
Kamers met Kansen  
stoomt jongeren klaar voor een  
zelfstandig bestaan

De achttienjarige Chayenne woont nog maar korte tijd in 
het wooncomplex van Kamers met Kansen aan het Aarts- 
hertogenplein in Maastricht. Toch is ze al helemaal 
ingeburgerd. Vanwege de moeilijke relatie met haar stief- 
vader, die belemmerend werkte voor het hele gezin, besloot 
ze om thuis weg te gaan. “De eerste periode heb ik op 
een kamer onder toezicht van kamertraining van Xonar 
gewoond,” vertelt ze. “Na vijf maanden was het traject 
daar ten einde. Zelfstandig op kamers wonen is voor mij 
nu een te grote stap. Ik ben pas 18 en ben daar nog niet 
aan toe. Via een vriend die mij attendeerde op Kamers 
met Kansen ben ik hier terecht gekomen.”
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Kamers met Kansen helpt jongeren op weg met de laatste stap naar een zelfstandig bestaan. 
Naast een woonruimte krijgen ze individuele coaching in het runnen van een huishouden, het 
regelen van financiële zaken, een maaltijd bereiden en het opbouwen van een vriendenkring. 
Zodat ze met een stevige basis aan een leven kunnen beginnen in volledige zelfstandigheid.

Jaargang 27, oktober 2019

“Vaak zijn het jongeren  
 die uit een onrustige  
 thuissituatie komen.”

Houvast

Haar leven is nu in rustiger vaarwater gekomen. Chayenne: 
“Hier krijg ik de juiste begeleiding en houvast. Het prettige 
is dat er altijd iemand is om op terug te vallen als het slecht 
met me gaat. Mijn doel is om uiteindelijk op mezelf te wonen.  
Ik denk dat ik dat nu nog niet kan. Niet alleen op financieel 
gebied, maar meer nog op het emotionele vlak. Ik wil zelf- 
verzekerder worden. Nu worstel ik nog met depressies en 
heb heel regelmatig een terugval. Ook vind ik het moeilijk 
om vriendschappen te sluiten. Een keer per week heb ik 
een gesprek met de wooncoach. Samen werken we aan 
zaken die beter kunnen. Daar coacht ze mij in.”

Iedereen doet ertoe.

Persoonlijke doelen

Een van de twee wooncoaches van Kamers met Kansen  
is Xonar-medewerker Angelique Sztabert (45). “Ik houd 
de vinger aan de pols bij de dagelijkse gang van zaken en 
ben verantwoordelijk voor de aansturing van de jongeren. 
Ze blijven anderhalf tot maximaal twee jaar bij Kamers met 
Kansen. We hebben individuele kamers voor 10 jongeren, 
de keuken en badkamers zijn gezamenlijk.”
Ze werkte jarenlang in een behandelgroep voor jongeren 
met zware gedragsproblematiek en is dus bepaald geen 
groentje in het werken met jonge doelgroepen. Vier jaar 

De gezamenlijke avondmaaltijd op maandag bij Kamers met Kansen



geleden maakte ze de overstap naar Kamers met Kansen, 
een beslissing waar ze geen spijt van heeft. Het werken 
met de jeugdige bewoners bevalt haar goed. “Ik wil hier 
nooit meer weg,” lacht ze. Haar werkzaamheden richten 
zich voornamelijk op het coachen van jongeren richting 
een stukje zelfstandigheid. “Dat doen we door te werken 
aan het verwezenlijken van persoonlijke doelen. Aan de 
hand van een ontwikkelingsplan benoemen we de punten 
waar de jongeren aan moeten werken. Dit kunnen zaken 
zijn als een netwerk opbouwen, de financiën op orde 
hebben en je eigen huishouden voeren met onder andere 
koken en boodschappen doen. Een tot twee keer per week 
voer ik met iedere bewoner een gesprek waarin we de 
voortgang bekijken. Als we merken dat de hulpvraag 
intensiever is, zorgen we dat er een aanvulling komt met 
passende hulp voor de betreffende jongere.”
Het sociale gedrag van de jongeren krijgt ook aandacht. 
Sztabert: “We bekijken hoe de jongeren functioneren in de 
groep. Zijn ze assertief genoeg? Hoe gaan ze met elkaar om? 
Dat gebeurt voornamelijk op de maandagavond tijdens 
het wekelijkse bewonersoverleg waarin we huishoudelijke 
zaken bespreken. We koken en eten dan ook samen met 
de hele groep. Daarnaast is het een gezellig samenzijn.”

Buddy’s

Kamers met Kansen maakt geregeld gebruik van buddy’s 
“Die schakelen we in wanneer jongeren behoefte hebben 
aan sociale contacten, maar niet beschikken over een eigen 
netwerk en moeite hebben met het sluiten van vriend-
schappen,” legt Sztabert uit. “We werken met de buddy’s 
van Humanitas en Levanto. Humanitas werkt met een match- 
systeem. Hierbij koppelen ze een van hun buddy’s aan de 
desbetreffende jongere. Ze gaan er dan samen op uit, 
bijvoorbeeld naar de film of een terrasje pikken en proberen 
zo een vriendschap op te bouwen. Levanto heeft een 
huiskamer in de Capucijnenstraat, In2yourplace, waar 
jongeren naartoe kunnen om leeftijdgenoten te treffen.”

