
Maastricht als tolerante en sociale stad
 
“De komende vier jaar wil ik toewerken naar een Maastricht als tolerante en sociale stad. 
Om deze aanpak te realiseren is het belangrijk dat we bloeiende buurten hebben in de stad, 
en dat we als gemeente de komende periode blijven investeren in mensen en in sociale 
initiatieven. Waardoor burgers de ruimte krijgen om zelf vorm te geven aan hun buurt. 
Een mooi voorbeeld is de omvorming van de buurtplatforms naar buurtnetwerken, een 
omslag die we de afgelopen vier jaar gemaakt hebben. Het proces loopt nog steeds. Deze 
aanpak vraagt ook van ons als gemeente een andere manier van werken. We hebben als 
college hoge ambities als het gaat om deregulering, ontschotting en de transformatie van 
het sociale domein.
Concreet hoop ik dat we in 2022 een kloppend hart in iedere buurt hebben, niet als doel 
op zich, maar als middel om de sociale infrastructuur in de wijken te versterken. Dat kan 
op verschillende manieren. Het moet samen met de burgers vorm krijgen. Er zijn al tal van 
goede initiatieven die de laatste jaren gerealiseerd zijn. Zoals de kinderboerderijen, buurt-
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Iedereen doet ertoe.

Op 18 juni 2018 werd ze officieel geïnstalleerd als wethouder van de gemeente 

Maastricht: Mara de Graaf (36) van de SP. Met haar portefeuille (o.a. Wmo, welzijn, 

gezondheid, inburgering, integratie) wordt zij een cruciale speler op het maat-

schappelijke veld. En een belangrijke samenwerkingspartner voor Trajekt. Een 

goede reden voor een kennismakingsinterview. De Graaf over de onderwerpen 

die haar sociaal gekleurde agenda voor de komende vier jaar zullen bepalen.
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Voorvechter van een meer sociaal 
gekleurde stad Maastricht

“We moeten blijven investeren    
 in mensen en in sociale initiatieven. 
 Daardoor krijgen burgers de ruimte  
 om zelf vorm te  geven aan hun   
 buurt.”

Wethouder Mara de Graaf

Mara de Graaf, ©gemeente Maastricht

brögke, zorgkroegen en huiskamers. Ook hoop ik dat mensen beter hun weg vinden in 
de regelgeving op het gebied van de Wmo, dat er meer maatwerk geboden kan worden. 
Zodat mensen krijgen wat ze nodig hebben, afhankelijk van hun situatie.”

Tweedeling in de maatschappij

“Ik maak mij zorgen over de tweedeling in de maatschappij die steeds groter wordt. 
Dat is een zorgelijke trend die overal in Nederland speelt, ook in Maastricht.  
Zo wordt de kloof tussen mensen die wel en niet op eigen kracht meekomen groter. 
Hoewel het economisch veel beter gaat, zijn er toch nog te weinig mensen die daarvan 
meeprofiteren. Er is erg veel armoede in Maastricht; de percentages liggen hier hoger 
dan het landelijk gemiddelde. Dan is er ook nog de tweedeling tussen jong en oud, 
allochtoon en autochtoon, maar ook tussen traditionele Maastrichtenaren en nieuwe 



“Wij hebben met Trajekt een gedeelde missie en   
 willen samen verder bouwen aan een sociale stad.” 
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Wethouder Mara de Graaf

Maastrichtenaren, zoals studenten. Het maatschappelijk 
vraagstuk in deze is hoe we kunnen realiseren dat we 
op een prettige manier samenleven met elkaar.”

Integrale aanpak maatschappelijke 
vraagstukken 
 
“De noodzaak om vraagstukken, die spelen in de maat-
schappij en in het sociale domein in het bijzonder, in-
tegraal en collectief op te pakken wordt steeds groter. 
Zo zijn er meerdere maatschappelijke thema’s die 
steeds omvangrijker en gecompliceerder worden en 
die vragen om een vernieuwende aanpak. Hoewel er 
door diverse organisaties in Maastricht al veel wordt 
samengewerkt, is hierin een verbeterslag te maken. 
Ook bij de gemeente gaan we meer en meer integraal 
samenwerken.” 
 

50-gezinnen aanpak en Blauwe Zorg
 
“Armoede staat hoog op de agenda bij de gemeente. 
Een preventieve en integrale aanpak van dit probleem 
is voor de coalitie een van de speerpunten gedurende 
de komende jaren. Het is een grote uitdaging voor het 
hele sociale domein. Nu is er vaak te veel symptoom-
bestrijding. Dit soort maatschappelijke problemen 
blijft bestaan als we alleen maar bezig zijn met het 
verzachten van de pijn. Daardoor wordt de armoede 
niet minder. 

  

Hoewel armoede niet direct in mijn portefeuille zit, 
heb ik wel Wmo, welzijn en gezondheid in mijn pakket, 
en deze onderwerpen hebben veel raakvlakken met 
armoede. Het is een probleem dat niet op zichzelf 
staat, er hangen veel zaken mee samen zoals stress 
engezondheids- en psychische problemen. Ook wordt 
het vaak doorgegeven van generatie op generatie. 
Om meer zicht te krijgen op de structurele oorzaken 
van armoede hebben we de 50-gezinnen aanpak in 
het coalitie-akkoord opgenomen. We gaan in deze 
gezinnen integraal de problematiek bekijken en willen 
proberen de achterliggende oorzaken te signaleren en 
aan te pakken. Hierbij is een integrale werkwijze ook 
heel belangrijk. Het is een nieuw project en het wordt 
een pilot die we de komende tijd gaan uitzetten. 
Een project dat al loopt, maar ook de komende jaren 
erg belangrijk gaat zijn is Blauwe Zorg. In het kader van 
dit project zijn een aantal kwetsbare gezinnen benaderd 
en is de rond deze families ingeschakelde zorg en 
hulpverlening nader onderzocht. Hieruit bleek dat er 
in sommige gezinnen sprake was van een komen en 
gaan van hulpverleners, soms meer dan 17, die niet van 
elkaars interventies op de hoogte waren. Overzicht op 
het geheel ontbrak. Soms was er hulpverlening voor 
een van de ouders, soms voor een kind. Helaas is dit 
geen uitzondering, het komt geregeld voor. Het is een 
signaal dat de aanpak anders moet, en dit wordt in de 
pilot meegenomen.”

