Tussentijds vinden er 
evaluatiemomenten plaats met jongeren, buurtbewoners, 
ambtenaren, politie en natuurlijk met de straatcoaches zelf.
“De jeugd kan altijd terecht op de jongerenontmoetings-
plek,” vervolgt Andy. “Er is Wifi, een picknicktafel en een 
container waar ze droog en uit de wind kunnen zitten.  
In de zomerperiode vorig jaar werd de JOP, met rond de 
twintig jongeren per dag, druk bezocht. De leeftijd 
varieert van 14 tot rond de 19 jaar.”

Het is de bedoeling dat de bezoekers van een JOP zelf 
aan de slag gaan met het bedenken en uitvoeren van 
activiteiten zoals (zaal)voetballen, klimmen of skaten 
“Wij helpen ze bij het organiseren, maar ze moeten zelf 
ook met initiatieven komen,” benadrukt Andy. Als geslaagd 
initiatief noemt hij het bezoek van De Stadsnomaden uit 
Maastricht vorig najaar tijdens de Nationale Burendag. 
“Ze kwamen met hun skatecaravan voor een skate- 
demonstratie. De jeugd vond het prachtig, er was veel 
belangstelling.”

Op zoek naar nieuwe groepen

De realisatie van de eerste JOP wil niet zeggen dat het 
werk af is. De straatcoaches blijven het reilen en zeilen 
rond de jongerenontmoetingsplek volgen en gaan er 
geregeld langs. Daarnaast zijn ze voortdurend op zoek 
naar nieuwe groepen jongeren in de verschillende kernen 
van Valkenburg. Andy: “We maken rondjes langs de 
plekken in de gemeente waar jongeren zich ophouden en 
gaan met ze in gesprek, halen wensen en ideeën op en 
proberen te helpen als er problemen zijn. Bij overlast- 
meldingen van de gemeente zoeken we de betreffende 
jeugd op en gaan met ze in gesprek.”

De straatcoaches zijn te vinden in de gemeente Valkenburg 
a/d Geul op wisselende dagen in de week vanaf de 
namiddag tot in de avonduren.

Andy Kupferschläger Mike Smits
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De Trajekt-medewerkers Kyra Bosch, Manuela van der Meijs en Mariëlle Nolte maken 
deel uit van het  team InBeeld. Om wat voor jongeren gaat het? “Doorgaans gaat het om 
jongeren die niet meer naar school gaan, geen werk hebben maar ook geen uitkering 
ontvangen. Ze staan niet (meer) op het netvlies van instanties,” weet Kyra Bosch.  
“Heel vaak betreft het jongeren die in het verleden risicogedrag hebben vertoond,  
zoals spijbelen of lichte criminaliteit, waardoor ze in veel gevallen in contact zijn 
geweest met Bureau Jeugdzorg, Leerplicht of andere instanties. Na hun 18e verjaardag 
stopt de bemoeienis van Bureau Jeugdzorg: jongeren wordt dan als volwassenen gezien 
die zelfstandig hun weg moeten zien te vinden.” Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, 
benadrukt Bosch. “Ze beschikken niet altijd over de mogelijkheden om hun eigen leven 
in te richten en vaak is hun sociale netwerk klein en/of ontoereikend.” 

Zetje in de goede richting

In veel gevallen is dat het moment waarop het fout kan gaan. “Of ze gaan schulden 
maken, vervallen in lichte criminaliteit of erger. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon 
even een zetje in de goede richting nodig hebben. Omdat ze bij instanties buiten beeld 
zijn geraakt, kunnen die dan geen hulp of ondersteuning meer bieden. Trajekt wordt 
geregeld door netwerkorganisaties of samenwerkingspartners benaderd met de vraag 
om bepaalde jongeren op een laagdrempelige manier op te sporen, om na te gaan hoe 
het met ze gaat,” aldus Bosch.