Onrustige thuissituatie

Tom Schefer (34), jeugdopbouwwerker bij Trajekt, is project- 
leider. In die hoedanigheid is hij eindverantwoordelijk voor 
de gang van zaken rond Kamers met Kansen, voor de zake- 
lijke kant én contactpersoon naar de gemeente, woning-
bouwverenigingen, buurtbewoners en andere organisaties. 
Kan hij de doelgroep omschrijven? “Vaak zijn het jongeren 
die uit een onrustige thuissituatie komen. Bijvoorbeeld uit 
gezinnen met financiële of psychische problemen of waarvan 
de ouders gescheiden zijn. Ze hebben een opstapje en tevens 
een vangnet nodig voordat ze op zichzelf gaan wonen.”
Voordat de jongeren aan het project mogen deelnemen, 
moeten ze aan een aantal voorwaarden voldoen, verklaart 
Schefer. “Ze moeten volwassen zijn, dus 18 jaar of ouder 
(tot 24 jaar), ze mogen geen zware psychische problemen 
hebben of een verleden met zware drugs en criminaliteit. 
Daarnaast is een inkomen van minimaal 850 euro een 
vereiste en een dagbesteding in de vorm van werk en/of 
school of vrijwilligerswerk. Ook is er een uitgebreide 
intakeprocedure voor nieuwe bewoners. De uiteindelijke 
beslissing of ze worden toegelaten tot het huis ligt niet bij 
ons, maar bij een stuurgroep die bestaat uit medewerkers 
van de gemeente, Trajekt en Servatius.”
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Voorwoord

Het hebben van schulden is zwaar. Het is beklemmend 
en beangstigend. Je bent er elke dag mee bezig. Van een 
onbezorgd leven is geen sprake meer. 
Op het hebben van schulden rust een taboe. Je schaamt je 
ervoor. Als er problematische schulden zijn is het noodzake-
lijk om dit gevoel opzij te zetten, want schaamte isoleert. 
Schulden hebben allerlei gevolgen. Schulden raken de 
hele persoon. Niet alleen je financiële en sociale leven 
maar ook je denkvermogen, je gevoel en je lichamelijke 
conditie. Het enige wat je nog wil, is overleven. 
Bijna de helft van de jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft 
het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van deze 
groep gaat het om een risicovolle schuldsituatie of betalings- 
achterstand. Om deze reden is Trajekt, in samenwerking 
met de gemeente Maastricht en de Kredietbank Limburg, 
gestart met het Jongeren Perspectief Fonds. Dit fonds helpt 
jongeren met schulden en biedt hen mogelijkheden om uit 
deze situatie te komen. Want werken aan schulden hoef je 
niet alleen te doen. Praat over je problemen, vraag om hulp. 
Je bent niet de enige. Het enige wat telt is dat je eruit komt. 

Laaggeletterden zijn oververtegenwoordigd onder de 
schuldenaren. Dat is heel begrijpelijk. Mensen die moeite 
hebben met lezen of rekenen kunnen bankafschriften of 
belastingbrieven moeilijk ontcijferen. Dat maakt het voor 
hen moeilijk om een goed overzicht te krijgen op hun 
financiële zaken. 
De oorzaken van laaggeletterdheid zijn heel divers. Soms 
zijn mensen het lezen langzaam verleerd door weinig 
oefening, zijn er concentratieproblemen of hebben ze op 
school veel gemist. Waar de oorzaak ook ligt, de gevolgen 
zijn ingrijpend. Ook laaggeletterdheid leidt tot schaamte en 
een laag zelfbeeld. De wereld om je heen wordt steeds 
kleiner. 
Een aantal gemeenten en organisaties in Zuid-Limburg 
hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak, verenigd 
in de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland.
Lokale organisaties, zoals bibliotheken, taalaanbieders, 
vrijwilligersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties, 
waaronder Trajekt, werken in deze coalitie samen om 
laaggeletterdheid te signaleren en de juiste ondersteuning 
te bieden. Onze TAALpunten spelen een belangrijke rol in 
deze aanpak.

De buurt waar je opgroeit of woont bepaalt voor een groot 
deel je welzijn. Elkaar iets gunnen, naar elkaar omkijken en 
op een fijne manier met elkaar omgaan dragen hier enorm 
aan bij. Het project De Vreedzame Wijk helpt hierbij. Dit 
project komt voort uit De Vreedzame School, een metho- 
diek waarmee kinderen van de basisschool leren om 
conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en 
elkaar positief tegemoet te treden. In De Vreedzame Wijk 
wordt deze schoolaanpak verbreed naar de wijk. Een goede 
zaak, jong geleerd is immers oud gedaan. De Mobiele 
OntmoetingsPlek (MOP) van Trajekt speelde een centrale 
rol bij de eerste bijeenkomst van De Vreedzame Wijk in 
Malberg. 
Over al deze onderwerpen kunt u lezen in deze ‘Iedereen 
doet ertoe.’ Ook dit keer is het weer een goed gevulde editie 
met veel informatie die ertoe doet. Zeker het lezen waard! 

Veel leesplezier! 

Ward Vijgen,
directeur/bestuurder Trajekt

De schaamte voorbij

“Hier krijg ik de juiste  
 begeleiding en  
 houvast.”

Het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte en het aanvragen van 
toeslagen is voor veel burgers een ondoenlijke opgave. Om deze reden 
gaat Trajekt in gemeente Gulpen-Wittem starten met structurele 
hulp op het gebied van belastingzaken en speciale toeslagen. 

Belastingservice  
Trajekt Gulpen-Wittem  
biedt burgers hulp bij  
belastingzaken

Dit behelst dat er jaarlijks, met ingang van 2020, in de maanden maart en april op 
vaste data speciale hulp geboden wordt bij het invullen van de belastingaangiftes. 
Daarnaast kunnen mensen met vragen rondom speciale toeslagen en andere belasting-
kwesties vanaf november 2019 terecht op het maandelijks inloopspreekuur. Dit spreekuur 
vindt plaats op de eerste woensdag van de maand in De Kindercirkel in Gulpen van 
10.00 tot 14.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en inwoners van de gemeente 
kunnen zich zonder afspraak aanmelden. 
Trajekt heeft gekozen voor structurele ondersteuning, omdat er veel vraag is naar hulp  
rondom belastingzaken en het aanvragen van toeslagen. Afgelopen maart en april 
konden mensen al terecht bij De Kindercirkel voor het invullen van hun aangiftes.  
Dit gebeurde echter alleen op afspraak. 
De bezoekers van het spreekuur zijn verplicht om een formulier te ondertekenen van 
Trajekt, waarin ze verklaren akkoord te gaan met het verwerken van hun persoons- 
gegevens. Zij blijven zelf verantwoordelijk voor hun aangifte of aanvraag.

