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De doe-democratie in de praktijk  
Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt, wordt van burgers meer verantwoordelijkheid en eigen 
initiatief verwacht om hun leefomgeving schoon, leefbaar en veilig te houden. Inmiddels gebeurt dit 
op grote schaal. Enkele aansprekende voorbeelden uit het Maastrichtse.

Puck (links) en Juul voor het uitgiftepunt De Boeckel in De Heeg.

Young and having an Ympact

Dat burgerparticipatie niet begrensd wordt door 
leeftijd, blijkt uit het verhaal van de tieners Puck en 
Juul Knols, respectievelijk 15 en 16 jaar oud. Zij staan 
aan de wieg van het project Ympact, een initiatief dat 
mensen in armoede ondersteunt middels inzamel- en 
uitgiftepunten van food en non-food producten. Vader 
Ceriel staat het tweetal bij als projectleider en legt de 
contacten met scholen, organisaties en gemeenten. 

Geraakt door de armoede

Door vrijwilligerswerk bij Serve the City kwamen Puck 
en Juul in aanraking met mensen die met weinig of 
niets moesten rondkomen. “Dat greep ons erg aan,” 

zegt Juul. “Armoede is overal en is van alle tijden. 
Je moet echter je ogen en oren open willen zetten 
om het op te merken. Dat hebben wij gedaan en het 
heeft ons geraakt. Mijn zus en ik wilden meer doen.” 
Puck vervolgt: “Toen hebben we aan onze vader 
gevraagd of we een mail mochten sturen naar onze 
school, het Porta Mosana Collega, met het idee een 
voedselinzamelpunt op te starten op school. Armoede 
bestaat niet alleen in december als er steeds grote 
inzamelingen zijn, maar is er het hele jaar door. Juist 
daarom vonden wij het belangrijk dat er structureel 
aandacht voor zou zijn. We wilden heel graag een 
praktisch project, laagdrempelig zodat jongeren er 
gemakkelijk aan deel kunnen nemen.” 



De huiskamer Sjuif a-en in 
de Maastrichtse wijk Heer 
als warme ontmoetingsplek

Een ontmoetingsplek in de buurt bleek voor veel 
ouderen van de wijk Heer een grote wens. Mede door 
de inzet van buurtvrijwilligers werd deze wens werke-
lijkheid.  
Servé Habets, voorzitter van het Buurtnetwerk Heer 
Maastricht, was er vanaf het begin bij betrokken.

Themabijeenkomsten 

Het begon allemaal eind 2016. Het Buurtplatform Heer 
(nu Buurtnetwerk Heer) organiseerde, samen met de 
gemeente, Trajekt, de GGD en de Adviesraad Senioren 
twee themabijeenkomsten met als titel: ‘Hoe kunnen 
we het nog leuker maken in Heer te leven?’ Een van 
de items die eruit sprongen was het ontbreken van 
een laagdrempelige ontmoetingsplek voor met name 
ouderen uit de buurt. 
Onder aanvoering van Servé Habets ging het balletje 
rollen. “Er werd een groep vrijwilligers geformeerd 
die zo’n ontmoetingsplek mede wilde vormgeven en 
ondersteunen,” vertelt hij. “Het leegstaand senioren-
huis van Woningstichting Maasvallei aan de Gerard 
Walravenstraat bleek een geschikte locatie. De wo-
ningstichting was bereid het pand aan ons te verhuren 
tegen een zachte prijs. De sleutel werd overhandigd op 
17 mei 2017.” 

Een andere maatregel is het invoeren van verkeersles-
sen voor leerlingen van groep 1 tot en met 4, die gege-
ven worden door Veilig Verkeer Nederland. Ook zijn er, 
op initiatief van de ouders, verkeersouders aangesteld, 
zes in totaal.
De buurt is inmiddels ook tevreden met de nieuwe 
verkeerssituatie. Bewoonster Mariska Spee, aanvan-
kelijk een felle tegenstander. “Ik was in het begin niet 
gelukkig met de eenrichtings-maatregel. Nu ben ik blij 
dat de situatie voor de kinderen veiliger is.”

“Ik ben blij 
 dat de situatie 
 voor de kinderen 
 veiliger is.“

Voorwoord
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Wat kan er veel gebeuren in drie maanden. 
Dat is de tijd die ik al weer samen met al onze 
medewerkers aan de slag ben. We beleven roerige 
maar ook mooie momenten op weg naar een 
nieuwe organisatievorm die ‘zelforganisatie’ heet. 
Met zelforganisatie leggen we de verantwoordelijk-
heid zo laag mogelijk in de Trajekt organisatie en 
dat is voor iedereen soms even wennen. 

