
De première van Stop, haw op! vond plaats op 10 mei in 
het Trefcentrum in Wittevrouwenveld. De avond erna  
was hij te zien in het Centre Manjefiek Malberg. Beide 
voorstellingen werden goed bezocht en maakten veel 
reacties los onder het publiek.
Zes jaar geleden maakte de zeskoppige filmgroep al veel 
indruk met de speelfilm Oonder Drök 1 en 2, een aangrijpend 
verhaal over de gevolgen van groepsdruk onder de jeugd. 
Daarna legden de filmmakers zich toe op shorts: kortere 
themafilms van 30 minuten. Na Aon de groond genageld 
(over het thema armoede) die vorig jaar uitkwam is er  
nu Stop, haw op!
Deze korte film schetst het leven van de 12-jarige Rayvano 
uit Malberg, een scholier die door zijn klasgenoten gepest 
wordt en daar erg onder te lijden heeft. 
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De nieuwe film van de Maastrichtse filmgroep Oonder Drök stelt pestgedrag aan de kaak.  
Met Stop, haw op! wil de groep dit onderwerp bespreekbaar maken en een bewustwordings- 
proces op gang brengen.

Jaargang 27, juli 2019

Stop, haw op! 

“Pestgedrag vindt vaak  
 op een stiekeme en  
 vileine manier plaats.”Het verhaal van Rayvano staat natuurlijk niet op zichzelf. 

Pesten komt veel voor onder de jeugd. Onderzoek van het 
Trimbos Instituut wijst uit dat vijf procent van de jongeren 
er regelmatig mee te maken heeft. Langdurig pestgedrag 
kan verstrekkende gevolgen hebben voor de jeugdigen die 
het treft, soms met zelfmoord als uiterste consequentie.

Vertrouwensband

Dat pesten nog steeds een heet hangijzer is onder jongeren 
wordt volmondig beaamd door de jeugdopbouwwerkers 
Sjef Zwackhalen en Roy Hulst. “Het speelt al heel lang en 
is daarom een belangrijk thema in ons werk,” aldus 
Zwackhalen. “We zijn continu op zoek naar handreikingen 
om jongeren te helpen.” Ook krijgen de werkers geregeld 

Iedereen doet ertoe.

Film als katalysator voor discussie rondom pesten

signalen van scholen als er tieners of jongeren het slacht- 
offer zijn van pestgedrag, zegt Hulst. “De vraag is dan of 
dat ook doorspeelt in de vrije tijd. Wij hebben immers 
een andere relatie met de jeugd dan leraren. Wij als 
jeugdopbouwwerkers begeven ons in de vrijetijdssetting 
van de jeugd. Er is meer ruimte om te praten en om zaken 
aan te kaarten. Tijdens ons werk ontstaat er een echte 
vertrouwensband met de jeugd. De school is gefocust op 
lesgeven. Wij kunnen meer op dat soort onderwerpen 
ingaan, er is meer ruimte voor.” 

De acteurs en de crew van Stop Haw op!



Onzichtbaar

Toch blijft pestgedrag vaak onder de radar van leerkrachten, 
waardoor pestkoppen soms maandenlang ongestraft hun 
gang kunnen gaan. “Dat is geen verwijt aan de leraren. 
Met de volle klassen en een druk lesprogramma hebben 
ze hun handen vol. Pestgedrag vindt vaak op een stiekeme 
en vileine manier plaats. De jongere die gepest wordt 
schaamt zich, laat niets blijken en trekt zich steeds meer 
terug,” weet Zwackhalen.
Juist dat onzichtbare van pestgedrag vonden Zwackhalen 
en Hulst, die de filmgroep Oonder Drök ondersteunen en 
faciliteren, een perfect thema voor een nieuwe film. 
Hoewel de filmers al bezig waren met de ontwikkeling van 
een aantal andere thema’s, besloten ze op het voorstel 
van de jeugdopbouwwerkers in te gaan en met het item 
pesten aan de slag te gaan. “Wij vonden dit zo belangrijk 
dat we het meteen hebben opgepakt,” zegt filmgroep lid 
Lorenzo Ummels (22) stagiair bij Trajekt en student aan 
de opleiding Maatschappelijke Zorg. “In de film hebben we 
een leerkracht in beeld gebracht die niet doorheeft dat er 
in haar klas gepest wordt. Dit om te benadrukken dat 
pestgedrag niet altijd opvalt voor de buitenwereld.”

Intensief voortraject

Het had nog heel wat voeten in de aarde voordat de film- 
groep daadwerkelijk met de opnames aan de slag kon. 
Diego Demmers (21), zes jaar geleden hoofdrolspeler in de 
eerste rolprent van Oonder Drök en nog steeds fanatiek 
lid van de filmgroep, over het voortraject. “In de wijken 
Malberg, Malpertuis en Wittevrouwenveld zijn we op zoek 
gegaan naar acteurs. Tieners uit deze buurten hebben 
auditie gedaan voor rollen in de film. Tijdens een team- 
buildingsweekend met de acteurs, de regiegroep en de 
jeugdopbouwwerkers was er gelegenheid om elkaar beter 
te leren kennen. Rode draad tijdens dit weekend was het 
thema pesten. Daarna hebben we met de hele groep een 
fototentoonstelling bezocht van fotografe Susan Leurs in 
het Centre Céramique, ook weer rondom het thema 
pesten. Vervolgens heeft de regiegroep samen met een 
aantal tieners het script geschreven. De opnames waren 
in één weekend klaar. De montage volgde daarna.”