Minimum inkomen

Het inloopspreekuur is toegankelijk voor inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem 
met een inkomensgrens tot aan modaal. Wanneer het inkomen hoger is, wordt situatie- 
afhankelijk bekeken of er toch ondersteuning kan worden geboden. Tevens bekijkt de 
spreekuurhouder gedurende de afspraak of de bezoeker recht heeft op sociale toeslagen. 
De spreekuren worden bemand door deskundige vrijwilligers met kennis op het gebied 
van belastingzaken. Twee maal per jaar krijgen ze bijscholing, zodat ze op de hoogte 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen op belastinggebied. Maatschappelijk werker Estelle 
Bruls is de contactpersoon voor het belastingspreekuur en coördineert de vrijwilligers.

Vera Boddeke, vrijwilliger Belastingservice 

“Eigenlijk ben ik altijd administratief bezig geweest op velerlei gebieden. In 2008 ben ik  
als vrijwilliger met een belastingproject gestart bij de Samenwerkende Ouderen Bonden.  
In verband met een verhuizing naar het Heuvelland volgde later het Klapperproject van 
Trajekt. Nu bied ik administratieve ondersteuning aan mensen die hun papieren op orde 
willen krijgen. In het kader van dit project, maar ook daarbuiten, heb ik veel belastingwerk-
zaamheden voor cliënten gedaan. Tevens signaleer ik dat er steeds meer inwoners zijn die 
moeite hebben met digitale zaken. Vandaar dat wij zijn gestart met het inloopspreekuur. 
Vrijwilligerswerk geeft mij voldoening, waardoor ik de overtuiging heb dat het voor iedereen 
meerwaarde heeft”.
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“Zijn ze eenmaal toegelaten, dan volgt ondertekening van 
het huurcontract met Servatius en de overhandiging van de 
sleutel,” vervolgt hij. “In de kamer is de basis aanwezig, 
zoals een bed en een kast. Ze mogen de ruimte verder 
zelf inrichten.”
De algemene ruimtes hebben vorig jaar een ware meta- 
morfose ondergaan. “Dat hebben we te danken aan de 
opbrengst van de sponsorloop van Zweit veur Leid van maar 
liefst 30.150 euro,” vertelt Schefer. “Kamers met Kansen 
was een van de goede doelen. Met dat geld is het hele 
gebouw van binnen opgeknapt: alles is in de verf gezet, er 
zijn nieuwe vloeren gelegd en nieuwe meubels aangeschaft.”

Met jongeren werken

Tenslotte nog een vraag aan Chayenne. Hoe ziet ze haar 
toekomst? “Het plan is dat ik tot mijn negentiende bij 
Kamers met Kansen blijf wonen. Daarna ben ik klaar om 
op mezelf te gaan wonen. Nu volg ik de mbo-opleiding tot 
persoonlijke begeleider gehandicapten en ouderenzorg 
aan het Vistacollege in Maastricht. Ooit wil ik met jongeren 
werken die met dezelfde problemen te maken hebben als 
ik nu heb, ik kan mij goed in deze groep verplaatsen. Na 
mijn mbo wil ik doorstromen naar het hbo om een 
vervolgstudie te gaan doen op dit gebied.”

Meer informatie over Kamers met Kansen?
Kijk op de website www.kamersmetkansenmaastricht.nl of 
stuur een e-mail naar kamersmetkansen@trajekt.nl.

Kamers met Kansen is een samenwerking tussen Trajekt, 
Xonar, Servatius, Woonpunt en de gemeente Maastricht.

Angelique Sztabert en één van de bewoners van 
Kamers voor Kansen tijdens het koken

Tom Schefer en bewoonster Chayenne

Estelle Bruls en Vera Boddeke

Per 1 juni 2019 is de Gemeente Maastricht gestart met het Jongeren 
Perspectief Fonds. Dit project draait al in meerdere gemeenten in 
Nederland. De gemeente Maastricht gaat een pilot draaien voor de 
duur van twee jaar en werkt hierbij intensief samen met Trajekt en 
de Kredietbank Limburg. Doel is om jongeren van 18 tot 27 jaar met 
schulden langdurig schulden(zorg)-vrij te maken.

Een uitweg voor jongeren met schulden

Bijna 50% van de jongeren in Nederland tussen de 18 en 27 jaar heeft schulden, met 
een gemiddelde van 11.000 euro. Hoe deze schulden ook zijn ontstaan, het is van groot 
maatschappelijk belang om ze op te lossen. Want de persoonlijke gevolgen van 
schulden zijn verstrekkend en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Bij dit project 
staat niet de schuld, maar het toekomstperspectief van de jongeren centraal.

Schuldenzorgvrij

De werkgroep van het Jongeren Perspectief Fonds bekijkt integraal de leef- en woonsituatie 
van de jongere. Aan de hand daarvan wordt samen met de jongere een perspectief-
plan op maat gemaakt, met doelen waaraan de jongere gaat werken.
Een eerste stap is het schuldenzorgvrij maken van de deelnemers door de acute financiële 
problemen op te lossen. Schulden veroorzaken stress en schaamte en verkleinen de 
kans op bijvoorbeeld een betaalde baan – ook bij jongeren. Om te voorkomen dat zij 
verder afglijden, is het de ambitie van het fonds om dit probleem allereerst aan te pakken. 
Hiervoor wordt de Kredietbank ingeschakeld. Een medewerker van deze bank gaat 
onderhandelen met de schuldeisers en zorgt dat de schulden (voor een percentage van 
het daadwerkelijke bedrag) worden afgekocht. Hierdoor krijgt de jongere lucht en valt 
de stressfactor weg.

Tegenprestatie

De gemeente vraagt als tegenprestatie aan de jongere om zijn/haar school af te maken 
of werk te zoeken dan wel te behouden. Om sociaal bewustzijn te creëren betalen de 
jongeren de restschuld terug in natura.

Intensieve coaching

Tijdens het traject, dat twee jaar duurt, worden de jongeren intensief gecoacht door de 
perspectiefcoaches van Trajekt. Zij brengen ook de problemen op de verschillende 
leefgebieden in kaart en maken een plan van aanpak. Waar nodig in directe samen-
werking met de benodigde (specialistische) dienstverlening. 
De ambitie van het Jongeren Perspectief Fonds is om de problemen bij de kern aan te 
pakken, zodat de jongere een financieel gezonde toekomst tegemoet kan gaan.