Dit betekent ook dat onze klanten en partners 
op een veel directere manier met Trajekt te maken 
zullen krijgen. Medewerkers kunnen veel sneller 
en zelfstandiger beslissen over de inzet van onze 
dienstverlening. Dat is een belangrijke winst die 
we willen behalen.

We merken we dat andere organisaties met inte-
resse kijken naar de ontwikkelingen en stappen 
die Trajekt op dit moment neemt. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit het aantal uitnodigingen die Trajekt 
ontvangt om deel te nemen aan (vakinhoudelijke) 
discussies en samenwerkingsverbanden. Hier wor-
den we positief op aangesproken. Dat is bijzonder 
en geeft aan dat we met interesse gevolgd worden 
in ontwikkelingen die andere organisaties wellicht 
graag zouden willen doormaken.

Trajekt is als een hechte organisatie, gericht op 
elkaar en op de klant. 
Dit zijn kenmerken van een familie-organisatie. 
Dit is de kracht van Trajekt. Een van de familie-
waarden is dat we “goed willen doen”. Door 
meer naar informele waarden te kijken en deze 
te benoemen schrijven we uiteindelijk ons eigen 
managementboek. Een familiebedrijf werkt vaak 
ambachtelijk en met vaste normen en waarden. 
Dit is terug te vinden in de nieuwe missie, visie 
en de kernwaarden van Trajekt.
Deze missie, visie en kernwaarden zijn benoemd 
in twee gezamenlijke bijeenkomsten met mede-
werkers. Eigenlijk waren we er samen zo uit en 
daar mag je best trots op zijn.
In de volgende ‘Iedereen doet ertoe’ kom ik 
uitgebreid hierop terug.
Voor nu wens ik iedereen een heerlijke zomer-
vakantieperiode.

Guido van den Boorn
Interim bestuurder Trajekt

Goed
op weg

Goedkeuring burgemeester

De mail aan school viel in goede aarde. Ze kregen zelfs 
de goedkeuring van de burgemeester, die het een 
fantastisch idee vond. 
In december 2016 vond de kickoff plaats van het 
project. Vanaf 2017 is er elke twee weken een inzame-
ling op het Porta Mosana College. Een jaar later volgde 
het Sint Maartens College en het United World College. 
Inmiddels zijn er op verschillende plekken in Maas-
tricht uitgiftepunten van de verzamelde goederen. De 
wijkgerichte aanpak biedt de lokale middenstand de 
gelegenheid ook een bijdrage te leveren. 
Er is veel interesse van andere scholen. Het LVO 
(Limburgs Voortgezet Onderwijs) onderzoekt de mo-
gelijkheid om dit in heel Limburg in te gaan zetten als 
maatschappelijk project.
Buiten hun praktische werkzaamheden rond Ympact 
zijn Puck en Juul ook echte ambassadeurs voor hun 
project, een rol die ze met glans vervullen.  Puck, trots: 
“We hebben contacten met leerlingenraden, scholen 
en met alle betrokken organisaties. Daarnaast houden 
ons veel bezig met het opzoeken en verstrekken van 
informatie over armoede, zodat we jongeren bewust 
kunnen maken dat juist zij het verschil kunnen maken.” 

Verkeerssituatie Basisschool 
Manjefiek in Malberg

Het is een bekend verschijnsel in veel buurten: gevaar-
lijke verkeerssituaties voor basisscholen, veroorzaakt 
door auto’s die af- en aanrijden en voor school parke-
ren tijdens haal- en brengmomenten van leerlingen.  
Dit speelde ook bij de Basisschool Manjefiek in de 
Schildruwe in de Maastrichtse wijk Malberg. Een 
enquête van de politie bracht de zaak aan het rollen. 
“Hieruit bleek dat een aantal ouders en omwonenden 
van de school de situatie zo gevaarlijk vonden dat ze 
bereid waren samen na te denken over een manier 
waarop het veiliger zou kunnen worden,” vertelt 
opbouwwerker Anja Schulpen.   
In oktober 2017 werd de eerste vergadering belegd met 
een vertegenwoordiging van de betrokken partijen: 
een groep ouders, omwonenden, het opbouwwerk van 
Trajekt, de school en het Veilige Buurten team Malberg-
Oud Caberg. Yvonne van Doornik, een van de moeders 

die vanaf het begin bij het traject betrokken is geweest: 
“We hebben plannen, ideeën en mogelijke maatrege-
len uitgewisseld, zoals het stimuleren van fietsen, het 
plaatsen van meer fietsenrekken en het verzoek aan 
ouders op de parkeerplaats te parkeren en niet meer in 
de straat voor de school. Een van de belangrijkste voor-
stellen, echter wel met consequenties voor de buurt, 
was om tijdens de haal- en brengmomenten van de 
Schildruwe een eenrichtingsweg te maken.” Besloten 
werd de verkeersambtenaar van de gemeente en Veilig 
Verkeer Nederland ook in te schakelen voor advies bij 
het invoeren van deze maatregel.