Brok in de keel

De regiegroep en de jeugdopbouwwerkers hebben dit 
keer niet gekozen voor een grootschalige première in 
Lumière (zoals bij de eerste Oonder Drök-films), maar 
voor een aantal kleinschalige vertoningen in de wijk.  
“Op presentaties in de buurt heb ik mannen gezien met 
een brok in de keel. Je merkt dat het thema speelt, ook  
bij volwassenen,” merkt Hulst op.
De bedoeling is dat Stop, haw op! binnenkort ingezet 
wordt op scholen als onderdeel van het lesprogramma. 
Filmgroep lid Romain van de Laarschot (21): “Het volgend 
schooljaar zal hij vertoond worden op enkele basisscholen 
in Maastricht. Aan de hand van de film kan er een discussie 
op gang komen met de kinderen. Ook uit Midden- en 
Noord-Limburg is er vraag naar de film. En bij groepen 
van Trajekt zoals de Meidengroep en de Signora’s, is hij 
ook al vertoond.”
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Voorwoord

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wie kent dit 
spreekwoord niet? Jongeren zijn de bouwstenen van de 
maatschappij. Ze zijn de generatie die opgroeit en die het 
werk overneemt van de ouderen. Uiteindelijk zullen zij 
ook hun kinderen weer opvoeden en zo zal generatie na 
generatie elkaar afwisselen.

Het belang van jongerenwerk staat buiten kijf. Het richt zich 
zowel op individuele ontplooiing op talentontwikkeling 
als op burgerschapszin als op vormende groepsactiviteiten. 
Samen doen, samen ondernemen, zorgt voor binding in de 
buurt, wijk, dorp of stad. Goed jongerenwerk stimuleert 
positief opgroeien. 
Er mag niet bezuinigd worden op het jongerenwerk. Uit 
onderzoek van ‘Participe Advies’ blijkt dat het huidige 
jongerenwerk miljoenen bespaart op de zorgkosten. Elke 
euro is goed besteed.
Binnen Trajekt zijn we trots op ons jongerenwerk. Met 
aansprekende activiteiten bereiken we een grote groep 
jeugd, maar ook een grote groep ouders en jawel, ook 
grootouders. Doordat onze jongerenwerkers hun basis 
vinden in de uitvoeringsteams van Trajekt, winnen ze aan 
kracht. Want in teamverband kunnen we zoveel meer. 
Ieder teamlid kan vanuit zijn eigen expertise een bijdrage 
leveren aan een positieve ontwikkeling van de buurt. Samen 
zien we wat speelt, waar aandacht nodig is en waar we 
kunnen bijsturen. De integrale blik van Trajekt is van 
grote waarde. Wie zien veel, horen veel en weten veel.

Trajekt is een factor in de buurt. We zijn van betekenis voor 
groepen, maar ook voor de individuele burger. We zien 
de kracht van de buurt, maar zeker ook de noden. 

Deze ‘Iedereen doet ertoe’ geeft weer een mooi beeld 
van het werk van Trajekt. In de film ‘Stop haw op!’ laten 
jongeren zien waar pesten toe kan leiden. Een prachtige 
film die u eigenlijk gewoon moet zien. De cast is ijzersterk, 
mede omdat de rollen door jongeren zelf worden vertolkt. 
Uit het leven gegrepen dus. Een film met een hoog educatief 
karakter waar scholen, maar ook andere instellingen die 
met jeugd werken, hun voordeel mee kunnen doen.
Het project ‘Droommoeders’ richt zich op moeders, en 
daarmee ook op hun kinderen. Hierdoor krijgt het een extra 
dimensie. Een waardevol project met mooie resultaten. 
Ook mooi dat het programma ‘Home-Start’ nu ook in het 
Heuvelland van start gaat. Een groep van bevlogen 
vrijwilligers ondersteunen ouders, die een extra handje in 
de rug kunnen gebruiken bij hun opvoedende taak. Zo zijn 
zowel de ouders als de kinderen geholpen.
Ook de integratie van nieuwkomers in onze samenleving 
vraagt extra aandacht. Het volgen van een opleiding en 
het leren van de taal is daarbij essentieel. Op goede wijze 
integreren biedt kansen. De hulp van Trajekt is hierbij 
echt nodig. 

Tot slot wil ik u een fijne zomervakantie toewensen!

Ward Vijgen,
Directeur-bestuurder Trajekt

Iedereen doet ertoe

“Op presentaties in de buurt heb ik mannen  
 gezien met een brok in de keel. Je merkt dat  
 het thema speelt, ook bij volwassenen.”