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met de perspectiefcoaches: 
Ingrid van Ommen (E ingrid.v.ommen@trajekt.nl) of  
Arno Janssen (E arno.janssen@trajekt.nl).

De pilot van het Jongeren Perspectief Fonds is een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Maastricht, de Kredietbank Limburg en Trajekt, met medewerking van andere 
maatschappelijk relevante partners.

Jongeren  
Perspectief Fonds

“Het prettige is dat er  
 altijd iemand is om op  
 terug te vallen als het  
 slecht met me gaat.”



De regie over eigen leven dankzij 
beheersing van de Nederlandse taal

Een kaartje schrijven naar iemand die jarig is, het lezen van de bewegwijzering in een ziekenhuis 
of de bijsluiter van medicijnen, je (klein)kinderen een verhaaltje voorlezen, WhatsAppen met een 
vriend, op die baan in de zorg solliciteren… Allemaal situaties die voor de meeste mensen bij het 
dagelijks leven horen en vanzelfsprekend zijn. Maar niet voor iedereen. Er zijn in Nederland veel 
mensen van boven de 18 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en/of digitale 
vaardigheden. Voor deze groep zijn dit struikelblokken die hen belemmeren om voluit mee te doen 
in onze samenleving. Zuid-Limburg telt verhoudingsgewijs veel laaggeletterden, waarvan het 
grootste deel autochtoon is, met Nederlands als moedertaal. Met haar TAALpunten speelt Trajekt 
een belangrijke rol in het verzorgen van taalhulp en -ondersteuning. Een interview met een 
aantal betrokkenen.

Peter Hofman (75) uit de Maastrichtse wijk Wittevrouwen- 
veld heeft gedurende een groot deel van zijn leven grote 
moeite gehad met lezen en schrijven. “Op de lagere school 
kon ik niet goed meekomen. Na de vijfde klas hield ik het 
voor gezien. Al op mijn 14e ging ik aan het werk.” Na zijn 
huwelijk was het zijn vrouw die alles regelde. Dankzij 
haar kon hij zich redden. Dat veranderde toen zij kwam 
te overlijden. “Plotseling stond ik er alleen voor en werd 
mijn handicap een probleem. Brieven van de gemeente, 
rekeningen betalen: voor alles moest ik een beroep doen 
op mijn kinderen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens een gesprek met de huisarts kreeg Peter de tip om 
zich aan te melden bij het TAALpunt van Trajekt. Daar volgt 
hij nu al ruim een jaar taallessen. 
Tijdens deze periode heeft hij serieuze vorderingen 
gemaakt met zijn taalvaardigheid. “Het gaat goed. Ik kan 
al eenvoudige boekjes lezen. Als ik brieven krijg, kan ik 
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het voornaamste eruit halen. Ik wil verder leren totdat ik 
een boek kan lezen.”
Laaggeletterdheid heeft een grote impact op je leven, 
stelt hij. “Je bent altijd afhankelijk van andere mensen. 
Dat voelt niet goed. Nu hoef ik niet meer bij alles om hulp 
te vragen. Ik voel mij nu een stuk zelfverzekerder.”

Urgent

Het hoge percentage laaggeletterden in deze regio vormde 
in 2015 de reden dat een aantal organisaties uit het 
Zuid-Limburgse het initiatief nam tot het oprichten van 
de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland, met 
als doel een gezamenlijke aanpak. Als uitvloeisel hiervan 
zijn er de afgelopen jaren op verschillende plaatsen in de 
stad, dichtbij mensen, in de buurten, laagdrempelige 
voorzieningen opgezet waar belangstellenden terecht 
kunnen voor (taal) activiteiten. 
Opbouwwerker Riëlle Schols en maatschappelijk werker 
Marlies Weggemans, beiden verbonden aan deze coalitie 
als projectmedewerkers laaggeletterdheid, over de urgentie 
van het probleem. “Veel mensen zijn zich er niet van bewust 
dat er zoveel laaggeletterden zijn die niet voor honderd 
procent kunnen meedoen, en hoe dit hun functioneren 
kan belemmeren. Daarnaast zijn er mensen die de digitale 
vaardigheden missen die in ons dagelijks leven nodig 
zijn,” vertelt Schols. Concluderend: “Het maakt deze 
groep mensen kwetsbaar op alle leefgebieden: ze zijn 
vaak minder gezond, kunnen moeilijker deelnemen aan 
de samenleving, hebben minder kansen op de arbeids-
markt en leven vaker in armoede.”

Armoede

De relatie tussen laaggeletterdheid en armoede blijkt ook 
uit onderzoek: 6,2 procent van deze groep in is langdurig 
arm, tegenover 2,5 procent van de niet-laaggeletterden. 
Weggemans: “Als je niet goed kunt lezen, ben je ook niet 
in staat je financiële zaken op een rijtje te krijgen, met 
alle gevolgen van dien. Als je moeite hebt met lezen kun 
je belastingbrieven, rekeningen of afschriften van de 
bank niet begrijpen, laat staan dat je kunt beoordelen  
of je te veel betaalt of recht hebt op toeslagen. Een 
logische conclusie is dan ook dat betere taalbeheersing 
leidt tot meer zelfredzaamheid op financieel gebied en 
minder armoede.” 