 
Trajekt als zelforganisatie

“Als gemeente verwachten we dat Trajekt inventief en 
in ontwikkeling blijft. De organisatie heeft gedreven 
en ervaren medewerkers met goede inzichten in de 
maatschappelijke problematieken, medewerkers die 
zeer zeker in staat zijn zelf verantwoordelijkheid te 
dragen. Ik denk dat je door zelforganisatie meer gebruik 
kunt maken van de kennis en kunde die je in huis hebt. 
Het biedt een basis van vertrouwen in de professional. 
Vaak zijn er vanuit de praktijk goede ideeën en inzich-

ten, en zitten de bestaande systemen en structuren die 
van bovenaf opgelegd worden de creativiteit van deze 
pro-fessionals in de weg.  
De uitvoeringsteams en het nieuwe organisatiemodel 
van Trajekt passen goed bij de nieuwe filosofie en ge-
dachtegang rondom de ontwikkelingen die nu gaande 
zijn, zoals de collectieve en buurtgerichte aanpak en het 
bieden van maatwerk. De uitvoeringsteams hebben een 
autonome positie in de buurten. Ze weten wat er speelt 
en wat er nodig is; ze hebben een integrale bril vanuit 
de diverse werksoorten. 
Goed dat Trajekt voor deze structuur gekozen heeft.”
 

 
Een goede samenwerking met welzijns-
organisatie Trajekt

“Vertrouwen en communicatie zijn de belangrijkste 
pijlers van iedere samenwerking. Wij hebben met 
Trajekt een gedeelde missie en willen samen verder 
bouwen aan een sociale stad. Dat doen we in diverse 
samenwerkingsverbanden en met vele (maatschap-
pelijke) partners in de stad. 
Een positieve verandering in de samenwerking is dat 
we de opdrachtformulering nu in co-creatie doen, in 
werkgroepen met een vertegenwoordiging van zowel 
de gemeente als Trajekt. Voor een welzijnsorganisatie is 
dit heel bijzonder. Ik heb begrepen dat dit gezamenlijke 
proces erg goed verloopt. Het is prettig om samen te 
praten over wat je voor de stad kunt betekenen en wat 
je in goed overleg kunt bereiken. Zo maak je optimaal 
gebruik van elkaars kennis en kunde. 
Het basisgevoel naar Trajekt is positief. We hopen de 
komende tijd ons partnerschap verder vorm te geven 
en de contacten goed te onderhouden.”

Voorwoord

Vorige keer schreef ik over de ontwikkelingen in de 
eerste drie maanden van het nieuwe Trajekt. Nu wil 
ik graag met jullie delen welke uitdagingen en ont-
wikkelingen we tot het einde van het jaar tegemoet 
kunnen zien.  

We merken dat Trajekt in de juiste flow terecht is 
gekomen. In korte tijd hebben we 10 vacatures op 
onze website en media geplaatst. We werken hard 
aan de realisatie van ons nieuwe Organisatie Ont-
wikkelingsplan op onze weg naar zelforganisatie. 
Medewerkers laten weten dat ze weer energie krij-
gen van alle ontwikkelingen. Trajekt heeft zichzelf, 
in een professionele vorm van zelfbewustzijn, weer 
teruggevonden.

Iedereen werkt aan de positionering van Trajekt. 
Op eigen initiatief, maar ook op uitnodiging van 
partijen en partners in en buiten ons werkveld. 
Dit vertaalt zich naar nieuwe opdrachten en extra 
werk op basis van gedifferentieerde diensten en 
producten. Zo hebben we extra opdrachten binnen-
gehaald in Maastricht en bij de Heuvellandgemeen-
ten. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking 
opgestart en contacten gelegd met o.a. de Univer-
siteit Maastricht en Envida. Twee nieuwe projecten 
hebben onze volle aandacht omdat deze bij alle 
gemeenten hoog op de sociale agenda staan: de 
bestrijding van stille armoede en een project dat 
inzoomt op de preventie van uithuiszetting en 
vroegsignalering van schuldenproblematiek.

Dit alles heeft zijn effect op de organisatie. 
We moeten hierop voorsorteren door intern en 
extern op zoek te gaan naar de juiste mensen. 
Volgens plan maken we een begin met het gefa-
seerd terugtreden van de interim specialisten en 
gaan we op zoek naar nieuwe leden voor de Raad 
van Toezicht en een nieuwe bestuurder. Voor het 
einde van dit jaar moet dit zijn afgerond. Hierdoor 
kunnen we echt vaart maken met onze organisatie 
en werken aan bestendiging en continuïteit van de 
ingezette koers.

We gaan op zoek naar nieuwe huisvesting voor 
het Serviceteam en de directie. Optimalisering van 
de samenwerking tussen de vroegere stafdiensten 
en de bijbehorende “ontschotting” vragen om een 
plek waar iedereen direct met elkaar kan communi-
ceren. Nu is een deel van het Serviceteam gevestigd 
in De Heeg (buurtcentrum De Boeckel) en een 
deel in Mariaberg (Gentiaanstraat). Dit is lastig.  
We bekijken op dit moment een aantal locatie-
mogelijkheden.