Opgroeien in een veilig en warm nest is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook niet voor alle 
leden van het Buurtheater Mariaberg. In NÈS, ‘ne f*cking escaperoom vertellen de spelers over 
hun ervaringen uit hun eigen ‘nès’.  Het zijn verhalen met een rafelrandje. Soms humoristisch, 
maar ook schrijnend en verdrietig. 

Buurttheater Mariaberg met 
nieuw toneelstuk op de planken  
NÈS, ’ne f*cking escaperoom

Het stuk speelt zich af in een wachtkamer. Iedere speler 
komt daar een geheime bestelling ophalen. Het wachten 
duurt eindeloos. Wanneer de bestelling komt en of hij  
ook daadwerkelijk geleverd wordt, blijft ongewis. Is de 
wachtkamer wel een wachtkamer? Of is het ‘ne f*cking 
escaperoom?

Persoonlijk

Het Buurttheater Mariaberg (BTM) heeft naam gemaakt 
door met persoonlijk documentair theater thema’s aan  
de orde te stellen die raken aan bredere sociaal maat-
schappelijke problemen, vaak herkenbaar voor het publiek. 
Bij de vorige productie Sjöld (uit 2017) was het thema 
armoede. Deze voorstelling, zes keer uitgevoerd in de 
bovenzaal van het Theater aan het Vrijthof, werd goed 
bezocht (660 bezoekers!) en maakte indruk. 
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vlnr: Lorenzo Ummels, Diego Demmers en Romain 
van de Laarschot

Trots

Zwackhalen en Hulst zijn heel tevreden met het eindresul-
taat en trots op de makers en de acteurs. “Stop haw op! is 
voor 90 procent van en door de jeugd, ze doen alles zelf. 
Wij laten ze zoveel mogelijk vrij. Af en toe schaven we wat 
bij. Het wordt steeds professioneler,” aldus het tweetal.

Het volgende project staat alweer in de steigers. Een film 
bestaande uit drie shorts, met als hoofdthema verslaving. 
Opeenvolgend gaan de shorts over experimenteergedrag, 
de verslaving en hoe er weer van af te komen.

De regiegroep Oonder Drök bestaat uit de jongeren Lorenzo 
Ummels, Romain van de Laarschot, Diego Demmers, Noël 
Simons en Joery Bons. De jeugdopbouwwerkers Sjef 
Zwackhalen en Roy Hulst van Trajekt ondersteunen en 
faciliteren de groep.

Buurttuin Old Hickoryplein

Als een groene oase ligt hij verscholen tussen de huizenblokken in de Maastrichtse wijk  
Wyckerpoort: de buurttuin achter het Old Hickoryplein. Vrijwilliger Leon Banser, van huis uit 
bloemist, speelt een centrale rol bij het beheer van deze buurttuin. Behalve verstand van groen 
heeft hij een sociaal hart, waardoor hij goed met buurtbewoners en vrijwilligers van allerlei 
pluimage kan omgaan.

Iedere woensdag vanaf 9 uur in de ochtend tot laat in 
middag is Leon Banser present in de tuin. Zijn groene 
vingers en kennis van tuinieren komen goed van pas bij 
het beheer van de tuin. “Er groeit en bloeit van alles,” 
zegt hij trots. “Een stuk is siertuin. Daar staan vaste 
planten zoals lavendel, dahlia’s, vlinderplanten en andere 
zomerbloeiers. Het zijn voor het merendeel insectenvrien-
delijke planten die het bestuivingsproces bevorderen. Er 
staat ook een insectenhotel. Het andere gedeelte van de 
tuin gebruiken we voor het verbouwen van groente en 
fruit, zoals sla, mais, tomaten, bonen en aardbeien. Het is 
fijn als je de mensen die hier in de tuin gewerkt hebben 
na afloop iets kunt meegeven.”
De tuin krijgt veel aanloop van bewoners, van jong tot 
oud, die van tuinieren houden en het als een vorm van 

Samen zaaien en oogsten in de mooiste tuin van Wyckerpoort

De acteurs van BTM, afkomstig uit de volksbuurten van 
Maastricht, maken uitsluitend voorstellingen die over de 
leden en de spelers zelf gaan.

Interviews

Tamara Jongerden is al geruime tijd als regisseur verbonden 
aan het buurttheater en intensief betrokken bij het tot 
stand komen van de theaterstukken. “Eerst geef ik een 
aantal theaterlessen aan de spelersgroep, waarbij vooral 
nieuwe spelers iets leren over de basisbeginselen van het 
toneelspelen,” vertelt ze. “In diezelfde periode voeren 
sociaal werker Gina Mingels en ik groepsgesprekken met 
alle acteurs over wat hen op dat moment bezighoudt. 
Daarna houden we ook nog individuele interviews, om 
bepaalde onderwerpen te verdiepen. Alles wat iedereen 
verteld heeft, schrijven we op. Na een selectie maken we 
van de teksten een toneelscript.”

ontspanning zien. Banser: “Ik laat de mensen zoveel 
mogelijk met de blote handen werken. Contact met de 
aarde is belangrijk. Het werkt ontspannend.” 
Door het jaar heen zijn er diverse activiteiten waar de 
buurttuin een rol in speelt. Zoals de landelijke actie 
‘Struinen in de tuinen’, met een optreden van een 
a-capella groepje op zondag 7 juli. En op Burendag, op 28 
september, wordt er een lunch georganiseerd voor de 
buurtbewoners.