Moeilijk bereikbaar

De TAALpunten van Trajekt richten zich op mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven en die de Neder-
landse taal beter willen leren beheersen. “Een deel 
daarvan zijn allochtonen die Nederlands als tweede taal 
hebben. Deze mensen hebben meestal al een inburgerings- 
traject gevolgd en zijn zichtbaar,” zegt Weggemans. 
“Nieuw is dat wij ons nu vooral willen focussen op mensen 
die Nederlands als moedertaal hebben. Opvallend is 
namelijk dat onder de groep laaggeletterden meer mensen 
van autochtone dan van allochtone afkomst zijn. Zij hebben 
vaak alleen lagere school en zijn meteen daarna gaan 
werken. Over het algemeen redden ze zich; ze hebben 
een baan en een gezin, maar lopen wel tegen praktische 
zaken aan. Daar kunnen we hen een stapje verder mee 
helpen.” Het is echter een doelgroep die moeilijk te 
traceren is, weet ze. “Ze zijn niet zichtbaar en daardoor 
onvindbaar en moeilijk bereikbaar. Daar kunnen we best 
eens bij stilstaan, want het is nog een taboe.”
Om hen verder te helpen zijn er allerlei cursussen en  
activiteiten, maar de stap naar zo’n activiteit blijkt lastig te 
zijn. “Deze mensen schamen zich en zijn gewend om hun 
lees- en schrijfproblemen te verbergen. Ook angst speelt 
een rol: ze hebben vaak slechte ervaringen met school en 
zijn bang dat ze voor het volgen van taallessen terug naar 
de schoolbanken moeten,” aldus Weggemans.

Feiten en cijfers laaggeletterdheid

* Laaggeletterdheid is de overkoepelende term voor  
 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.
* Nederland telt 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en  
 ouder die moeite hebben met lezen en schrijven. 
* Maastricht telt 15.000 laaggeletterden onder de  
 beroepsbevolking; de regio Heuvelland 10.000.
* 37% van de laaggeletterden behoort tot de laagste  
 inkomensgroep; ze zijn drie keer vaker afhankelijk  
 van een uitkering.
* Van de totale groep laaggeletterden is 64 procent  
 autochtoon en 36 procent van allochtone afkomst.
* Onder de laaggeletterden zijn ook veel jongeren  
 die zonder startkwalificatie van school komen.  
 Bijna 20 procent van de vijftienjarigen heeft een  
 taalachterstand.
* Laaggeletterdheid staat hoog op de agenda van de  
 politiek. Om deze groep te helpen trekt het kabinet  
 van 2020 tot 2024 425 miljoen euro uit. Met deze  
 investering wil de overheid meer mensen bereiken  
 die Nederlands als moedertaal hebben.

Bronvermelding: de cijfers in dit artikel zijn afkomstig van Stichting Lezen&Schrijven en van CUBISS Limburg.

Taalactiviteiten Trajekt

Taalpunt
Centre
Ceramique

Coalitie Aanpak 
Laaggeletterdheid 

Maastricht 
Heuvelland

Taalpunt 
Malperthuis

Taalpunt�
KCEM

Taalcafe
Maandag + Dinsdag
9.30 – 11.00 uur  

In ontwikkeling:
Leesclub

Taalactiviteiten in de buurt:
Taaluurtje BS De Geluksvogel�
Taalinloop Buurtcentrum
Nazareth

Taalstimulering De Speelpan��

Maandag 10.00 - 12.00
Inloop Lezen en schrijven

Woensdag 10.00 –11.00�
Leesclub�

Woensdag 14.00 – 16.00
Digi-taal, computerclub
Klik en tik�

Taalcafe donderdag 14.00 – 1600

Individuele ondersteuning�Vrijdag�

Aanmelden via de receptie

Mariaberg:
Maandagochtend: Individuele 
begeleiding NT1

Vrijdag 10 – 12 groepsles nt1 
en nt2 door Wendela + Carla

In ontwikkeling:
Taaluurtje: conversatie 
Nederlands / Uitbreiding 
lessen op donderdag

Aanmelden via receptie

Elke dag
taallessen, NT1 en NT2.
Groepen van verschillend 
niveau�

Aanmelden via receptie.

In planning:
Klik en tik

Inleup Daalhof�

Taaluurtje 
In ontwikkeling

Klik en Tik 
in planning

Taalpunt
Centre Manjefiek
Malberg

Taalpunt
Mariaberg

Taalpunt
Wittevrouwenveld

Taalpunt
De Boeckel

Voorbeelden uit de praktijk van een TAALpunt 

* Sonja wilde graag (weer) gaan werken in de zorg, maar ze was bang dat ze moeite zou hebben met
digitaal registreren. De taalvrijwilliger heeft met haar geoefend en daarna lukte het haar prima. Het 
was vooral onzekerheid. Ze is met meer zelfvertrouwen gaan solliciteren en ze werkt nu in de zorg. 

* Andy vertelde dat een collega had opgemerkt dat er veel fouten in zijn e-mails zaten. Hij wilde daar  
 iets aan doen. Toen hij samen met een van de taalvrijwilligers zijn e-mails ging nalezen, bleek dat hij  
 zelf meestal al zag waar de fouten zaten. Bij enkele fouten heeft ze hem goede uitleg gegeven en  
 hebben ze geoefend. Na enkele keren ondersteuning ging het al veel beter. Hij leest nu zijn e-mails  
 nog even door voor hij ze verzendt.

Laagdrempelig

Van terug gaan naar de schoolbanken is echter geen 
sprake. Het geven van taallessen in de buurthuizen van 
Trajekt gebeurt op niet-schoolse, laagdrempelige en 
informele wijze. Getrainde vrijwilligers geven lessen op 
maat: één-op-één of in groepsverband.
Kitty Jacobs is een van de taalvrijwilligers van het TAALpunt 
in Wittevrouwenveld. Een ochtend per week geeft ze taal- 
ondersteuning. “Mijn groep bestaat zowel uit allochtonen 
als uit autochtonen met Nederlands als moedertaal.  
De aanpak verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk 
van het niveau, de interesse en het doel van de deelnemer. 
Aan de hand daarvan ga ik op zoek naar passend les- 
materiaal. We werken hier voornamelijk met Succes 
boekjes van Stichting Lezen en Schrijven. Die zijn er op 
verschillende niveaus en over uiteenlopende onderwerpen, 
zoals boodschappen doen, zoeken naar werk, gezond-
heid en huisdieren.”
Om dit werk te kunnen doen, heeft Jacobs bij Vista een 
korte training gevolgd van vier dagdelen. In haar werkzame 
leven was zij beleidsambtenaar onderwijs bij diverse 
gemeentes. Ze heeft veel plezier in haar werk: “Ik vind het 
ontzettend leuk om les te geven en geniet ervan als ik zie 
hoe mijn deelnemers groeien. Het beheersen van de taal 
geeft ze zelfvertrouwen, waardoor ze steviger in de 
maatschappij staan.”
 