Kortom, veel ontwikkelingen en uitdagingen binnen 
relatief kort tijd. Werk aan de winkel dus.

Guido van den Boorn
Interim bestuurder Trajekt

Werk aan
de winkel! Werkbezoek van De Graaf aan de MOP van Trajekt, de Mobiele OntmoetingsPlek, 

in Malberg op 30 augustus.

Louise van Bronswijk, lid van buurtnetwerk Brusselsepoort en mede 
verantwoordelijk voor de enquête onder de buurtnetwerken

“Meten is weten.” 

“Een aantal jaren geleden wilde de gemeente Maastricht af van de status aparte 
van de buurtplatforms. Het moesten ‘gewone vrijwilligersorganisaties’ in de vorm 
van buurtnetwerken worden. De veranderende maatschappelijke context, met 
onder andere bewoners die meer zeggenschap willen over hun eigen leefomgeving, 
vormde de grondslag voor deze beslissing. De subsidie van het leefbaarheidsfonds 
was op. De buurten hebben uitgebreid over deze nieuwe situatie gediscussieerd en 
hun visie gepresenteerd in een buurtkrant.  
In de afgelopen jaren ontvingen de buurplatforms toch nog wat extra geld van de 
gemeente, onder de voorwaarde dat ze met de omvorming naar een buurtnetwerk 
aan de slag gingen. 

Onlangs is de gemeente serieus gaan kijken naar de stand van zaken van de buurt-
netwerken. En die bleek heel divers te zijn. Tijdens de bijeenkomsten met vertegen-
woordigers van de buurten is er een werkgroep opgericht met een afvaardiging uit 
de buurtnetwerken. Het idee ontstond om een enquête op te stellen voor alle buurten 
en zo de stand van zaken te meten. Want meten is weten. 
Tijdens een van deze bijeenkomsten werd gevraagd of iemand wilde helpen bij het 
maken en versturen van de enquête. Aangezien ik in de ICT werk en vaker te maken 
heb gehad met het ontwikkelen van vragenlijsten, heb ik mijn diensten aangeboden. 
Mijn rol heeft vooral bestaan uit het vertalen van de vragen opgesteld door de werk-
groepleden in een geautomatiseerd systeem. Ik heb me niet zozeer met de inhoud 
van de vragen bemoeid. Wel heb ik gezorgd voor de verspreiding onder de buurtnet-
werken. Ik heb de verzamelde data aangereikt. De analyse is door de werkgroep 
leden uitgevoerd.”

Peter van Minderhout, voorzitter van buurtnetwerk Campagne en een van 
leden van de werkgroep betrokken bij het uitschrijven van de enquête

“Maastricht heeft 42 buurten. 28 daarvan hebben een buurtnetwerk in ontwikkeling. 
Aan de enquête hebben 25 netwerken meegedaan. Uit de respons blijkt dat de omslag 
van buurtplatform naar buurtnetwerk gestaag vordert, maar nog niet afgerond zal zijn 
in 2019.  
In de enquête geeft 12% van de buurtnetwerken aan over voldoende actieve buurtbe-
woners te beschikken. Als dit een criterium is voor zelfsturing, is er nog een lange weg 
te gaan. Dit proces kun je namelijk niet opleggen, het moet uit de buurt zelf komen. 
Als je als buurtnetwerk wilt slagen, moet je kunnen bouwen op actieve buurtbewoners, 
die de handen uit de mouwen willen steken. Het vinden en vasthouden van actieve 
burgers is een breed probleem, niet uniek voor Maastricht. 
Over de inzet van het opbouwwerk van Trajekt geeft 60% aan tevreden te zijn met 
de geboden hulp en begeleiding. 40% vraagt om verbetering van deze ondersteuning. 
Over de ondersteuning van de gemeente (in de vorm van vier procescoördinatoren) 
is 40% van de netwerken tevreden. De coördinatoren hebben toegezegd hun contact 
met de buurtnetwerken te herijken. 
Schrijnende uitkomsten zijn er qua tevredenheid over het college en de raad: 88% van 
de buurtnetwerken vindt dat het college van burgemeester en wethouders onvoldoende 
investeert in manieren om meer contact met burgers te krijgen. Verantwoordelijk wet-
houder Vivianne Heijnen (CDA) heeft al toegezegd te willen werken aan verbetering. 
Toch geeft 92% van de buurtnetwerken aan positief te zijn over de toekomst. Wel is er 
onzekerheid over de slagingskans. Het is een echte puzzeltocht. Nieuwe, inspirerende 
ideeën opdoen is belangrijk. In de nabije toekomst willen wij samen met het opbouw-
werk van Trajekt inspirerende plekken bezoeken. Dan denk ik aan plaatsen zoals Breda 
en Almere, waar mooie initiatieven plaatsvinden. Zo is er in Almere een motiemarkt, waar 
burgers moties mogen formuleren. Deze kunnen worden geadopteerd door raadsleden. 
Een flink aantal daarvan is al omgezet in besluiten en beleid. Heel aansprekend!”

Zelforganisatie in de Maastrichtse wijken

Wethouder Mara de Graaf in ket kort 

Mara de Graaf is tot 2022 een van de 6 wethouders 
van de gemeente Maastricht. In haar portefeuille 
zitten de onderwerpen Wmo, welzijn, gezondheid, 
inburgering, integratie, vluchtelingen en diversiteit. 
De coalitie bestaat uit de SP, het CDA, GroenLinks, 
D66, de Seniorenpartij en de VVD. 
Al sinds 15 jaar is De Graaf lid van de SP. Vanaf 2014 
tot haar benoeming als wethouder in juni 2018 was 
zij gemeenteraadslid namens deze partij. 
De Graaf is van huis uit sociaal pedagogisch hulp-
verlener, studeerde Europese Sociale Studies en 
was in Maastricht werkzaam in de welzijnssector, 
kinderopvang en bij een professionele vrijwilligers-
organisatie. 
Met man Thijs en kinderen Fer en Pieke woont zij 
in de Maastrichtse wijk Bosscherveld.