Snel contact leggen

En dat is precies waar de werkwijze InBeeld op inspringt. “Wij zijn in staat snel contact 
te leggen met de jongeren, gaan met ze in gesprek en bekijken op meerdere gebieden 
wat er schort aan hun situatie, tegen welke problemen ze aanlopen, en wat hun vragen, 
behoeften en mogelijkheden zijn,” legt ze uit. “Dit alles wordt, samen met de jongere, 
uitgewerkt in een plan. Het is de bedoeling dat de jongere de benodigde hulp zoveel 
mogelijk zoekt in zijn eigen netwerk. Dat kan zijn bij familie, buren, vrienden, kennissen. 
Op die gebieden waar het netwerk te kort schiet, komt Trajekt in actie. Als er veel 
problemen zijn, zoeken we iemand die op duurzame basis kan helpen, bijvoorbeeld 
maatschappelijk werk, Radar of Mondriaan. In minder zware gevallen geven wij,  
de uitvoerders van InBeeld, de jongeren zelf ondersteuning; maar altijd kortdurend,  
het zijn beslist geen langdurige hulpverleningstrajecten.” 

De werkers fungeren als vertrouwenspersoon:  
ze houden contact met de jongere en zien  
toe op de uitvoering van het plan.  
“Stagneert het, dan kan de jongere ons  
altijd benaderen.”

‘InBeeld’ wil jongeren die niet (meer) op het netvlies van instanties 
staan, opsporen, weer in beeld brengen en zo nodig kortdurende, snelle 
ondersteuning bieden. Een team van drie Trajekt-medewerkers voert dit 
preventieve project uit.

Harold van Aken is bedrijfsleider van de Klussenbox, 
gevestigd in Beek. “Wij zijn breed inzetbaar op het 
gebied van advies, service, onderhoud en renovatie van 
woningen, bedrijfspanden, winkels en scholen,” vertelt hij. 
“Onze werkzaamheden variëren van de verbouwing van 
een badkamer, een keukenrenovatie tot het aanleggen 
van een tuin.”
Ook senioren zijn welkom bij De Klussenbox. “Ouderen 
wonen langer thuis. Door het aanbrengen van woning- 
aanpassingen, hulpmiddelen op maat of een verbouwing 
maken wij het mogelijk dat ze langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving kunnen blijven, en dat hun woning 
veilig en comfortabel is. Door bijvoorbeeld aanpassingen 
in de badkamer, het plaatsen van een verhoogd toilet of 
het installeren van een traplift.”
Van Aken hoopt op de beursvloer kandidaten te vinden 
voor zijn bedrijf. “Het aanbod van geschikte mensen in 
mijn branche is momenteel klein. Ik ben met name op 
zoek naar werknemers die affiniteit hebben met techniek. 
Ook wil ik door mijn deelname aan deze beursvloer onze 
naamsbekendheid een boost geven.”
 

Werkervaringsplekken

De Werkmeester is een organisatie die mensen begeleid in 
en naar werk. Jobcoach Ilse Hoofs: “Het gaat om personen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig 

De beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven.  
Dit keer: een match tussen de Klussenbox en de Werkmeester.

Een snuffelstage met 
perspectief voor de 
Werkmeester

Korte maar krachtige 
ondersteuning voor  
kwetsbare jongeren

Beursberichten

Dat maatschappelijk belang vaak naadloos aansluit bij commercieel 
belang, is een van de unique selling points van de maatschappelijke 
beursvloer. Twee bezoekers van de beursvloer in november vorig  
jaar over hun deal.

werklozen of mensen met een WIA- of Wajonguitkering. 
Zij hebben specifieke begeleiding nodig en moeten leren 
om weer op de arbeidsmarkt terug te komen. Wij bieden 
deze mensen een individueel traject op maat. Dat kan 
resulteren in een reguliere baan of een andere vorm van 
maatschappelijke participatie. De Werkmeester is vooral op 
zoek naar werkgevers die een baan of een werkervarings- 
plek (bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een 
stage) kunnen aanbieden.”