Spreekvaardigheid

In het Taalcafé in Buurtcentrum De Boeckel in De Heeg  
is Annelies Heijnen taalvrijwilliger, een van de twaalf.  
De deelnemersgroep hier bestaat geheel uit nieuwkomers, 
afkomstig uit landen als Syrië, Senegal, Afghanistan en 
Eritrea. “Een internationaal gezelschap,” zegt Heynen. 
“De meesten hebben een inburgeringscursus achter de rug. 
De Nederlandse taal kost hen nog veel moeite. De nadruk 
tijdens de lessen ligt op het spreken van de taal in 
alledaagse situaties. Ze geven zelf aan waar ze aan willen 
werken: spreekvaardigheid, hulp bij solliciteren, uitleg  
bij grammatica of leesvaardigheid, alles is mogelijk.  
We hebben veel lesmateriaal.”

Veel deelnemers bezoeken de Nederlandse les ook 
vanwege het sociale aspect. “Ze ontmoeten elkaar hier elke 
week en bouwen een band op. En het werkt om mensen 
met elkaar in contact te brengen die elkaar kunnen 
aanvullen. Uit deze contacten is er ook een wandelgroep 
ontstaan die elke donderdagochtend twee uurtjes wandelt,” 
vertelt ze.
Heijnen heeft veel ervaring in het lesgeven. Voor haar 
pensionering was ze docente gezondheidszorg en biologie 
op Hogeschool Zuyd.

Wie dit leest is aan zet!

Tenslotte een oproep van de projectmedewerkers laag- 
geletterdheid Schols en Weggemans. “Om de doelgroep 
laaggeletterden te bereiken hebben we iedereen nodig. 
Als je in je omgeving iemand tegenkomt die laaggeletterd 
is, maak het bespreekbaar! Moedig de betreffende 
persoon aan een cursus lezen en schrijven te volgen. Wijs 
hem of haar op de mogelijkheden die er zijn en verwijs 
naar de TAALpunten. Vaak is zo’n TAALpunt aanwezig in 
of vlakbij de eigen buurt.

Voor meer informatie, stuur een mail naar: taal@trajekt.nl

Peter Hofman krijgt Nederlandse les van taalvrijwilliger 
Kitty Jacobs
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Helma van Pelt, manager van de Ruimte van SNS in 
Maastricht, sloot deze deal met Jeroen Wijckmans van 
Trajekt. “Tijdens een gesprek hebben we onderzocht hoe 
we als bank met onze nieuw geopende community store 
de Ruimte zouden kunnen samenwerken met Trajekt,” 
vertelt ze. “We hebben beiden de ambitie om geldzaken op 
een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken door 
mensen iets te leren en ze te inspireren. Dit sluit naadloos 
aan bij het doel van de Maatschappelijke Beursvloer, en 
toen bleek dat onze accommodatie geknipt zou zijn als 
locatie was de deal snel gemaakt: de Maatschappelijke 
Beursvloer 2019 wordt georganiseerd in de Ruimte van 
SNS in Maastricht.”

SNS heeft vorig jaar voor het eerst deelgenomen aan de 
Maatschappelijke Beursvloer en dat is goed bevallen, zegt 
Helma. “Dit evenement sluit precies aan bij de wensen 

De beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven.
Dit keer: een match tussen Trajekt en SNS

Trajekt krijgt de Ruimte  
van SNS voor de nieuwe 
beursvloer

Beursberichten

Op 14 november vindt de Maatschappelijke Beursvloer plaats op een nieuwe 
plek in Maastricht. Dit gebeurt dankzij een verrassende match tussen Trajekt 
en SNS, die behelst dat deze bank haar nieuwe accommodatie de Ruimte in 
het Sphinxkwartier in Maastricht beschikbaar stelt aan de beursvloer.

die we hebben met de Ruimte, voor en door Maastricht. 
We verbinden mensen met elkaar en met bedrijven. In 
ons geval gaat het om geld- en maatschappelijke zaken 
die burgers bezighouden. Naast het delen van onze eigen 
kennis en expertise zijn er genoeg andere partijen met 
deze thema’s die wij letterlijk de Ruimte bieden om door 
middel van lezingen, presentaties en workshops hun 
verhaal te vertellen en mensen te informeren of te helpen.”
Wat is de tegenprestatie van Trajekt voor deze deal?  
“Dit mooie initiatief ga ik zowel binnen als buiten onze 
organisatie promoten. Verder is het de afspraak dat ik 
diverse maatschappelijke activiteiten en projecten binnen 
en buiten Trajekt met de Ruimte in contact breng. Dit is 
inmiddels al gebeurd: zo gaat de Wiekentschool gedurende 
12 weken haar lessen verzorgen in de Ruimte en is deze 
locatie ook opgenomen in de Urban game No Credit 
Game Over®,” aldus Jeroen Wijckmans.

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 van 15.00 tot 17.00 uur in de Ruimte (Sphinxkwartier)  
op het Petrus Regoutplein te Maastricht. 

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl.

Door Kelly Esten

Casemanager Kredietbank Limburg

Eén op de vijf huishoudens heeft financiële problemen. 
De meeste mensen wachten na het ontstaan van hun 
eerste schuld zo’n vijf jaar voordat ze professionele hulp 
inroepen. Schulden zijn dan vaak al opgelopen tot 
gemiddeld 40.000 euro. 
Niet iedereen weet de weg naar hulp even gemakkelijk  
te vinden of durft hierover te praten. Schaamte speelt 
een grote rol. 
Uit onderzoek blijkt dat 63 procent van onze klanten in 2017 
in Maastricht en Heuvelland een of meerdere indicatoren 
had van een licht verstandelijke beperking. Ook laag- 
geletterdheid speelt een rol. Waardoor mensen niet 
begrijpen wat gezegd wordt of wat er in brieven staat. 