Baas in eigen buurt
De eind 2015 in gang gezette ontwikkeling van buurtplatforms naar buurtnetwerken in Maastricht loopt nu drie jaar. Tijd om de tussenbalans op 
te maken, vonden de buurtnetwerken. Dat gebeurde in de vorm van een enquête onder deze netwerken. Uit de respons blijkt dat er nog veel werk 
aan de winkel is. De redactie peilde de meningen van enkele betrokkenen.

Verschil buurtnetwerken en buurtplatforms 

Een buurtnetwerk is flexibel en open. De regie ligt bij de buurtbewoners zelf, zij nemen verantwoordelijkheid en bepalen hoe hun buurt er uit moet (komen te) zien. 
Het netwerk bestaat uit een kern van mensen die contacten legt met buurtgenoten en hen weet te motiveren om samen te werken aan de leefbaarheid van hun buurt. 
Bijvoorbeeld  door het instellen van werkgroepen, waar bewoners inzitten met affiniteit of kennis over het desbetreffende onderwerp. 
Dat verschilt sterk met de werkwijze van een meer gesloten buurtplatform. Dat bestaat uit vaste leden die de buurt vertegenwoordigen en houdt zich vooral bezig 
met signaleren.

“Zelfsturing kun je niet opleggen, het moet uit de buurt zelf 
 komen.”



Interim bestuurder Guido van den Boorn

Trajekt heeft een roerige periode achter de rug. Is de organisatie wel rijp 
voor zo’n verandering? 

“Een organisatie als Trajekt is voortdurend in ontwikkeling. We mogen niet stil blijven 
staan, maar moeten blijven meedoen. Zodra je stil staat, houdt alles op. Trajekt moet 
zich terugvechten. En dat hebben we gedaan! De afgelopen maanden hebben we ons 
gepresenteerd en geprofileerd en zijn we een aantal uitdagingen aangegaan. 
Met resultaat: we hebben veel extra opdrachten binnengehaald. Dit levert extra omzet op. 
We profileren ons weer als zelfstandig bedrijf, en niet als een afdeling van de gemeente. 
De gemeenten Maastricht en Heuvelland hebben ons nodig als zelfstandige partner. 
We moeten weer geloof in onszelf krijgen en beginnen met opbouwen. Daarvoor gebrui-
ken wij de organisatievorm zelforganisatie. Want hoe sterker je jezelf als organisatie met 
150 medewerkers en 700 vrijwilligers kunt presenteren, en zaken als professional zelf-
standig met eigen verantwoordelijkheden kunt regelen in de buurt, hoe sterker je staat.” 
 

Waarom vind je het een geschikte organisatievorm voor Trajekt?  
 
“Onze organisatie bestaat uit hoogopgeleide professionals. Die moet je maximaal 
de ruimte geven om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Als je ziet wat we de laatste 
maanden aan het opbouwen zijn aan opleidingen en trainingen… Ook hebben we 
een relatie met de Universiteit Maastricht opgebouwd om onze kennis van business-
denken en verdienmodel te versterken. Dit gaan we internaliseren, zodat onze orga-
nisatie nog sterker wordt. 

Welzijn wordt een steeds grotere maatschappelijke uitdaging in de komende 10 tot 20 
jaar. Er komt meer en meer behoefte aan welzijnsprogramma’s in welke vorm dan ook. 
Daar zijn wij onszelf voor aan het klaarstomen. De gemeenten krijgen te maken met 
steeds grotere en omvangrijkere vragen uit het sociale domein: zaken als immigratie, 
dementie, eenzaamheid, gettovorming en armoede. Het maken van (financiële) af-
wegingen wordt voor deze bestuurders steeds moelijker. Ze hebben professionele 
partners nodig om deze afwegingen te maken, en dat zijn wij.”  

Het is een grote overgang. Er wordt veel verwacht van de medewerkers. 
Op welke wijze wordt de organisatie rijp gemaakt voor deze nieuwe organisatievorm? 
Op welke manier wil je dit aanpakken?
 
“Door het ontwikkelingsplan uit te voeren, dat door de inbreng van medewerkers is 
ontstaan. De informatie is vergaard tijdens roadshows: informatieve personeelsbijeen-
komsten, waarbij iedereen de gelegenheid kreeg zich uit te spreken over diverse 
thema’s en onderwerpen. Dit ontwikkelingsplan is van de medewerkers. Het is een 
vorm van zelforganisatie, grotendeels tot stand gekomen door eigen inbreng.”
 

Wat versta je precies onder zelforganisatie en zelforganiserende teams? 
Hoe ziet zo’n team er uit?

“Zelforganisatie wil zeggen dat je mensen die als professional of vakman zijn opgeleid 
en getraind, zoveel mogelijk in staat stelt hun vakmanschap in de praktijk te brengen. 
Je moet ze zoveel mogelijk zelf eigenaar laten zijn van hun werk, hun werkomstan-
digheden en van de beslissingen die ze moeten nemen. Daar wordt het bedrijf of 
organisatie alleen maar beter van. 
Breng je tien van die professionals bij elkaar in een team, dan heb je de basis voor 
een zelforganiserend team. Veel zelforganisaties vind je in de zorg. Bijvoorbeeld een 
team van wijkverpleegsters. Ze hebben geen baas en regelen alles zelf: onder andere 
hun werkschema’s, roosters en de distributie en het toedienen van de medicijnen aan 
hun patiënten. 