Sociale functie

De buurttuin is meer dan een tuin alleen. Hij vervult in 
Wyckerpoort ook een sociale functie, met Banser als spin 
in het web. Hij heeft met name oog voor kwetsbare 

buurtbewoners, die hij omschrijft als ‘mensen die 
tegenwind hebben ervaren in het leven’. “Regelmatig krijg 
ik signalen uit de buurt dat het met bepaalde bewoners 
niet goed gaat. Als het lukt, nodig ik ze uit op de koffie. 
Dan kunnen ze hun verhaal kwijt en zijn ze onder de 
mensen. Ik geef geen adviezen, maar bied wel een 
luisterend oor. Vaak worden ze enthousiast  en helpen ze 
mee in de tuin. En komen daarna regelmatig terug. Het is 
een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat is de 
kracht van de buurttuin.”

Het eindresultaat, NÈS, ‘ne f*cking escaperoom is te zien op 
18, 19, 20, 25, 26 en 27 oktober in het Kumulus theater, 
Herbenusstraat 89, te Maastricht.

Kaarten zijn te bestellen via info@buurttheatermariaberg.nl  
(€ 5,– per kaart) of af te halen bij de buurtcentra van Trajekt 
in Mariaberg, Daalhof, Malberg en Wittevrouwenveld. 
Voor meer informatie over BTM zie  
www.buurttheatermariaberg.nl

In het midden: de jonge acteur in de rol van Rayvano



Opvoedondersteuningsprogramma 
Home-Start strijkt neer in het Heuvelland
Soms is opvoeden niet gemakkelijk. Dan is het fijn om even een steuntje in de rug te hebben.  
Die ondersteuning biedt Home-Start al 25 jaar lang in Maastricht. En binnenkort ook in het Heuvel-
land: de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Vaals hebben 
dit succesvolle programma voor twee jaar ingekocht bij Trajekt. De coördinatoren Tamara Luiken 
en Heleen Langeveld gaan Home-Start uitrollen in het Heuvelland, met behulp van de expertise 
van Mariëlla Bakker, ervaringsdeskundige uit Maastricht. 

Home-Start richt zich op ouders van (jonge) kinderen van 
0 tot 17 jaar met lichte, alledaagse opvoedvragen. Vaak gaat 
het om gezinnen met onvoldoende steun van mensen uit 
hun omgeving. Getrainde Home-Start vrijwilligers komen 
een dagdeel per week op huisbezoek, bieden een luisterend 
oor, maken een praatje en geven advies over opvoedings-
zaken. Een professionele medewerker van Trajekt zorgt 
voor de coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers
De vraag van ouders is bij Home-Start het uitgangspunt. 
Kinderen krijgen een goede start en de opvoedcompetentie 
van ouders wordt vergroot. Daardoor kan het ontstaan 
van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen worden 
voorkomen. Kleine vragen blijven klein en groeien niet 
uit tot grote, complexe problematieken. 

De goede pers die het project ten deel valt – door o.a. 
maatschappelijk werkers, jeugdartsen en zoals blijkt uit 
onderzoek – is ook de Heuvellandgemeenten niet ontgaan. 
Bovendien sluit de werkwijze van Home-Start naadloos aan 
bij het streven van deze gemeenten naar afname van het 
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inschakelen van (intensieve) geïndiceerde hulp. Prioriteit is 
het vergroten van de eigen kracht, verantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en zelfregie van ouders en hun sociale 
netwerk. Precies waar Home-Start voor staat. 

Inktvlek

Tamara Luiken en Heleen Langeveld hebben een gedegen 
plan van aanpak gemaakt als leidraad voor het uitrollen 
in het Heuvelland. Mariëlla Bakker, de Home-Start  
coördinator van Maastricht, voorzag het tweetal van advies 
gedurende het voortraject. “Het project wordt klein uitgezet 
en zal zich naar verwachting als een inktvlek verspreiden,” 
aldus Mariëlla. “Het zwaartepunt ligt op het vinden van 
geschikte vrijwilligers, onmisbaar voor het uitvoeren van 
dit project. Tamara en Heleen zijn gestart met de werving, 
op dezelfde manier als in Maastricht: via digitale platforms, 
op vindplekken waar vrijwilligers actief zijn, via collega’s 
in het Heuvelland, door advertenties in plaatselijke buurt- 
bladen, affiches en promotie op markten binnen het (in)

Ouders over Home-Start 

“Als Mieke van Home-Start komt, drinken we eerst 
een kop koffie. Dan bespreken we de zaken van de 
week. Ik vind het fijn om met haar te praten, we 
hebben een goede klik. Mieke heeft mij door een 
moeilijke periode heen geholpen. Bij haar kan ik 
mijn ei kwijt.”