Veel verzet
 
Vervolgens moest het eenrichting-voorstel gecom-
municeerd worden met de buurt. Van Doornik: “Een 
buurtbijeenkomst was daarvoor het meest geschikt. 
De uitnodigingen hebben we huis-aan-huis verspreid, 
met persoonlijke uitleg van de nieuwe maatregel.”   
Het idee werd echter niet goed ontvangen. Tijdens 
de eerste twee buurtbijeenkomsten was er veel tegen-
stand, rond de 20 buurtbewoners gaven te kennen 
tegen het plan te zijn. “Hun bezwaren waren gebaseerd 
op een misverstand over de tijden dat de Schildruwe 
een eenrichtingsweg zou worden: niet de hele dag, 
maar alleen tijdens de haal- en brengmomenten,” 
aldus Van Doornik.  
Opnieuw gingen de initiatiefnemers langs de deuren 
om de plannen nogmaals grondig uit te leggen. Ook 
Facebook en de buurt- en schoolkrant werden ingezet. 
Ditmaal met bevredigend resultaat; tijdens de derde 
bijeenkomst stemde de buurt in met een proefperiode 
van drie maanden.  
Na de evaluatie werd beslist de proef het hele school-
jaar te continueren. Uiteindelijk, na weer evalueren en 
bijstellen, zal de situatie per 1 september 2018 officieel 
worden.

Verkeersonveilgheid afgenomen
 
De resultaten zijn goed, zegt Schulpen. “De verkeers-
onveiligheid is afgenomen met 90%. Omdat de straat 
nu rustiger is, komen er meer kinderen met de fiets of 
te voet naar school. Ook sluit de school een convenant 
met ouders van nieuwe leerlingen, om te stimule-
ren dat ouders en kinderen met de fiets naar school 
komen.” 

Lichtpuntje
 
Vanaf de eerste inloopochtend op 30 mei 2017 is Sjuif 
a-en een groot succes. Habets: “Niet alleen door de 
aantallen, maar meer nog door de diversiteit aan be-
zoekers: mannen en vrouwen, alleenstaanden, mensen 
uit Heer maar ook uit omliggende wijken, autochtonen 
en allochtonen, mensen met een ‘rugzakje’. Iedereen 
weet ons te vinden en iedereen is welkom. Het be-
langrijkste is dat bezoekers zich welkom voelen en een 
praatje kunnen maken. Voor velen is dat een lichtpuntje 
in de dagelijkse eenzaamheid.” 
Tijdens de inloop zijn er allerlei activiteiten zoals (fe-
licitatie)kaarten maken, schilderen, sjoelen en bloem-
schikken, en themabijeenkomsten rondom onderwer-
pen als positieve gezondheid, wateroverlast in Heer en 
de verkeerssituatie bij de Groene Loper. Deskundige 
vrijwilligers houden geregeld spreekuur, waar bezoe-
kers terecht kunnen met vragen over belasting en 
regelgeving. En er zijn nog genoeg plannen in de maak, 
zegt Habets. “Binnenkort willen we de Tapijn tuinen 
bezoeken en een activiteit opzetten rondom bewegen. 
Met studenten van de Universiteit Maastricht zijn we 
begonnen aan een traject rondom ICT-ondersteuning.” 
Habets is ervan overtuigd dat de kunst van het ver-
wezenlijken van dit initiatief ligt in het geven van 
verantwoording en vertrouwen aan die groep senioren 
waar het thuis hoort. Ook geeft hij aan blij te zijn met 
de hulp van opbouwwerker Geerte Courtens, die het 
gebeuren in de huiskamer op de juiste manier mede 
vorm geeft. “Samen zoeken wij steeds opnieuw naar 
wegen om het positieve van de huiskamer Sjuif a-en te 
continueren en uit te breiden,” aldus Habets.

Een dinsdagochtend in de Sjuif a-en, met op de achtergrond Servé Habets.

“Voor velen is de Sjuif a-en 
 een lichtpuntje 
 in de dagelijkse eenzaamheid.”