De gedragswetenschap heeft de denkpatronen die 
veroorzaakt worden door schaarste zichtbaar gemaakt. 
Iemand met schulden heeft stress, focust zich vooral op 
de korte termijn. Heeft geen idee meer wat de hoofd- en 
wat de bijzaken zijn. Iemand die bijna letterlijk gebukt gaat 
onder de last van een schuld, denkt niet meer rationeel. 
Komt tot keuzes waarvan je als buitenstaander denkt: 
hoe is het mogelijk… Zoals de aanschaf van een veel  
te dure televisie. Heeft vaak lichamelijke klachten. En is 
daardoor vaak niet meer in staat om te werken of actief 
te zijn in onze samenleving. 
De genoemde inzichten laten het zien: we moeten stress 
zo snel mogelijk wegnemen. Hier zien wij een belangrijke 
rol voor onze organisatie: financiële stressreductie als 
vliegwiel voor vooruitgang op andere levensgebieden. 
Structureel stress reduceren, vinger aan de pols houden 
en pas loslaten als het kan. 

Deze inzichten vergen een outreachende aanpak, 
bijvoorbeeld door bij de burger op huisbezoek te gaan en 
te participeren in projecten zoals de Blauwe zorg. Deze 
pilot is een mooi voorbeeld van over de grenzen van de 
eigen organisatie heen durven denken. Wie klaagt over 
hoofdpijn, krijgt nog te vaak paracetamol voorgeschreven. 
Terwijl de klachten misschien voortkomen uit geldzorgen. 
In de Maastrichtse wijken Wittevrouwenveld, Nazareth 
en Limmel zoekt de huisarts in dat geval contact met 
maatschappelijk werk binnen het Sociaal Team. Het Sociaal 
Team legt het contact met ons en zo hopen we samen op 
te trekken in het belang van de burger. 
De samenwerking met onze ketenpartners is hierbij 
onmisbaar: samen kunnen we meer!

Anders denken,  
samen doen!

Maastr icht  en Heuvel land

Kelly

Gastcolumn

De Mobiele Ontmoetingsplek (MOP)

“In de MOP zitten de professional en de bezoeker niet 
tegenover elkaar, maar náást elkaar. Dat levert vaak mooie 
en interessante gesprekken en verbindingen op.” Aan het 
woord is Jules Peters, een van de gastheren van de bus.
Het belangrijkste doel van de MOP is om op een laag-
drempelige en zichtbare wijze bereikbaar te zijn voor 
buurtbewoners, zegt hij. “Het is een proactieve benadering 
van bewoners. Als is de wijk in ga, naar de mensen toe, 
heeft dat als resultaat dat ze opener en meer ontspannen 
zijn. Mensen voelen zich vertrouwd en meer op hun 
gemak wanneer ze in hun eigen omgeving kunnen praten 
over dingen die hen als inwoner bezighouden. Daarnaast 
bereiken we mensen die we via de andere communicatie-
kanalen niet spreken. En we willen er zijn voor iedereen.”

Verlengstuk 

De MOP is geen vervanger van locaties en gebouwen, 
maar een verlengstuk van het bestaande dienstenaanbod. 
Peters: “We bieden een plek waar organisaties en mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek 
kunnen gaan. Afhankelijk van het doel van het wijkbezoek 
zijn er ook teamleden aanwezig van onder andere het 
Sociaal Team Maastricht, het Veilige Buurten Team en 
andere organisaties actief in de buurt. Zij helpen bezoekers 
met vragen of verwijzen hen door naar de juiste instantie 
of buurtactiviteit.”

Het bieden van digitale ondersteuning gebeurt ook in de 
MOP. “Wij wijzen mensen op het gebruik en geven uitleg 
over onder ander de websites www.maastrichtdoet.nl en 
www.wehelpen.nl. Zo zijn de buurtbewoners op de hoogte 
van vraag en aanbod in hun eigen buurt,” vertelt Peters.

Bijeenkomst rond De Vreedzame Wijk

Een van de evenementen waarbij de MOP een centrale 
rol speelde was de bijeenkomst in Malberg rondom de 
introductie van De Vreedzame Wijk op 25 september.  
Dit programma geeft handvaten over de aanpak van 

De tot een mini-kantoortje omgebouwde camperbus de MOP toert enkele malen per week kris 
kras door Maastricht en brengt bezoeken aan verschillende buurten. Buurtbewoners kunnen 
binnenlopen voor een praatje en een kop koffie, voor vragen over hulp of ondersteuning en om 
ideeën en initiatieven over de buurt met elkaar te bespreken. 

Flexibel, laagdrempelig en toegankelijk

conflicten in de buurt. Geen overbodige luxe, weet Peters. 
“In Malberg is geregeld sprake van onbegrip tussen 
jongere en oudere bewoners. Ze leven langs elkaar heen. 
Wij willen de leefbaarheid in de wijk verbeteren door 
jeugd en bewoners met elkaar in verbinding te brengen. 
De Vreedzame School methode, al ingezet in het Kind- 
centrum Manjefiek, leert kinderen om binnen de school op 
een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, 
conflicten op te lossen en open te staan voor elkaar en 
voor de gemeenschap. In de Vreedzame wijk wordt deze 
aanpak op buurtniveau toegepast. Het programma wordt 
breed uitgerold in Malberg. Alle betrokkenen in de wijk 
worden meegenomen: kinderen, ouders, professionele 
opvoeders, ondernemers, buurtgenoten, buurtverenigingen, 
de politie en jeugdvoorzieningen. Iedereen werkt volgens 
hetzelfde principe en op dezelfde basis. Zodat de buurt in 
beweging komt en verantwoordelijkheid neemt voor het 
creëren van een leefbare omgeving. Hiervan zullen alle 
partijen in de buurt baat hebben, zowel op korte als lange 
termijn,” aldus Peters.