“Jaren geleden werd ik plots weduwnaar, met drie 
kleine kinderen. Van de vrijwilliger kreeg ik een 
luisterend oor, praktische hulp met de kinderen,  
een goed gesprek en gezelschap. Ondanks al het 
verdriet gaf Home-Start me in die periode ook een 
blij gevoel. Mijn ervaring is dat deze vorm van 
ondersteuning heel goed helpt.”

“Mijn kinderen waren nog klein, 2 en 8 jaar oud, toen 
ik in aanraking kwam met Home-Start. De vrijwilliger 
gaf me handvatten. Daardoor groeide mijn zelf- 
vertrouwen. Ik kwam eindelijk weer buiten en de 
gordijnen gingen open. Ik was altijd te voorzichtig 
met mijn kinderen, zij maakte mij daarop attent en 
opende mijn ogen. Ik heb er heel veel van geleerd. 
Voor mij was vooral het doorbreken van het sociaal 
isolement heel belangrijk. Het gaf mij, naast gezelschap 
en steun, vooral een blij en goed gevoel.”

Home-Start begon in 1993 als pilot met drie gezinnen 
en drie vrijwilligers in Wittevrouwenveld in Maastricht. 
Het project stond al na drie jaar redelijk goed in de 
steigers. Onder de vlag van Trajekt werd er een 
coördinator aangesteld: Mariëlla Bakker. 
In de afgelopen 25 jaar heeft Home-Start Nederland 
40.000 gezinnen en 85.000 kinderen ondersteuning 

formele circuit. Zowel lokale media als mond-tot-mond- 
reclame worden ingezet. Ze gaan ook zo snel als mogelijk 
aan de slag met gezinnen. De verwijzers zijn al deels 
geïnformeerd en willen graag gezinnen aanmelden.”

Goede basis

Vereisen de Heuvellandgemeenten een andere aanpak dan 
een grote gemeente als Maastricht? Mariëlla: “Voor de 
uitvoering van dit project zal dat geen verschil maken. 
Home-Start is namelijk een gestandaardiseerd programma, 
dat niet alleen plaatsvindt in de grote steden, maar juist 
ook in kleine randgemeenten of plattelandskernen. Het 
handboek van Home-Start Nederland wordt continue up 
to date gehouden en is leidend. De vrijwilligers worden 
door de coördinatoren getraind en gecoacht, met behulp 
van de materialen die door Home-Start Nederland zijn 
ontwikkeld. Dat is een goede basis voor succes.”

“Vanaf 1998 ben ik in dienst van Trajekt. Ik heb altijd 
gewerkt met ouders en kinderen in Maastricht Noordoost. 
Vanaf 2012 als opvoedondersteuner. Nu ga ik aan de slag 
als coördinator Home-Start in het Heuvelland, ook voor  
16 uur. Daarnaast blijf ik opvoedondersteuning bieden in 
Nazareth en Limmel in Maastricht.”

Tamara Luiken

Heleen Langeveld

“Sinds januari werk ik bij Trajekt als maatschappelijk werker 
in De Heeg. Sinds kort ben ik een van de coördinatoren voor 
Home-Start Heuvelland voor 16 uur per week. En inmiddels 
ook de trotse grootmoeder van twee kleinzonen.”

De nieuwe coördinatoren in het Heuvelland

geboden. Het project wordt uitgevoerd in 123 
gemeenten in Nederland, waaronder Maastricht.  
Daar biedt een team van rond de 20 vrijwilligers 
ondersteuning aan zo’n 30 gezinnen per jaar. 
Wereldwijd is Home-Start actief in 22 landen.
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Melanie Frederiks is directeur van het Toon Hermans Huis 
Maastricht, het inloophuis voor mensen met kanker en 
hun naasten. Voor haar is de beursvloer dé plek om 
nieuwe contacten te leggen. “Wij zijn als maatschappelijke 
organisatie afhankelijk van donaties, sponsoring en 
samenwerkingspartners. Hier krijg ik de kans om deals te 
sluiten die een goede ondersteuning zijn voor het 
functioneren van ons Huis.”
Het Toon Hermans Huis Maastricht werkt veel met 
vrijwilligers, 90 in totaal. Frederiks: “Zij vormen de 
drijvende kracht van dit huis. Ze zijn hier actief als o.a. 
gastvrouw en gastheer, administratief medewerker, 
projectvrijwilliger, kok of keuken-assistent. Voor het  
goed functioneren van het huis is het van belang dat de 
vrijwilligers zich vitaal en gezond voelen. Zij maken veel 
mee in het Toon Hermans Huis.”