De nieuwe verkeerssituatie in de Schildruwe in Malberg (rechts de school).



Kerstboomdilemma
Een kind van islamitische ouders vraagt waarom zij thuis met 
kerstmis geen kerstboom hebben en wil graag ook zo’n boom 
in huis. Hoe hiermee om te gaan? Na zelfonderzoek besloot 
de moeder dat het kind een kleine kerstboom op zijn slaap-
kamer mag zetten.

Dilemma: erbij horen en/of niet?

Tips:

๏	Wacht met je oordeel.
๏	Vraag door om er achter te komen waarom het kind 
 die kerstboom wil. Wat is de wens achter de wens 
 (meedoen? erbij horen?). Maak die bespreekbaar.
๏	Onderhandel over een oplossing waar je beiden een goed 
 gevoel bij hebt. Een kwestie van geven en nemen.
๏	Zie dit als een kans voor een goed gesprek met je kind.

Discriminatiedilemma
Een dochter van een Nederlandse moeder en een Afghaanse 
vader levert op de universiteit een scriptie in. De leraar merkt 
op dat ze goed Nederlands spreekt. Dat verbaast het meisje, 
want ze is toch Nederlands? Ze heeft de indruk dat ze een 
lager cijfer krijgt vanwege haar etnische achtergrond.

Dilemma: iets zeggen en/of zwijgen?

Tips:

๏	Maak het bespreekbaar: beseft die leraar wel wat hij doet?
๏	Spreek het schoolsysteem hierop aan. Meld het bij de  
 decaan.
๏	Zie het als een kans voor het kind om sterker te worden.  
 Bijvoorbeeld door extra je best te doen en ervoor te 
 zorgen dat de leraar haar echt leert kennen.

Afzenderdilemma
Een vrouw doet boodschappen bij de supermarkt. Ze hoort een koppel 
in plat Maastrichts zeggen: ‘Snel weg hier, want er loopt een tikkende 
tijdbom achter ons.’ Ze is blij dat ze alleen is en haar kinderen dit niet 
hoeven te horen.
De Marokkaanse vrouw reageerde in tien seconden in even plat 
Maastrichts: Je hoeft niet weg te lopen. Ik ben wel moslima, maar 
geen tikkende tijdbom. Besef je wel wat je zegt en dat je hier mensen 
pijn mee doet?’
Wat zou jij als toehoorder doen?

Dilemma: vergoeilijken en/of confronteren?

Tips:

๏	Zeg iets, anders blijft het knagen. 
๏	Grijp zo’n situatie aan om de wereld een beetje beter te maken.
๏	Besef dat je behalve vechten, vluchten en verstarren (vaak emo-
 tionele lichamelijke reacties) ook een verstandige afweging kunt 
 maken. En een keuze die bij jou past.

Identiteitsdilemma
Een puber beseft tijdens het avondeten ineens dat men bepaalde 
rituelen volgt die in andere gezinnen die hij kent niet worden 
gevolgd. ‘Wie ben ík eigenlijk?’ is de reactie.

Dilemma: vrijheid en/of sturing?

Tips:

๏	Ga het gesprek aan. Onderzoek waarom hij dat niet wil.
๏	Zie het kind als spiegel van jezelf. Hoe ging je vroeger met je   
 eigen ouders om met dit soort zaken? Kun jij met jouw kind 
 een verschil maken? Wil je dat?
๏	Zie dit niet zozeer als een geloofskwestie, maar als een kans   
 om je kind beter te leren kennen.
๏	Durf te laten zien dat je als ouder soms ook twijfelt.
๏	Besef dat het geloof geen schaamte kent; alles is bespreekbaar.

Rijkspilotproject 

"De tuin is overal."

Strafdilemma
Medewerkers van een peuterspeelzaal zien dat een moeder 
een kind slaat. Ze vermoeden dat dit achter gesloten deuren 
vaker gebeurt. In de intake wordt het slaan ter sprake gebracht. 
De moeder zegt dat slaan in haar land van herkomst wordt 
gezien als een goede opvoedmethode.

Dilemma: slaan en/of niet slaan?

Tips:

๏	Handel in het belang van het kind.
๏	Wees je bewust van de (juridische) gevolgen.
๏	Zet de relatie met je kind niet op het spel.
๏	Reageer je niet af.
๏	Leer kinderen geen fout gedrag. Geef het goede voorbeeld.
๏	Jij bent degene die geweld kan stoppen, met name als je 
 zelf vroeger door je ouders bent geslagen. Doorbreek 
 vicieuze cirkels!
๏	Vraag of er andere opvoedingsmethodes zijn.