In een zelforganisatie zijn geen bazen meer. De verantwoordelijkheden liggen zo 
laag mogelijk in de organisatie. Dat betekent dat medewerkers gezamenlijk en 
zelfstandig besluiten moeten nemen over een breed scala aan onderwerpen die 
in hun team spelen. Daardoor ontstaat er een grotere betrokkenheid bij het werk.  
Het is geen nieuw begrip, het bestaat al langer als principe, als concept. In de jaren 
negentig hebben we daar in het westen het woord zelforganisatie aan gegeven. 
Er zijn grote theoretische onderzoeken naar gedaan. Het woord is de laatste jaren 
wel erg modieus geworden. 
Over het algemeen willen mensen die in deze organisatiestructuur hebben gewerkt 
nooit meer terug naar een hiërarchische omgeving. Het kost moeite, zeker in het 
begin, het moet langzaam en geleidelijk geïntroduceerd worden en het duurt één 
tot twee jaar voordat medewerkers het in de vingers hebben. Maar uiteindelijk 
levert het veel op. Zelforganiserende teams zijn de uitvoerende troepen van een 
bedrijf of organisatie.”

Hoe gaat zo’n zelforganiserend team er uitzien bij Trajekt?
 
“Een team bij Trajekt zal uit niet meer dan 10 tot 12 collega’s bestaan, die samen 
verantwoordelijk zijn voor het totale dienstverleningspakket richting doelgroep en 
de organisatorische zaken van het team zoals o.a. financiën, HR, communicatie en 
kwaliteitszorg. Onderling dient besproken te worden wie wat gaat doen, wie welke 
rol op zich neemt. Ieder neemt een rol die bij hem of haar past. Bijvoorbeeld: 
een collega die goed is met cijfers, neemt de verantwoordelijkheid voor financiën, 
de ander heeft affiniteit met teksten en kiest voor communicatie. De medewerkers 
krijgen hierin ondersteuning van het Team Services, ook een zelforganiserend 
team dat bestaat uit medewerkers van de vroegere stafdiensten. 
Door deze rolverdeling krijgen medewerkers een extra uitdaging in hun werk. 
Ze oefenen niet alleen hun eigen beroep uit, maar zijn mede drager of bouwer 
van hun team. De teams die de onderlinge rolverdeling het beste regelen, 
en zaken openlijk naar elkaar uitspreken, functioneren het beste. 

Bij die teams waar de rolverdeling niet vanzelfsprekend is, kan er een uitwisseling 
plaatsvinden van de rollen: een medewerker kiest er dan voor om van team te 
wisselen, omdat hij/zij beter tot zijn/haar recht komt in een ander team; óf hij/zij 
maakt gebruik van de mogelijkheid van coaching of een training om vaardigheden 
te verbeteren. Als een medewerker dit niet wil en als er echt geen andere mogelijk-
heden zijn, dan zal de organisatie als goede werkgever helpen bij het vinden van 
een alternatief. Het is dus niet mogelijk dat medewerkers zich terugtrekken. Iedereen 
moet meedoen. Wij hebben voor deze organisatiestructuur gekozen. Deze beslissing 
is vier jaar geleden al genomen.”
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Vrijwilliger Rob Hermans, zijn partner Marc Claessen en 
een team van veertien vrijwilligers vormen de drijvende 
kracht achter ‘t Heegeneerke, dat in december 2013 
haar deuren opende. Uit een door Trajekt gehouden 
enquête in De Heeg bleek dat er grote behoefte was 
aan een ontmoetingsplek voor de buurt, die de sociale 
contacten van voornamelijk oudere buurtbewoners zou 
bevorderen. Een centraal gelegen ruimte in buurtcen-
trum De Boeckel was daarvoor de uitgelezen plek. 
Een grondige verbouwing en een nieuwe, frisse aan-
kleding zorgden voor een ware metamorfose. 
Dit gebeurde met behulp van buurtbewoners, vrijwil-
ligers en medewerkers van Trajekt. 

Een bescheiden begin
 
‘t Heegeneerke ging bescheiden van start met twee 
dagdelen per week, onder supervisie van Trajekt. 
“In het begin heeft het koffiehuis gefunctioneerd 
als een activiteit van Trajekt. Trajekt-medewerkers 
faciliteerden en ondersteunden ons bij het plannen 
en uitvoeren van activiteiten zoals een Paasbrunch, 
kerststukjes maken en uitstapjes met bezoekers,” 
aldus Hermans. 
Nu, in 2018, is het koffiehuis zeven dagen per week 
geopend van 11 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s middags 
en op de dinsdag en vrijdag ook in de avonduren. 
Hermans: “Per dag zijn er rond de zestien tot achttien 
bezoekers. Dat aantal stijgt als in de zomermaanden 
het terras geopend is. Behalve kleine hapjes, zoals 
belegde broodjes, tosti’s, frikandellen of kroketten en 
een kopje zelfgemaakte soep, serveren we koffie in 
alle soorten: van een gewone kop koffie zonder franje 
tot een latte macchiato. Een keer in de week is er een 
warme maaltijd. Die krijgen we kant-en-klaar aange-
leverd. Bezoekers kunnen voor€4,50 euro zo’n maaltijd, 
die bestaat uit drie gangen, bestellen.” 