Snuffelstage

Van Aken biedt de Werkmeester een snuffelstage die qua 
duur kan variëren van een week tot een half jaar. “Ik neem 
de stagiair onder mijn hoede en neem hem of haar mee 
naar service- en onderhoudsbeurten. Om te beginnen één 
persoon, maar het kunnen ook meerdere stagiaires zijn. 
Ik kan ze goed plaatsen, want mijn bedrijf groeit.”
Hij gaat zelfs een stapje verder: “Als ik een goede 
kandidaat heb, kan ik hem of haar mogelijk in dienst 
nemen.” Hoofs reageert enthousiast op het aanbod.  
“Dat sluit supergoed aan bij onze werkwijze! Het kan  
een hele mooie combinatie zijn!”
Als tegenprestatie gaat de Werkmeester flyeren voor  
de Klussenbox.
Beide partijen komen binnenkort samen om de match  
in de praktijk te brengen. 

Tijdens een Maatschappelijke Beursvloer worden met gesloten beurs deals gesloten 
tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Vrijwilligersorganisaties kunnen 
hierdoor menskracht, middelen en materialen ontvangen waarvoor geen geld is; 
bedrijven kunnen zich van hun maatschappelijke kant laten zien en mogen na deelname 
het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer voeren. 

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl.  

Gastcolumn 
Door Peter van Minderhout,

Buurtnetwerk Campagne

Op dit moment weten we na veel discussie, gewoon 
proberen en onderzoek behoorlijk goed wat je moet doen 
om met succes een effectieve dialoog tussen overheid en 
burgers (en vice versa) te organiseren. 
Echt geslaagd zijn events, discussies en ontmoetingen die 
gaan over voor burgers relevante en urgente zaken. Als 
de vraag “waarom moet ik mij hier nu druk over maken, 
over meepraten, me inzetten?” niet in gewone mensen-
taal in drie minuten tijd ondubbelzinnig kan worden 
beantwoord, zou je niet moeten beginnen aan wat dan 
ook. Check eens de uitnodigingen die je ontvangt en 
verstuurt; zelden of nooit krijg je het gevoel dat je echt 
mee moet doen.
Burgers zijn geen participatieprofessionals: opbouw- 
werkers en ambtenaren, die doorvragen over de zorgen, 
wensen en dromen van burgers, en ideeën bespreken 
hoe daar handen en voeten aan kan worden gegeven. 
Deze mensen zijn goud waard. Als er geen capaciteit is 
en/of geen prioriteit wordt gegeven aan die rol, zou je niet 
moeten beginnen aan wat dan ook.
Echt verschil maak je met goed gecommuniceerde, 
systematische feedback en follow-up na een ontmoeting 
of event. Blijkbaar is het verschil tussen beleefd succes en 
beleefde teleurstelling de kwaliteit van “wat er gebeurt 
met de input van de burger”. Het is uiterst relevant om 
vooraf te bedenken waar de opbrengst van de interactie 
“gaat landen”, wie ermee aan de slag gaat en hoe de 
communicatie is georganiseerd. Als je tijdens een meeting 
niet aan burgers kan vertellen wie er aan de slag gaat en 
hoe ze betrokken blijven bij het proces, zou je niet moeten 
beginnen aan wat dan ook.
De meest succesvolle processen in het recente verleden 
kenmerken zich door persoonlijke uitnodigingen aan 
burgers, via loting of anderszins. Mensen voelen het appèl 
te worden aangesproken op hun burgerzin, waarderen de 
extra stap. Als je niet in staat bent om burgers persoonlijk 
uit te nodigen sta je flink op achterstand
Succesvolle burger- en overheidsparticipatie wordt enorm 
bevorderd door betrokken, aanspreekbare, effectieve 
contactambtenaren (ambassadeurs, opbouwwerkers), 
die tegelijkertijd in de wereld van de wijk en in de wereld 
van de gemeentelijke organisatie thuis zijn en die voor- 
komen dat burgers het beeld hebben van het kastje naar 
de muur te worden gestuurd. Deze ambtenaren verdienen 
respect en status. Als er geen capaciteit is en/of prioriteit 
voor deze rol is, wordt het bijna onmogelijk om succes  
te hebben.
Logisch? Ambitieus? Gewoon gaan proberen, lijkt me.