Dilemma van machteloosheid
Een hoogbegaafd kind is angstig vanwege de toestand in de 
wereld. Trump, Wilders, de dreiging van een wereldoorlog... 
alles lijkt tegen zijn geloof gericht. Praten lijkt de angst alleen 
maar groter te maken. Hoe dan wel?

Dilemma: verstand en/of emotie?

Tips:

๏	Voed het kind met positieve berichten.
๏	Bezoek samen een speciale plek voor hoogbegaafden.
๏	Laat hem iets met zijn lichaam doen, zodat hij niet alleen 
 in zijn hoofd zit.
๏	Schrijf voor het slapengaan met je vinger een brief op zijn   
 rug. Met geruststellende woorden. Ook dat kan helpen om   
 beter in het lijf te komen en het piekeren te verminderen.

Hulpbehoeftedilemma
Een jongen is vanwege moeilijk te hanteren agressief gedrag opgenomen in 
de crisisopvang. De ouders worden op de hoogte gehouden van het verloop 
van de plaatsing. Zijn moeder is werkzaam in de zorg. Zij bezoekt haar zoon 
regelmatig, begrijpt de vermoedens van psychiatrie en kan zich vinden in het 
advies dit met spoed te laten onderzoeken door een GGZ instelling. Zijn vader 
heeft een andere visie. Hij is ervan overtuigd dat de symptomen van zijn zoon 
komen doordat hij bezocht is door een djinn (kwaadachtige geest). Hij staat 
niet achter het voorgestelde onderzoek. Zijn vader zou graag zien dat zijn zoon 
behandeld wordt door een imam.

Dilemma: imam en/of psychiater?

Tips:

๏	Breng beiden met elkaar in gesprek.
๏	Maak afwegingen vanuit beide kanten.
๏	Laat de Koran horen: djinns kunnen daar niet tegen. Zo weet je meteen 
 of je een psycholoog of psychiater moet roepen.

Vanuit het Weerbare Midden

Sinds twee jaar werken de gemeente Maastricht en Trajekt samen in het rijkspilotproject Weerbaar 
Opvoeden. Samen met burgers en o.a. Ayse Ozdemir van Novacurae, psychologe Tiny van Driel 
van Psychology at Work en schrijver-filosoof Govert Derix. Thema’s daarin zijn het overstijgen 
van wij-zij-denken, het voorkomen van discriminatie en het omgaan met waarheid en vertrouwen. 
Ook de bekende Rots- en Watertraining past in de pilot. Een rode draad is het concept van 
‘het weerbare midden’, dat in Maastricht ontstond. Het weerbare midden staat voor een open 
houding waarmee ouders en kinderen samen op zoek gaan naar een bevredigende omgang met 
lastige thema’s. Een ‘niet-polariserende’ aanpak.

Pluralisme

De afgelopen twee jaar werd het weerbare midden van vele kanten onderzocht. We leerden bijvoor-
beeld dat het veel te maken heeft met het zogenaamde pluralisme dat zegt dat je vaak op verschillende 
manieren met een dilemma kunt omgaan, zolang je maar binnen de wet blijft. Bekend voorbeeld is 
het begroeten. In een situatie waarin iemand geen hand wil geven, kun je ontdekken dat het niet 
gaat om die hand, maar om begroeten en verbinden. Het dilemma is dan op te lossen door een 
andere vorm van begroeten (buigen, knikken, hand op het hart, etc.). Een andere benadering draaide 
om het delen van emoties in het weerbare midden. Door voordrachten over de glimlach in de islam 
en in het christendom leerden we dat beide religies teruggrijpen op dezelfde menselijke emoties. 
Net als het pluralistische inzicht kan de glimlach een brug zijn om elkaar te ontmoeten.

Ontmoeten als methode: ervaringen delen

Op 11 april onderzochten we concrete dilemma’s uit de praktijk van opvoeden. Samen met moeders 
(deels van buitenlandse komaf), opbouwwerkers en andere professionals werden acht dilemma’s 
besproken die door aanwezigen waren ingebracht. Dat gebeurde met een gerichte aanpak. 
De ‘eigenaar’ van het dilemma lichtte het kort toe. Daarop diepten de deelnemers het onder leiding 
van een socratisch gespreksleider in tien minuten uit. Zo ontstond een ‘snelkookpan’ waarbij de groep 
in korte tijd tot inzichten en adviezen kwam. Niet zozeer vanuit een dialoog of discussie. Maar vanuit 
een open ontmoeting. En door de ander te blijven bevragen (vraag achter de vraag) en oordelen 
zoveel mogelijk uit te stellen.