Sessies met paarden

Op de beursvloer sluit Frederiks een deal met Daan 
Wierenga, coach en trainer van het bureau Coach&Co te 
Maastricht. Wierenga, voor de achtste keer aanwezig op 
de beursvloer, biedt aan om voor de vrijwilligers van het 
Toon Hermans Huis een coachingsessie met paarden te 

De beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven.
Dit keer: een match tussen het Toon Hermans Huis Maastricht en Coach&Co.

Coachingsessies voor  
vrijwilligers van het Toon 
Hermans Huis Maastricht

Beursberichten

Voor organisaties die veel met vrijwilligers werken is het van belang 
om deze groep medewerkers vitaal en gezond te houden. Op de beurs-
vloer sloot het Toon Hermans Huis Maastricht een mooie deal voor de 
vrijwilligers werkzaam in dit huis: coachingsessies aangeboden door 
het bureau Coach&Co

verzorgen. “Door hen nieuwe kennis, vaardigheden en 
ervaringen mee te geven bevorder ik dat ze ook goed 
voor zichzelf zorgen, o.a. op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid, een gezonde energiebalans, communiceren 
en grenzen stellen.”

Meerwaarde

Wierenga koestert het belang van vrijwilligerswerk in 
onze samenleving. “Het heeft veel meerwaarde voor mij 
als persoon en zelfstandig ondernemer. Het geeft indirect 
grote winst: spontane, positieve en nieuwe contacten met 
zeer diverse en gemotiveerde vrijwilligers, die op een 
laagdrempelig manier oneindig veel mogelijk kunnen 
maken. De kracht van vrijwillige inzet inspireert en is voor 
alle partijen van onbetaalbare meerwaarde!

Frederiks is blij met het aanbod. “Ik vind het belangrijk 
om mijn vrijwilligers scholing te blijven geven.”
Haar tegenprestatie voor Coach&Co? “Een rondleiding 
door het Toon Hermans Huis en de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een van de ruimtes in het huis, een 
vermelding van de match in onze nieuwsbrief en het 
plaatsen van het logo van Coach&Co in onze PR-uitingen.”

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.
De volgende maatschappelijke beursvloer vindt plaats op donderdag 14 november 
2019 in het Centre Céramique te Maastricht.

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl.

Door Robert Doyen

Opleidingsmanager VolwassenenEducatie (VE) 

VISTA college

Mensen die niet of niet goed kunnen lezen en/of schrijven 
zijn opvallend goed in staat dit te verbergen. In hun werk- 
omgeving, voor hun familie en zelfs hun gezin. Smoezen 
hebben zij genoeg: “Ik ben mijn leesbril vergeten!”,  
“Mijn handschrift is slecht leesbaar!”. Zij komen naar een 
afspraak met hun (schrijf)arm in een mitella; zij bladeren 
door de krant, alsof zij die daadwerkelijk lezen. Niemand 
heeft iets in de gaten.

Neem Jean, postbode, die jarenlang dagelijks post bezorgt, 
zonder begrip wat op de enveloppen staat! Jean neemt zijn 
post mee naar huis, waar hij samen met zijn vrouw de post 
op straat sorteert: alleen zij weten welke straat bij welk 
teken hoort! Jean brengt dagelijks fluitend de post rond. 
Niemand in zijn werkomgeving heeft iets in de gaten.
Neem Bertha, werkende moeder, die van dochterlief 
hoort, dat zij oma wordt. De dochter denkt dat Bertha 
straks haar kleinkind kan voorlezen. Iets wat zij in haar 
jeugd heeft moeten missen, omdat Bertha óf géén tijd 
had, óf omdat papa beter kan voorlezen, óf omdat Bertha 
last had van haar ogen, óf….. Bertha weet wel beter:  
zij kan lezen noch schrijven. Niemand in de directe 
omgeving van Bertha heeft iets in de gaten.
Twee willekeurige voorbeelden van twee laaggeletterde 
Maastrichtenaren, die jarenlang iedereen om de tuin 
leidden! Alleen Jean ‘s vrouw weet van zijn lees- en schrijf- 
probleem; niemand in de directe omgeving van Bertha (ook 
haar man niet!) weet van haar lees- en schrijfprobleem! 

Ongeveer 10.000 (!) Maastrichtenaren verkeren in dezelfde 
situatie als Jean en Bertha. Laaggeletterdheid is nog steeds 
(geheel onterecht) een groot taboe, dat gepaard gaat met 
(wederom geheel onterecht) veel schaamte!
Jean en Bertha hebben drie overeenkomsten.
Eén: zij werden plotseling geconfronteerd met hun 
probleem. Jean moest zijn post uit de computergestuurde 
sorteermachine halen; Bertha moest erkennen, dat zij 
wel wil voorlezen, maar het niet kan. 
Twee: zij volgden een cursus lezen en schrijven bij ROC 
Leeuwenborgh en nu, één jaar later, kunnen zij zelf lezen 
en schrijven! 
Drie: zij zeggen allebei “Had ik die cursus maar twintig jaar 
eerder gevolgd! Lessen zijn echt gericht op volwassenen 
en compleet anders dan vroeger op school: gevarieerd, 
gezellig en vooral leerzaam!”
En Jean? Die brengt nog steeds de post rond!
En Bertha? Die leest inmiddels haar kleindochter voor!