Een effectieve dialoog 
tussen overheid en  
burgers

InBeeld

“Het gaat om jongeren die zijn vastgelopen in hun leven en niet op eigen kracht verder 
komen.” Aan het woord is Nancy Janssen, maatschappelijk werker en een van de uitvoerders 
van het project. “Ze hebben een verstoorde relatie met hun ouders. Tel daarbij op de  
hoge eisen die de maatschappij aan ze stelt – zoals rekeningen betalen, verantwoorde- 
lijkheid kunnen dragen en aan opleidingseisen voldoen – en er ontstaat een druk die  
ze niet aankunnen. De jongeren nemen een afwachtende houding aan en nemen zelf 
nauwelijks initiatief.” 

Aan de andere kant staan de ouders, die ook niet weten hoe ze moeten anticiperen op de 
ontstane situatie. “De ouders willen hun kinderen graag helpen, maar weten niet hoe ze 
dat moeten aanpakken. Dan ontstaat er een patstelling waar beide partijen in vastlopen.” 
Het contact van de professionals met de ouders en de jongeren ontstaat op verschillende 
manieren via diverse kanalen, zegt Janssen. “Ouders melden zich voor hulp bij bijvoorbeeld 
het maatschappelijk werk; jongeren komen langs bij het jeugdwerk. Of het proces verloopt 
in omgekeerde volgorde: dan is de jeugdwerker degene die de jongeren opzoekt en contact 
legt, en worden de ouders benaderd door het maatschappelijk werk.”

Uitwisselen van ervaringen en aandragen oplossingen

Zijn de ouders bereid tot het volgen van het traject AanZet, dan worden ze uitgenodigd 
voor het bijwonen van de wekelijkse groepsbijeenkomsten, tien in totaal. 
“Tijdens deze bijeenkomsten met de ouders kunnen zij  in gesprek gaan met andere 
ouders die tegen dezelfde problemen aanlopen. Ook krijgen ze handreikingen waarmee 
ze aan de slag kunnen,” zegt Janssen. Deze groepsbijeenkomsten worden begeleid door 
het maatschappelijk werk. 

Plan van aanpak

De jongerenwerker gaat aan de slag met de jeugd. Hij/zij gaat in gesprek met de betreffende 
jongere, bekijkt wat er schort aan de situatie en probeert in kaart te brengen welke 
mogelijkheden en kansen er zijn. Samen stellen ze een plan van aanpak op waarbij de 
doelen van de jongere benoemd worden.

Groepsbijeenkomsten voor 
ouders met een verstoorde 
ouder-kind relatie

AanZet

Speciaal voor gezinnen met een verstoorde ouder-kind relatie  
ontwikkelde Trajekt ‘AanZet’. Deze methode voorziet in een groeps- 
aanpak voor ouders, om zo te komen tot een verbetering van de  
gezinssituatie.

Peter
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QR van dit blad

Trajekt heeft de afgelopen jaren diverse sportactiviteiten 
voor ouderen aangeboden, waarbij bewegen en elkaar 
ontmoeten de uitgangspunten vormden. In goede samen-
spraak met de gemeente Maastricht, Maastricht Sport en 
Trajekt is besloten om per 1 januari 2019 de beweegacti-
viteiten voor ouderen collectief onder te brengen binnen 
het brede sportaanbod van Maastricht Sport. 

Zoveel mogelijk ongewijzigd

Zowel Trajekt als Maastricht Sport vinden het belangrijk 
dat er voor de huidige deelnemers qua uitvoering van de 
beweegactiviteiten zo min mogelijk verandert. Zo kunnen 
de senioren dichtbij huis blijven bewegen en samenko-
men in hun vertrouwde groepen. De beweeggroepen 
worden dan ook onder begeleiding van de vaste lesge-
vers en op de bekende locaties aangeboden. 