Tuin als ontdekking

De deelnemers ontdekten het weerbare midden als een tuin waarin mensen elkaar onbevooroordeeld 
ontmoeten. Vooroordelen worden daarin geslecht en afgepeld. ‘Zijn we nog in de tuin?’ klonk het vaak. 
Of: ‘Wat zou er gebeuren als je dit met je kind in de tuin zou bespreken?’‘De tuin is overal’, vatte een 
deelneemster de middag na afloop samen.

De deelnemers leerden zo dilemma’s snel te herkennen en er mee om te gaan. Tijdens het 
groepsgesprek ontstond zelfs een soort model dat in een paar stappen is samen te vatten:
1. Wat is het dilemma?
2. Wat is het onderliggende thema? Gaat het bijvoorbeeld om het geven van een hand 
 (een norm) of om het begroeten en de ander erkennen als mens (een waarde)?
3. Hoe komen we tot een oplossing die recht doet aan mijn eigen waarden en die van 
 de ander? Durf vragen te stellen en te onderzoeken.
4. Maak een afweging en handel.
5. Leer van je reactie. Vaak geeft een goed gevoel aan dat je op de goede weg zit. 
 Gebruik dilemma’s als kansen om weerbaarder te worden.

Bijgaand lichten we de acht dilemma’s kort toe en noemen de tips die ontstonden tijdens 
het groepsgesprek.

Weerbaar Opvoeden
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Vooroordeeldilemma
Ik zit in de trein en een jongeman komt mijn coupé binnen. Hij heeft een baard en 
een grote rugzak bij zich. Het is vlak na de aanslagen in Brussel. Ik merk dat ik schrik. 
Mijn tas iets dichter tegen me aan trek. En ik zie om me heen dat ik niet de enige 
ben. Ook de binnenkomende jongen moet dit zien. Is hij een hipster of een terrorist? 
Ik heb al gereageerd voordat ik mijn schrik kan wegredeneren. Ik kan me voorstellen 
dat het moeilijk is je thuis te voelen in een maatschappij die in eerste instantie schrikt 
van je verschijning. Maar tegelijkertijd lukt het me niet om anders te reageren.

Dilemma: je emotie volgen en/of nadenken?

Tips:

๏	Leer begrijpen dat je lijf vaak sneller reageert dan je verstand. 
๏	Angst is vaak een slechte raadgever.
๏	Zoek naar een creatieve reactie. Bespreekbaar maken en/of
 de persoon aanspreken?
๏	Wees vergevingsgezind. Glimlach naar de persoon nadat die 
 jouw schrikreactie heeft gemerkt.
๏	Koester je onbevangenheid.
๏	Oefen jezelf in andere manieren van kijken en reageren.

"Voorbij goed en fout 
ligt een tuin; daar ontmoeten 
wij elkaar" - Rumi
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Op 25 mei gaf ik een toespraakje tijdens het feest 

van tien jaar Kunstketel in Wittevrouwenveld. Manon 

Pachen, het bezielende boegbeeld, had me gevraagd 

er een stevig filosofisch verhaal van te maken. Ik heb 

zelden last van plankenkoorts. Maar uitgerekend nu 

werd ik zenuwachtig. Op de hoek van Frankenstraat 

en Edisonstraat genoot een grote groep mensen van 

exotische lekkernijen. Het leek wel een Grote Maas-

trichtse Bazaar. In de ruimte van de Kunstketel zelf 

kwam intussen een spetterend programma op stoom. 

Onder leiding van docent Jos Netto gaven kinderen 

een jamsession ten beste. De volle zaal klapte mee. 

Daarna brachten de vioolleerlingen van Geertje 

Podevyn ons met avontuurlijke zeeroversmuziek 

naar de Caribean.

Mijn plankenkoorts nam toe. Zou een filosofisch 

verhaal hier niet totaal uit de toon vallen?

Toen gebeurde het wonder. Zodra ik vertelde dat ik 

mijn Lofzang op de Kunstketel opdroeg aan Manon 

en alle andere kunstketelaars, werd het muisstil. 

Vooral ook de kinderen luisterden aandachtig. 