Kent u iemand als Jean? Of als Bertha? 
Regel een kennismakingsgesprek via Sylvana Oudendijk: 
T 088 – 001 50 58.
Leren lezen en/of schrijven? Iedereen kan het leren!

Laaggeletterdheid  
als taboe

Maastr icht  en Heuvel land

Robert

GastcolumnProject Droommoeders 

Mardoeka Christensen

Droommoeders, een initiatief van het Elisabeth Strouven Fonds, is een samenwerkingsverband 
tussen Trajekt, Bureau Jeugdzorg Limburg, de Kredietbank Limburg en MIK-kinderopvang. 
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeente Maastricht.

Een van de moeders (links) en haar coach

Coaching als rode draad

“Coaching is de rode draad van het programma. Alle deel- 
nemers hebben de afgelopen periode zowel individuele 
coaching als budget coaching gehad. Samen met een 
individuele coach maakt de moeder een plan van aanpak 
voor de periode van twee jaar, gericht op alle pijlers  
van haar bestaan, waar ze zelf mee aan de slag kan, om 
structureel uit de huidige situatie te geraken. Stap voor 
stap wordt zo gewerkt aan de gestelde einddoelen.
De individuele coaching is intensief, vindt wekelijks plaats 
en wordt richting het einde van het programma langzaam 
afgebouwd naar eens per twee weken.
Tijdens groepssessies komen aandachtspunten en 
belemmeringen van de moeders aan de orde, die tijdens 
de individuele sessies naar boven komen. Met thema’s 
zoals de rol van de vader, grenzen stellen en controle en 
loslaten, gaan de moeders op een speelse wijze aan de 
slag met ‘andere’ manieren om moeilijke situaties aan  
te pakken. De moeders moeten daarbij flink investeren  
in zichzelf.”

Start tweede groep

“In oktober start de tweede groep droommoeders. De 
selectieprocedure is inmiddels gestart. We willen opnieuw 
een groep vormen van tien jonge, alleenstaande moeders, 
tot 26 jaar bij het begin van het project (was eerst 27 jaar), 
die hard willen werken aan een betere toekomst.”

Ken je moeders waar dit een uitgelezen kans voor is?  
Meld dit dan bij Mardoeka Christensen  
(E mardoeka.christensen@trajekt.nl).

Veel leermomenten

“We zijn begonnen met tien moeders, waarvan acht nu 
bijna het hele traject doorlopen hebben. Dit is al een mooi 
resultaat op zich! De moeders zijn door verschillende fases 
gegaan met elk hun eigen beleving. Hoewel het niet altijd 
gemakkelijk was, hebben ze aan het eind van het traject 
allemaal hun zelf gestelde doelen behaald. Een aantal 
van hen heeft inmiddels een baan, anderen volgen een 
opleiding. Het is inmiddels een hechte groep geworden.
De moeders zijn niet de enigen die door verschillende 
fases zijn gegaan. Dit geldt ook voor het project zelf, uniek 
in zijn soort in Nederland en nog nooit op deze manier 
uitgevoerd. We zijn door stadia gegaan waarvan we als 
organisatie een hoop hebben geleerd. De samenwerking 
tussen de vier deelnemende organisaties, de afstemming 
met de gemeentelijke sociale dienst en het voor het eerst 
uitvoeren van een dergelijk programma met een nieuwe 
aanpak heeft vele leermomenten opgeleverd. Aan het 
einde van het project in 2020 zal een mooi draaiboek 
beschikbaar zijn met do’s en don’ts voor organisaties die 
een soortgelijk programma willen aanbieden of uitvoeren. 
Vol met waardevolle leermomenten.”

In oktober 2017 ging het project Droommoeders van start. Met de ambitie om jonge, werkloze, 
alleenstaande moeders tot en met 27 jaar weer toekomstperspectief te bieden. Eind september 
bereikt de eerste lichting deelnemers van dit project de eindstreep. Hoe is het de moeders  
vergaan? Hebben ze hun doelen bereikt en zijn hun dromen uitgekomen? Projectleider Mardoeka 
Christensen over de resultaten van de eerste groep droommoeders.