Stappen richting zelfstandigheid
 
Ergens rond 2016 begonnen Hermans, Claessen en 
de ondersteuners van Trajekt na te denken over 
verzelfstandiging. Buurtopbouwwerker René Albers: 
“Eerst zijn we nagegaan wat de consequenties zouden 
zijn voor zowel de vrijwilligers van ’t Heegeneerke als 

voor Trajekt. Hierover hebben we ook veel overleg 
gehad met een procescoördinator van de gemeente. 
Aanvankelijk stagneerde het proces wegens ziekte en 
persoonlijke omstandigheden. Later raakte het in een 
stroomversnelling. ’t Heegeneerke bleek heel goed in 
staat zelfstandig te opereren en het aantal bezoekers 
groeide gestaag.” 

De eerste stap naar zelfstandigheid werd gezet in 
november 2017. “We zijn naar de notaris gegaan en 
hebben ons ingeschreven als stichting, met de inten-
tie om zelfstandig verder te gaan,” vertelt Hermans. 
“De volgende stap was het benoemen van een bestuur. 
Na een zoektocht door de buurt zijn enkele betrokken 
bewoners benoemd.”  
Op 31 juli 2018 volgde de laatste stap richting zelfstan-
digheid door de ondertekening van het huurcontract 
met Trajekt, met als consequentie een verdere verzake-
lijking van de relatie tussen Trajekt en ’t Heegeneerke.  
Albers: “Trajekt blijft het koffiehuis ondersteunen als 
daar behoefte aan is. In samenwerking met profes-
sionele en niet-professionele partijen zal er gewerkt 
worden om van ’t Heegeneerke de ideale huiskamer 
van De Heeg te maken.”

 
Themabijeenkomsten
 
De rol van ‘t Heegeneerke beperkt zich echter niet tot 
koffiehuis en ontmoetingsplek in de buurt. Hermans, 
trots: “Sinds 2016 organiseren we speciale themabij-
eenkomsten rondom zorg. Bezoekers, voornamelijk 
buurtbewoners, kunnen dan vragen stellen. Mijn part-
ner en ik zijn goed ingevoerd in de wet- en regelgeving 

Zelforganisatie in koffiehuis ’t Heegeneerke in De HeegZelforganisatie bij Trajekt

“Zelforganiserende teams 
 zijn de uitvoerende troepen 
 van een organisatie.”

Geen managers meer die beslissingen nemen, maar medewerkers die het heft in eigen handen 
nemen. Revolutie op de werkvloer? Of een oude organisatiestructuur gestoken in een nieuw 
jasje? Zelforganisatie is een hot item. Veel bedrijven en organisaties omarmen dit fenomeen. 
Ook bij Trajekt is het proces naar zelforganisatie in gang gezet. Interim directeur-bestuurder 
Guido van den Boorn over de redenen voor deze keuze.

Dé ontmoetingsplek van De Heeg 
op eigen benen

rondom zorg. Komen wij er zelf niet uit, dan vragen we 
rechtstreeks advies bij de gemeente of bij Trajekt. Daar-
naast organiseren we regelmatig workshops, ook in het 
kader van zorg. Bijvoorbeeld over valpreventie, speciaal 
voor ouderen. Op de dinsdagmiddag is er een vaste 
activiteit van Mondriaan. Cliënten komen dan naar ’t 
Heegeneerke om koffie te drinken, te kaarten en andere 
spelletjes te doen.” 
De samenwerking met andere partijen in het maat-
schappelijke veld wordt verder uitgerold. Onder andere 
met het buurtnetwerk en verenigingen uit De Heeg.

Lange tijd functioneerde het koffiehuis 
onder de vleugels van Trajekt, nu mag 
het zijn eigen koers varen. Sinds november 
2017 staat ’t Heegeneerke ingeschreven 
als stichting. En op 31 juli 2018 werd, 
onder belangstelling van de regionale pers 
en buurtbewoners, de huurovereenkomst 
van dit koffiehuis met Trajekt ondertekend. 
Hierdoor zijn de financiële banden met 
de welzijnsorganisatie doorgesneden en is 
’t Heegeneerke als zelfstandig opererend 
etablissement een feit. 

Ondertekening huurovereenkomst met Trajekt door Sophie Welters (links), voorzitter van de stichting ’t Heegeneerke 
en Loe Prince van Financiën 

Rob Hermans van ’t Heegeneerke (links) en René Albers van Trajekt



hulp krijgen bij problemen/vragen      56%

samen dingen doen     47%

iets betekenen voor een ander    42%

mensen ontmoeten   39%

meedoen aan gezellige of  38%

leuke activiteiten
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Blij, Lucht, Humor en Fris, Verfrissend, Nee maar, Speels,  
Inspirerend, Wauw, Origineel, Leuke regels delen, Heel leuk,  
Top, verbluffend, Gezellig, Lucht, Super, Respect en plezier.

 

Dit zijn spontane woorden die de deelnemers aan het eerste 
Themacafé bij Lumière hebben opgeschreven direct na afloop 
van deze inspirerende workshop. Enthousiaste deelnemers aan 
de slag met interactieve uitdagingen. In kleine wisselende groepjes 
is iedereen meegenomen en uitgedaagd om anders na te denken 
over (het eigen) gedrag en cultuur bij Trajekt. Als rode draad gelden 
de 5 spelregels bij improvisatie. De spelregel die ongetwijfeld de 
meeste reacties op riep was denken vanuit Ja en… en niet vanuit 
Ja maar… 
Ja maar…ontkracht elke vorm van creatief, innovatief en anders 
durven denken. 

Hoe verfrissend kan het zijn om een keer “Ja en…” te horen. 
Vanuit mijn rol als interim-professional denk ik alleen maar in
 “Ja en…,” anders is het onmogelijk om resultaten te bereiken. 
We willen full speed ahead met Trajekt als een organisatie die 
weer blaakt van professioneel zelfvertrouwen. “Ja maar…” past 
daar niet in. “Ja en…”  is de nieuwe uitdaging. Probeer het maar 
eens een dag vol te houden, het levert veel positieve energie op.