Ik vertelde over het ‘belangeloze welbehagen’ waar-

mee de filosoof Immanuel Kant meer dan tweehon-

derd jaar terug uitlegde wat voor hem het kenmerk 

is van geslaagde kunst. Kunst is zijn eigen doel. Het 

gaat niet om geld of nut. Het gaat om een ervaring 

van schoonheid die genoeg heeft aan zichzelf. En 

waaruit vervolgens weer allerlei andere mooie 

dingen kunnen ontstaan. Tegelijk krijgt de Kunstketel 

regelmatig politieke aandacht als paradepaardje van 

hoe je creatief kunt zijn met welzijnswerk. Zo bezien 

is de Kunstketel zelf een paradoxaal kunstwerk dat 

belangeloosheid en belangen kunstig verknoopt.

Toen ik na afloop van het hartverwarmende samen-

zijn naar huis liep, besefte ik dat de kinderen bij dat 

woordje ‘paradoxaal’ nóg stiller waren geweest. Had 

ik het moeten uitleggen? Is het tijd voor een filosofi-

sche kunstketel? Niet zozeer om kinderen iets te leren? 

Maar omdat grote mensen veel van kinderen kunnen 

leren? Wie pakt deze handschoen op?

Kunstketelsofie

Govert

Een buurtontbijt in de Albert Heijn aan de Scharnerweg in Maastricht. Dat was het resultaat 
van een match, gesloten tijdens de beursvloer in november vorig jaar tussen Albert Heijn 
en de Tuttebelleclub uit Nazareth.

“Op de beursvloer waren wij op zoek naar partners om onze lokale activiteiten te ondersteunen,” vertelt Sven 
Delahaije, assistent supermarktmanager van Albert Heijn. “Wij willen vaker iets doen voor de buurt rondom 
onze winkel aan de Scharnerweg in Maastricht.”
Hij sloot een match met Richard en Bianca Pas, vrijwilligers van de Tuttebelleclub uit Nazareth. Bij deze club, 
die bestaat uit 12 meiden uit Limmel en Nazareth, staat weerbaar opgroeien en een actieve rol van de meiden 
in het maatschappelijk leven in de buurt centraal. De Tuttebelle worden ondersteund door vrijwilligers en een 
professional van Trajekt.
De match behelsde een gratis ontbijt voor de buurt, aangeboden door Albert Heijn, met assistentie van de 
Tuttebelleclub.

Op 1 december vorig jaar heeft het ontbijt plaatsgevonden. Alle buren van de supermarkt waren uitgenodigd. 
Delahaije: “De opkomst was groot. Het was heel geslaagd. De Tuttebelleclub heeft geholpen met de catering 
en verzorging van het ontbijt. Als tegenprestatie hebben wij de club voorzien van koffie, thee, koek en andere 
versnaperingen om tijdens hun avonden de oudere deelnemers te voorzien van wat lekkers.”

Wisselwerking
Hoe kijkt hij terug op de deelname aam de beursvloer?
“Wij hebben meegedaan met de beursvloer omdat we graag midden in de maatschappij staan en lokaal 
betrokken willen zijn. Door de beursvloer kan er een wisselwerking ontstaan tussen bedrijven en verenigingen, 
met een positieve uitwerking voor beide partijen. Wij zijn voornemens om dit jaar weer deel te nemen,” 
aldus Sven.

 
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 match tussen Albert Heijn en de Tuttebelleclub 

uit de Maastrichtse buurt Nazareth.

Samen aanschuiven voor een 
superontbijt

Gastcolumn
door Govert Derix,
filosoof en schrijver

Weyenberg is projectleider van het team Match, dat uit vier medewerkers bestaat, 
waarvan er drie als maatschappelijk makelaar opereren. Om als verbinder tussen 
maatschappelijke dienstverlening en het aanbod vanuit de studentenpopulatie te 
kunnen fungeren, beschikt het team over een breed netwerk in de Maastrichtse 
samenleving. Daardoor kunnen zij vraag en aanbod ‘matchen’. Ook wordt er veel 
samengewerkt met de gemeente Maastricht, het bedrijfsleven, woningcorporaties 
en maatschappelijke organisaties zoals Trajekt.

Kun je enkele aansprekende projecten of initiatieven
van Match omschrijven?
“Een mooi voorbeeld zijn onze Match Huizen in verschillende buurten in de stad 
(Mariaberg, Nazareth en Wittevrouwenveld). Hier wonen studenten die zich acht 
uur per week inzetten voor de wijk. Dit doen zij door activiteiten te organiseren, 
vaak in samenwerking met Trajekt. In Mariaberg wordt bijvoorbeeld druk gewerkt 
aan een buurttuin met o.a. fruit en groenten, een plek om te zitten en een schaak-
bord. In ruil voor hun werkzaamheden betalen de studenten een gereduceerde 
huurprijs. Ook vanuit de gemeente worden de Match Huizen ondersteund. Zo 
bezocht oud-wethouder Gerats de nieuwjaarsborrel in Mariaberg, die mede 
georganiseerd werd door de Match studenten.  