Geslaagde aftrap

Tijdens de eerste bijeenkomst kregen buurtbewoners 
uitleg van alle lokale partners over het programma van 
De Vreedzame Wijk en welke bijdrage ieder van hen 
hieraan kan leveren.
Kinderen deelden kaartjes met vragen en stellingen uit 
aan buurtbewoners en gingen het gesprek met hen aan. 
Wethouder Mara de Graaf (welzijn) was een van de gasten, 
en beantwoordde vragen van bewoners.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde aftrap en werkt 
aan een vervolg van haar programma.

Samenwerkingspartners van De Vreedzame Wijk:  
het Manjefiek Kindcentrum, MIK, Trajekt, Buurtnetwerk 
Veer Zien Malberg, Klusteam Malberg, het Sociaal Team, 
het Veilige Buurten Team, de politie en verenigingen  
actief in de wijk.

vlnr: Jules Peters, wethouder Mara de Graaf en  
Pep Peperkamp

De nieuwe locatie van de beursvloer:  
de Ruimte in de Sphinxkwartier

Opbouwwerker Anja Schulpen in gesprek met  
buurtbewoner Willy van Gelooven

In 2018 voerde Trajekt een meting uit om de impact 
van de Mobiele OntmoetingsPlek weer te geven. 
Enkele bevindingen uit deze impactmeting zijn:
•	 Mensen	voelen	zich	meer	op	hun	gemak	wanneer	 
	 ze	in	hun	eigen	omgeving	kunnen	praten	over	 
	 dingen	die	hen	als	inwoner	bezighouden.	
•	 Organisaties	krijgen	beter	zicht	op	de	vraag	áchter	 
 de vraag van inwoners. 
•	 Door	de	MOP	leren	inwoners	elkaars	talenten	en	 
 toegevoegde waarden kennen. Hierdoor ontstaan  
 sterkere verbindingen tussen inwoners in buurten. 
•	 De	MOP	blijkt	te	fungeren	als	spin	in	het	web,	die	 
	 zorgt	voor	sterkere	en	zichtbare	draden	tussen	 
	 mensen,	organisaties,	initiatieven	en	instanties.	
•	 Door	de	MOP	ontstaat	een	helderder	beeld	van	de	 
 sociale kaart.
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Wat betekent Positieve Gezondheid?

“Bij Positieve Gezondheid wordt de kracht van mensen 
benadrukt. Het accent ligt niet op de afwezigheid van 
ziekte, maar op gezond zijn. Het draait niet om de ziekte 
of aandoening, maar op de mens zelf, de veerkracht en 
zaken die het leven betekenisvol maken. Het gaat uit van 
wat iemand wél in plaats van niet kan (of wil). Het gaat 
om eigen regie en mogelijkheden.” 

Kun je de rol van Positieve  
Gezondheidsambassadeurs omschrijven?

“‘Positieve Gezondheidsambassadeurs in de wijk’ is als 
project gestart in Maastricht Noordoost. Deze ambassa-
deurs, in de meeste gevallen buurtbewoners, gaan op 
zoek naar gezondheidsbevorderende en -belemmerende 
factoren in de betreffende wijken. Dat doen ze onder 
andere door het interviewen van bewoners. Op basis 
daarvan kan ondersteuning geboden worden of – indien 
nodig – passend beleid ingezet worden.
Voordat de Positieve Gezondheidsambassadeurs aan de 
slag gingen met hun opdracht, hebben ze een korte scholing 
gehad over het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en 
zijn ze getraind in het doen van onderzoek (met onder-
steuning van onderzoekers van Universiteit Maastricht). 
Na afronding van de training zijn tien deelnemers gestart 
als ambassadeur. Hun inzet is heel verschillend. Sommigen 
hebben aangegeven dat zij hun hobby’s willen inzetten 
als middel om steeds meer mensen bekend te maken 

Positieve Gezondheids- 
ambassadeurs op onderzoek 
in de wijk
Vanaf eind 2018 zijn tien Positieve Gezondheidsambassadeurs actief in Limmel, Nazareth, Witte-
vrouwenveld en Wyckerpoort. Doel is om de kijk op gezondheid in deze Maastrichtse wijken te 
verbreden en om gegevens over gezondheid te verzamelen. Resi Penders, lid van het programma-
team Blauwe Zorg in de Wijk, is samen met meerdere organisaties, waaronder Trajekt, bezig met 
het uitrollen van Positieve Gezondheid in deze buurten. “Omkijken naar elkaar, in je eigen 
omgeving, dat vinden buurtbewoners heel belangrijk.”

met de eigen rol die ze hebben in het welbevinden van 
zichzelf en het gelukkig en gezond wonen in de wijk. Zo 
willen de ambassadeurs samen wandelen, een workshop 
schilderen organiseren en samen koken. Dit alles onder 
het motto: al doende deelt men.
Uit de onderzoeken van de gezondheidsambassadeurs is 
naar voren gekomen dat het ‘omkijken naar elkaar’ als erg 
belangrijk wordt gezien. Bijvoorbeeld in je eigen omgeving, 
naar je buurman of buurvrouw.
In het najaar 2019 starten we met een nieuwe groep 
gezondheidsambassadeurs. Aanmelden voor deze 
nieuwe groep kan nog steeds tot 21 oktober a.s.  
Dan start de eerste trainingsavond.”

“De ‘Gezondheidsambassadeurs Positieve Gezondheid in 
de wijk’ is een van de projecten die uit Blauwe Zorg zijn 
voortgekomen. Blauwe Zorg is een samenwerkingsverband 
waarin duurzaamheid in de gezondheidszorg een grote 
rol speelt. Het staat voor betere, anders ingerichte en goed- 
kopere zorg die voor iedereen beschikbaar is en blijft, 
ook voor toekomstige generaties. 
Een van de ideeën van Blauwe Zorg is dat er teveel 
aandacht en geld gaat naar medische zaken, terwijl het 
bij gezondheid ook draait om welzijn. Denk aan sociale 
contacten, betekenis hebben, zingeving en goede relaties. 
Bij zorgverleners en burgers moet een andere mindset 
gerealiseerd worden, die uitgaat van mogelijkheden  
in plaats van beperkingen. Met meer eigen regie van  
de burger en zorg die wordt aangeboden vanuit de  
echte behoefte.”

De Gezondheidsambassadeurs