Van droom naar doelen en daden

Stressreductie

“Een betere toekomst voor de moeders en hun kinderen 
is het einddoel van het project Droommoeders. Dit is 
het vertrekpunt, maar het is ook weer abstract. De basis 
is dat we bouwen aan het fundament, zodat moeders 
zelf in staat zijn hieraan invulling te geven. Je kunt het 
eigenlijk vergelijken met het bouwen van een huis. Dat 
kan ook niet worden gebouwd zonder onderliggend 
fundament. Het fundament van Droommoeders wordt 
gevormd door de pijlers huis en opvoeding, sociale/
psychische stabiliteit, scholing, een gezonde financiële 
situatie en carrièreplanning. 
Gedurende het project wordt hier intensief aan gewerkt. 
Dit gebeurt met behulp van de Amerikaanse methodiek 
‘mobility mentoring’. Een belangrijk onderdeel van deze 
methodiek is stressreductie. De moeders hebben vaak te 
kampen met weinig inkomsten en leven daardoor vaak in 
armoede. Ze leven voortdurend in de overlevingsstand, 
zijn altijd bezig de eindjes aan elkaar te knopen. Door de 
constante druk waaronder deze moeders leven, wordt 
het moeilijk na te denken over de toekomst, laat staan 
plannen te maken voor een beter toekomstperspectief. 
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van de kinderen en de 
afwezigheid van een partner om de zorg mee te delen 
vaak ook voor een moeilijke situatie om structureel te 
werken aan de toekomst.
Tijdens hun deelname aan Droommoeders leren de 
moeders om te gaan met stress. Stress heeft een functie 
en is niet per definitie slecht. Constante stress daarentegen 
staat het nadenken over de toekomst in de weg. Moeders 
worden daarnaast ondersteund op allerlei gebieden.  
Er wordt bijvoorbeeld kinderopvang geregeld voor de 
kinderen. En als moeders schulden hebben, bekijken we 
de mogelijkheden om die zo snel mogelijk af te lossen.” 
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“Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling erkend 
zijn. Zij hebben een (tijdelijke) verblijfsvergunning en  
mogen een opleiding volgen en werken in Nederland. 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft ervoor gekozen om 
de maatschappelijke begeleiding van de statushouders 
onder te brengen bij Trajekt vanwege de integrale aanpak 
die wij kunnen bieden. Statushouders vormen nu geen 
aparte doelgroep meer en worden op dezelfde manier 
ondersteund en begeleid als alle andere inwoners. 
Natuurlijk werken wij wel cultuur- en traumasensitief in 
de begeleiding van de statushouders. 
Voor juridische hulp kunnen de statushouders nog steeds 
bij Vluchtelingenwerk Nederland terecht, waarmee we 
een intensieve samenwerking hebben. Andersom verwijst 
VWN statushouders met psychische klachten naar ons.”
 

Wegwijs maken 

“Wanneer statushouders door de gemeente een woning 
krijgen aangeboden, gaan wij met hen de woning 
bezichtigen en helpen we bij het ondertekenen van het 
huurcontract.
We vragen samen bij Sociale Zaken een uitkering en het 
inrichtingskrediet (een lening om het huis te stofferen en 
in te richten) aan. Daarnaast vragen we andere inkomens- 
verruimende maatregelen aan, zoals kinderbijslag, huur- 
en zorgtoeslag, etc.
Als mensen eenmaal gehuisvest zijn, zien we erop toe  
dat alle kinderen op een school geplaatst worden en dat 
de volwassenen op de( verplichte) inburgeringscursus 

Statushouders onder vleugels 
Trajekt in Eijsden-Margraten 
Sinds 1 januari 2019 neemt Trajekt de eerste opvang en maatschappelijke begeleiding van status-
houders in de gemeente Eijsden-Margraten voor haar rekening. Vier maatschappelijk werkers, 
een opbouwwerker en vijftien vrijwilligers ondersteunen de statushouders gedurende hun eerste 
stappen in de Nederlandse samenleving. Maatschappelijk werker Suus Simons over het intensieve 
traject van deze groep nieuwe Nederlanders. 

terecht kunnen. Een lening hiervoor wordt aangevraagd 
bij DUO. Daarnaast assisteren we de statushouders bij de 
inschrijving bij de huisarts, tandarts en apotheek. 
Ook kijken we of we de kinderen en hun ouders kunnen 
inschrijven bij een sportvereniging of bij andere vrijetijds-
bestedingen. We brengen de financiële administratie op 
orde en geven aanwijzingen hoe ze dat zelf kunnen 
bijhouden.
Het wegwijs maken van statushouders binnen onze 
Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel 
van het traject. Dat doen we door uit te leggen hoe het 
openbaar vervoer hier werkt en hoe onze gezondheids-
zorg in elkaar zit. Ook attenderen we de nieuwkomers op 
onze gewoonten, tradities, waarden en normen en op 
andere aspecten van onze maatschappij.”

Inzet vrijwilligers 

“Ons streven is om twee vrijwilligers per gezin in te  
zetten, zodat ze taken kunnen verdelen en elkaar kunnen 
aanvullen. Deze vrijwilligers zijn door Trajekt getraind  
en worden tijdens het hele traject door ons begeleid.  
Zij kunnen gebruik maken van de digitale kennisbank die 
door ons voor deze pilot ontwikkeld is. 

Zo streven we er samen naar om deze nieuwe Nederlanders 
sneller ‘in te bedden’ in onze vaak ingewikkelde Neder-
landse maatschappij. En daar waar deze inbedding door 
omstandigheden moeizaam verloopt, kunnen we meteen 
in- en bijspringen door een integrale aanpak.”