Het project ‘Match voor een Betere Toekomst’ is het resultaat van intensieve 
samenwerking tussen de gemeente Maastricht en Match. In dit project worden 
studenten gekoppeld aan kansarme middelbare scholieren. Ze helpen de 
scholieren bij het leren en huiswerk maken en coachen ze om hun dromen te 
volgen en hun talenten te ontwikkelen. 
Een activiteit die wekelijks plaatsvindt is koken bij het Leger des Heils in de 
Brusselsestraat. De Match-studenten koken een normale maaltijd, ter vervanging 
van de maaltijd die normaliter in een steamer verwarmd wordt.  Na het koken 
gaan studenten en cliënten in gesprek, terwijl er samen een hapje wordt gegeten.”

Hoe verloopt de samenwerking met Trajekt?
 
“Diana Ummels, maatschappelijk makelaar van Trajekt, sluit eens per maand 
aan bij het Match-overleg. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk en kan 
de vragen uit de wijken aan ons overbrengen. Hierdoor kunnen we snel 
schakelen met de buurt, sociale teams en andere stakeholders. Ook hebben 
de studenten in de wijken geregeld contact met de opbouwwerkers in 
de buurten.”
 

Van links naar recht: Martijn  Weyenberg, Hanna Hesemans , Frits Koppelaar , Jacoline Tanis  en Michelle van Mulken.

Match mobiliseert studenten om een steentje bij 
te dragen aan de leefbaarheid in Maastricht
Het project Match van Maastricht University daagt studenten uit een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de stad Maastricht in de vorm 
van vrijwilligerswerk. Vaak sluiten ze aan bij bestaande, lokale initiatieven, maar Match initieert zelf ook nieuwe projecten. Een interview 
met het boegbeeld van Match, Martijn Weyenberg.

Wat zijn je plannen en ambities voor de toekomst?
 
“Onze belangrijkste projecten zijn ook volgend studiejaar Match voor een Betere Toekomst 
en de Match Huizen. We willen deze twee projecten verder uitbreiden. De werving voor 
nieuwe student-bewoners van de Huizen is zojuist van start gegaan. Als er genoeg animo 
en middelen zijn zou het mooi zijn als we ook Match buurthuizen kunnen starten in 
andere buurten.  
Komend studiejaar zetten we in op het vergroten van de naamsbekendheid van het 
project. Hierover zijn we in gesprek met onder andere Diana Ummels en Bibi Bemelmans, 
communicatieadviseur bij de Gemeente Maastricht.” 
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Trajekt-Art brengt kunst naar de buurt

Op diverse kantoren van Trajekt hangen sinds 
jaar en dag een twaalftal schilderijen van Jo 
Havenith. Trajekt, trots op deze kunstwerken, 
heeft als maatschappelijke organisatie door 
middel van Trajekt Art een manier gevonden 
om deze doeken aan iedereen te kunnen tonen: 
een expositie van de schilderijen van Havenith. 

 
De tentoonstelling van deze werken wordt gecombi-
neerd met creatieve uitingen van de buurt. Zo wordt 
de expositie een inspiratiebron en kan ze aansluiten 
bij al bestaande initiatieven in de buurt op het gebied 
van kunst, zoals o.a. schilder- en foto-clubs, maar 
ook bij kinderclubs, sociale restaurants en andere 
netwerkpartners.  
Het is een ‘reizende” tentoonstelling die in het najaar 
ook op andere hoofdlocaties van Trajekt is te bewon-
deren. 
  

Limburgse taferelen en landschappen 

Jo Havenith is vooral bekend vanwege zijn schilderijen 
en schetsen van typisch Limburgse landschappen en 
taferelen. Hij is een van de bekendste kunstenaars van 
onze provincie.  
  
De eerste expositie van de werken van Havenith vindt 
plaats in Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410 in 
De Heeg te Maastricht van 15 juni tot 13 juli. Tijdens de 
feestelijke opening op donderdagmiddag 14 juni was 
de kunstenaar zelf in het buurtcentrum aanwezig zijn 
om het startsein te geven voor de tentoonstelling.

Een bijzondere tentoonstelling van schilderijen van de Limburgse 
landschapsschilder Jo Havenith

De tentoonstelling in het buurtcentrum is geopend voor publiek 
van vrijdag 15 juni tot 13 juli 2018, van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 19.00 uur. 

Guido van den Boorn en Jo Havenith (rechts) tijdens de opening.

 