Ja en…? als vraag, daagt uit tot creatief, innovatief en anders 
durven denken. Daarom stellen we deze vraag regelmatig bij 
(nieuwe) medewerkers tijdens sollicitatiegesprekken. Er is een 
nieuwe generatie medewerkers en sollicitanten met een geheel 
eigen visie op werk en organisaties.  
Zij stellen uitdagingen, vrijheid van denken, persoonlijke ont-
wikkeling, talenten, drijfveren en inzicht in zichzelf en maat-
schappelijke relevantie, centraal. 

De traditionele, op competenties gerichte organisaties met 
beoordelings- of evaluatiegesprekken, ervaren zij als irritant en 
niet meer van deze tijd. Zelfontplooiing en zinvolle werkzaam-
heden zijn, naast inzicht in wie je bent, je gedrag en wat je drijft, 
voor deze nieuwste generatie medewerkers de belangrijkste 
motivator om te kiezen voor een werkgever of job. 
Dit betekent een andere manier van denken als werkgever, 
een andere manier van kijken en communiceren naar de arbeids-
markt. Hier geen antwoord op hebben betekent dat je mogelijk 
goede, nieuwe en gemotiveerde medewerkers misloopt. 
Een organisatie moet werken aan een cultuur waarbij er ruimte 
is voor persoonlijke ontwikkeling en aandacht voor mensen. 
Kandidaten aannemen op basis van alleen competenties werkt 
niet meer en zal uiteindelijk leiden tot het vertrek van goede mede-
werkers. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt die nu echt ontstaat 
is het voeren van eigentijds personeelsbeleid, gekoppeld aan 
gerichte arbeidsmarkcommunicatie noodzakelijker dan ooit.
Anders durven denken… in optima forma.
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Anders durven 
denken...

Lon

door Lon Cimmermans,
hoofd Communicatie a.i. bij Trajekt

Gastcolumn Spelmaterialen huren via 
loods@trajekt.nl
Het organiseren van een gezellige buurtbarbecue, kinderfeest, burendag of andere 
activiteit is makkelijker als je de beschikking hebt over leuke sport- en spelmaterialen. 
Helaas zijn deze spullen vaak erg duur in aanschaf of huur. Om deze reden gaat Trajekt 
de materialen-uitleen nieuw leven inblazen. 

Spelletjes, partytenten, tafels en banken, driewielers, opblaasbare voetbalvelden, springkussens, storm-
banen, kortom alles wat er nodig is om een activiteit of feest nog leuker te maken, kan tegen een kleine 
vergoeding geleend worden bij de Loods. Iedereen die voor zijn of haar buurt, straat of clubje een 
activiteit wil organiseren is welkom. 
Om te bekijken of het systeem goed werkt, wordt de materialen-uitleen tot en met december 2018 
beperkt tot de medewerkers van Trajekt. In 2019 is de uitleen voor iedereen toegankelijk.
Wil je als vereniging bericht krijgen wanneer je het systeem kunt gaan gebruiken, geef dan je contactge-
gevens door aan loods@trajekt.nl. Vermeld de naam van je organisatie, contactgegevens en eventueel 
de website. De medewerkers van de Loods houden je graag op de hoogte.

Medewerkers gezocht

De laatste maanden is er veel werk verzet in de Loods: de aanwezige spullen zijn geïnventariseerd en 
de beschikbare materialen zijn beschreven en met foto in het online systeem gezet, de Digitale Loods. 
Nu deze klus geklaard is, zijn we op zoek naar enthousiaste medewerkers die het leuk vinden om de 
uitleen te beheren, te verbeteren en uit te bouwen. 
 
Dus: vind je het leuk om materialen klaar te zetten, uit te lenen, te controleren en contact met veel 
verschillende mensen te hebben, stuur dan een mail naar Loek Frijns of Marlies Weggemans via 
loods@trajekt.nl. We vinden het leuk om een kennismakingsafspraak met je te maken!

Hoog rapportcijfer van klanten voor 
dienstverlening Trajekt
Klanten (gebruikers) waarderen Trajekt gemiddeld met een 8.4. Dat blijkt uit de resultaten van het klantbelevingsonderzoek dat tussen
mei en juli 2018 is uitgevoerd. Dit in Maastricht en Heuvelland uitgevoerde onderzoek heeft een opvallend goede score opgeleverd.

De belangrijkste resultaten 

van het onderzoek

“Natuurlijk zijn we blij met deze uitkomsten. Het is een 
resultaat om trots op te zijn,” reageert Scarlett Bernard, 
beleidsmedewerker bij Trajekt en lid van de project-
groep die samen met Flycatcher het onderzoek heeft 
uitgevoerd.
Trajekt heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel 
staan. De meningen en ervaringen van de klant zijn 
hierbij belangrijk. Een klantbelevingsonderzoek biedt 
inzicht in het niveau van dienstverlening. Het richt zich 
op de klantbeleving van de gebruikers van de diensten 
van Trajekt in Maastricht en Heuvelland. De vragen 
peilen de algehele tevredenheid én de tevredenheid 
over de dienst- en hulpverlening, de medewerkers en 
de bereikbaarheid van Trajekt. Daarnaast biedt het 

onderzoek de mogelijkheid om verantwoording af 
te leggen en geeft het inzicht in mogelijke ontwikkel-
punten van de dienstverlening. Hiermee gaat Trajekt 
nadrukkelijk aan de slag.
 