Meer bewegen voor Ouderen 
naar Maastricht Sport
Vanaf 1 januari 2019 vallen de Meer Bewegen voor Ouderen- groepen niet meer officieel onder 
Trajekt, maar onder Maastricht Sport.

Als welzijnsorganisatie is Trajekt nauw betrokken bij 
‘Kamers met Kansen’, samen met Xonar, Servatius en de 
gemeente Maastricht. Rond half vier kon de cheque van  
€ 30.150,- overhandigd worden aan Ward Vijgen (directeur- 
bestuurder Trajekt), Anja Pijls (raad van bestuur Xonar) 
en Nico Gijbels (Manager Klant en Wonen Servatius).
De totale opbrengst van Zweit veur Leid dit jaar bedroeg 
€ 60.500,- , bij elkaar gebracht door deelnemers, 
bedrijven en sponsoren. Woon- en werkgemeenschap 
‘Hartelstein’ is het tweede goede doel waar geld voor 
ingezameld is.

Met 1.100 deelnemers was het opnieuw een succesvolle 
sponsorloop. Ze liepen een tot vier rondjes van ca. 3 km 
door de stad, langs de controleposten, waar alle lopers 
van een ‘kruisje’ op de stempelkaart voorzien werden. 
Een van deze posten werd bemand door de kersverse 
directeur-bestuurder van Trajekt, Ward Vijgen, die zelf 
stond te ‘stempelen’. 

Extra investering Kamers met Kansen

De opbrengst van Zweit veur Leid wordt besteed aan de 
realisatie van twee extra studio’s voor Kamers met Kansen. 

25e editie Zweit veur Leid 
loopt een bedrag van ruim 
60.500 euro bij elkaar
Op zondag 20 januari jl. was alweer de 25e 
editie van Zweit veur Leid. De enige echte 
goede doelen sponsorloop van Maastricht 
vierde dit jaar haar jubileum. Een van de  
goede doelen dit jaar was het project ‘Kamers 
met Kansen’. 

Daarnaast worden de woonkamer, de ontmoetingsplek 
voor de jongeren en de bestaande kamers opgeknapt. Ook 
is er behoefte aan een nieuwe keuken met apparatuur, 
die gedeeltelijk met dit geld gerealiseerd kan worden.
Kamers met Kansen helpt jongeren op weg naar een solide 
toekomst. Het project biedt jongeren met problemen 
thuis, op school en/of het werk een (nieuwe) kans. In een 
positieve omgeving en met individuele coaching zijn deze 
jongeren binnen anderhalf jaar klaar om zelfstandig 
verder aan hun toekomst te bouwen. 

Servatius, Thuiszorg Groot Limburg, MIK Kinderopvang, 
Envida, LEVANTOgroep, Mosalira, vmbo Porta Mosana 
College, Mosea Zorggroep, Radar, Xonar, donateurs  
café ’t Haantje en café Ut Potterke: allemaal leverden  
zij deelnemers en inkomsten. Ook Trajekt-medewerkers 
liepen mee.

Vlnr: Anja Pijls, Nico Gijbels en Ward Vijgen ontvangen de cheque

Kosteloos

Om de financiële drempel weg te halen voor senioren die 
willen bewegen en ontmoeten, biedt Maastricht Sport de 
beweegactiviteiten vanaf januari 2019 kosteloos aan. 
Medio dit jaar zal er tevens een nieuwe versie van het 
activiteitenboekje van Maastricht Sport verspreid worden, 
waarin de opties voor senioren weergegeven zijn.
 

Voor meer informatie over de Meer Bewegen voor 
Ouderen-groepen, neem contact op met: 
Britt Beckers:  
T  043 – 350 45 00  
E  britt.beckers@maastricht.nl
Of ga naar de website www.maastrichtsport.nl