De projectgroep die dit onderzoek heeft uitgewerkt 
bestaat uit een vertegenwoordiging van alle werksoor-
ten van Trajekt en is voortvarend met het onderwerp 
aan de slag gegaan. Met ondersteuning van onder-
zoeksbureau Flycatcher is bekeken hoe de klantbele-
ving het beste gemeten kon worden. Gekozen is voor 
een korte en simpele vragenlijst. Mensen konden de 
vragen zowel digitaal als schriftelijk beantwoorden. 
Om zo veel mogelijk gebruikersreacties te krijgen zijn 

deze actief benaderd om mee te doen aan de enquête. 
Van 28 mei t/m 9 juli 2018 is het onderzoek uitgevoerd. 
Bij het invullen van de vragenlijsten konden klanten een 
beroep doen op de vrijwilligers van Trajekt.

8,3 8,4 8,8 99%

Klanten zijn op verschillende manieren bij Trajekt terecht gekomen

Klanten komen bij Trajekt omdat (top 5)

99% van de klanten zou Trajekt aanraden 
aan vrienden/familie/kennissen!

“ Dat er goed naar je geluisterd wordt en dat je niet afgewimpeld wordt.”

“ Doen zich veel moeite 
voor de mensen en zorgen 
dat alles goed komt.”

“ De amicale omgang met 
bezoekers en personeel (vrijwilligers).”

“ Dat je perfect wordt geholpen.”

ik ben doorverwezen       27%

op eigen initiatief      23%

via mijn eigen werk     22%

Trajekt heeft mij benaderd   6%

weet ik niet (meer)   5%

via een advertentie  4%

anders    13%
“Trajekt heeft veel deskundigheid in huis. 
De medewerkers zijn over het algemeen 
enthousiast, respectvol en behulpzaam.”

Klanten beoordelen Trajekt in het algemeen met een: 8,4

Klanten beoordelen de dienstverlening/hulpverlening/
ondersteuning met een: 8,5.

Klanten beoordelen de bereikbaarheid met een: 8,3.

Klanten beoordelen de medewerkers met een: 8,8!
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Postbus 312, 6200 AH  Maastricht
T 043 - 763 00 00
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Redactiecommissie

Petra Debets | opbouwwerk
Anja Kickken | communicatie
Riëlle Schols | opbouwwerk 
Kees Smit | opbouwwerk

Tekst en eindredactie

Anja Kickken

Beeldmateriaal

Gemeente Maastricht
(portret Mara de Graaf op p. 1)
Wikimedia Commons 

(foto ezel p. 8)
Trajekt

Vormgeving

ARTs Now, Nathalie Arts, Maastricht

Drukwerk

Andi Smart Print Solutions, Maastricht-Airport

Meer informatie over Trajekt

W www.trajekt.nl
Tw @trajekt_welzijn
Fb www.facebook.com/www.trajekt.nl

‘Iedereen doet ertoe.’

is een uitgave van 

welzijnsorganisatie Trajekt

en wordt in een oplage 

van 2500 exemplaren 

verspreid onder medewerkers, 

vrijwilligers en relaties 

van Trajekt.

QR facebook

QR twitter

QR van dit blad

Folders voor een congres en een barbecue in een wei vol met belangstellende ezels. 
Deze niet voor de hand liggende combinatie vormden de ingrediënten van een mooie match, 
gesloten op de beursvloer in november vorig jaar. 

Mauranne Hardy is management-assistente bij Ezelstal Hans en Grietje, een zorgboerderij die activiteiten aanbiedt 
voor diverse doelgroepen. “Dan moet je denken aan dagbesteding en begeleiding, alles met de inzet van ezels. Ezels 
zijn namelijk zeer gedienstige dieren die het beste in mensen naar boven halen in zorg, begeleiding en therapieën. 
Hun inzet maakt het proces completer, indringender, maar ook speelser. Hierdoor worden cliënten gemotiveerder 
om het behandelingsproces te volgen en laten vooral kinderen een grotere therapietrouw zien,” aldus Hardy.  
Asino Centrum Nederland is de overkoepelende organisatie van alle zorgactiviteiten.

Congres

Hardy bezocht de beursvloer omdat ze op zoek was naar een drukker voor promotiemateriaal. “Op 24 en 25 mei 
hebben wij het congres ‘Ezels in de Zorg’ georganiseerd. Wij hadden toentertijd affiches en folders nodig om dit 
congres onder de aandacht te brengen.” Op de beursvloer sloot zij een match met de afdeling facilitair van Trajekt. 
“De afdeling zegde toe 500 flyers voor ons te drukken ter promotie van ons congres. Als tegenprestatie beloofden 
wij een barbecue voor tien personen op onze locatie in Gronsveld.” 
De barbecue heeft eind juli plaatsgevonden. “We hebben bewust gewacht op goed weer, zodat iedereen lekker 
buiten kon zitten. Het team facilitair van Trajekt heeft genoten van het lekkere eten, omringd door onze ezels. 
Heel apart.”

Is Ezelstal Hans en Grietje ook weer present op de volgende beursvloer? “Wij vonden de Maatschappelijke 
Beursvloer een mooi initiatief! Wij proberen er dit jaar weer bij te zijn,” aldus Hardy.

 
De volgende Maatschappelijke Beursvloer Maastricht (de 8e) vindt plaats op donderdag 15 november 2018 
in het Centre Céramique te Maastricht. 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 maat-
schappelijke kant laten zien en mogen na deelname het certificaat Maatschappelijk Betrokken Ondernemer 
voeren. 

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl.

Beursberichten
De Maatschappelijke beursvloer als broedplaats van maatschappelijke 

initiatieven. Dit keer: een deal tussen Ezelstal Hans en Grietje van Asino 

Centrum Nederland en de afdeling facilitair van Trajekt.

Ezels in de hoofdrol bij match 
beursvloer


