
214 matches op de teller 
Een mooi eindresultaat voor de maatschappelijke beursvloer 

Op adem komen 

bij Buurtgezinnen.nl

p. 4

Lancering Quiet Community 

Maastricht   p. 7

Interview met Lex Staal van 

Sociaal Werk Nederland

p. 2

Verder in dit nummer: Voorwoord p. 2 |  Samen tafelen doorbreekt de eenzaamheid p. 3 |  Houvast voor kwetsbare ouderen p. 4 |  

Beursberichten p. 5 |  Een gezonde leefstijl: jong geleerd, oud gedaan p. 5 |  Meer opgewassen tegen het leven door weerbaarheidstraining 

Rots en Water p. 6 |  Gastcolumn p. 7 |  Gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid in Maastricht en Heuvelland p. 8 |  p. 8 | 

Jaargang 25, december 2017

Iedereen doet ertoe.

Het was alweer de zevende Maatschappelijke Beursvloer Maastricht en Heuvelland op rij die op donderdag 
16 november plaatsvond, opnieuw in het Centre Céramique te Maastricht. Met veel verrassende matches.

Wethouder Jack Gerats (Wmo, welzijn) van de gemeente Maastricht verrichte de opening met de bekende slag op de gong. 
En sloot meteen de eerste match met de opbouwwerkers van Trajekt, die tijdens de beursvloer als hoekmannen en -vrouwen 
opereerden. De wethouder daagde de opbouwwerkers uit tot een zoektocht naar het meest sociale idee voor de stad Maas-
tricht. Zijn tegenprestatie is het organiseren van een werkconferentie begin volgend jaar, met de gemeente en medewerkers 
van Trajekt, om deze ideeën verder uit te diepen. 
88 organisaties/verenigingen en 77 bedrijven deden mee dit jaar. Met 214 matches mag de beursvloer wederom een succes 
genoemd worden. 

Zie ook Beursberichten op pagina 5.

De opbouwwerkers ondertekenen de deal met de wethouder
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Minder zorg, meer welzijnVoorwoord

Donderdagmiddag 3 uur. De grote zaal in de kelder van 
het Centre Manjefiek Malberg wordt getransformeerd 
tot restaurant. De vrijwilligers van Buurt Bistro Manje-
fiek hebben het er maar druk mee. Ze slepen met tafels 
en stoelen en zetten alles klaar. Tafels worden gedekt.  
Thei Coolen (61), een van de vrijwilligers, neemt even 
een korte pauze en vertelt over de buurtbistro, niet 
zonder trots. “Het restaurant is een succes. We zijn nu 
ongeveer anderhalf jaar open. Op de donderdag ko-
men gemiddeld 40 tot 50 mensen eten, in leeftijd varië-
rend tussen de 60 en 85 jaar oud. Het zijn voornamelijk 
vrouwen – vooral weduwes – en enkele mannen, niet 
meer dan drie, vier. Dit restaurant is een initiatief van 
buurtvrijwilligers. Eenzame ouderen en alleenstaanden 
uit Malberg en omgeving, daar doen we het voor. Maar 
ook andere buurtbewoners zijn welkom.” 
Coolen heeft vaste taken in de buurtbistro. “Mijn rol 
als vrijwilliger is o.a. in de grote zaal alles voorbereiden. 
En om half 6, als het eten klaar is, serveer ik de ver-
schillende gangen en breng de drankjes rond. Als het 
druk is zijn er twee reserve-vrijwilligers die meehelpen. 
We zijn goed op elkaar ingespeeld. Na afloop van het 
diner ruim ik alles weer op. Soms helpen de gasten een 
handje mee. Al deze werkzaamheden doe ik samen 
met Anita, ook een vrijwilliger.” 
Zodra het eten geserveerd is, mogen de vrijwilligers 
ook aan tafel. “Maar dat doen we pas nadat de gasten 
van alles voorzien zijn.”

Gasten verwennen
In de keuken is de kok van de buurtbistro, Corry Kreté 
(59) bezig met het snijden van de kersttomaatjes voor 
de salade. “Rond 4 uur begin ik met de voorbereidingen 
voor het diner: eerst de groenten snijden en de aard-
appelen schillen; vervolgens de gerechten voor het 
driegangendiner bereiden. Rond 5 uur is alles klaar.”  
Samen met de andere vrijwilligers stelt zij het menu 
samen. “Soms hebben de gasten speciale wensen, 
daar proberen we natuurlijk aan te voldoen. Aan de 
hand daarvan maak ik de boodschappenlijst en doe 
ik de boodschappen. Ik kijk altijd goed in welke super-
markt koopjes te halen zijn.” 
Het werk in de buurtbistro staat haar op het lijf geschre-
ven. “Ik kook graag, ook thuis, en heb veel ervaring. 
De samenwerking met collega-vrijwilligers gaat goed, 
het zijn leuke mensen. En het is fijn om de gasten te 
verwennen.”  

Het is al vaker aangetoond in diverse onderzoeken: 
preventieve projecten in de buurt op het gebied van 
onder andere leefstijl, opvoeding, ontmoeting, 
armoede, maar ook sociale weerbaarheid hebben 
een positief effect op de gezondheid.  
Ze vormen een eerste vangnet voor burgers, die daar-
door krachtiger en weerbaarder worden. Ze komen 
eerder in beeld van professionals, die, indien nodig, 
sneller hulp kunnen bieden. En maken als gevolg 
daarvan minder snel gebruik van de veel duurdere 
zorg. 
Dat biedt kansen voor het welzijnswerk. Dit wordt onder-
streept door Lex Staal van brancheorganisatie Sociaal 
Werk Nederland, te lezen in onderstaand interview.

In deze uitgave presenteren wij u een aantal projecten 
en initiatieven die door hun preventieve werking een 
positief effect hebben op gezondheid en welzijn van 
de burger.

Een kleine greep:
- De JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) in 
de gemeente Meerssen, die ongezonde leefgewoonten 
van de jeugd bij de wortel aanpakt en hen begeleidt 
naar een leefstijl met gezond eten en voldoende bewe-
ging. Dit project wordt ook in Maastricht uitgevoerd.
- Een stedelijk project gericht op kwetsbare ouderen, 
dat een aanbod op maat wil ontwikkelen voor deze 
(niet homogene) doelgroep.

- De onlangs in Maastricht gelanceerde Quiet Commu-
nity, een initiatief dat armoede uit de taboesfeer haalt, 
bespreekbaar maakt en burgers in hun kracht zet.
- Het nieuwe project Buurtgezinnen.nl, met laagdrem-
pelige hulp aan overbelaste gezinnen, onlangs gestart 
in Maastricht en Eijsden.  
- En ten slotte de gezamenlijke aanpak van laaggelet-
terdheid in Maastricht en Heuvelland, die het mogelijk 
maakt dat laaggeletterden de benodigde ondersteuning 
krijgen. Zodat ze volwaardig kunnen meedoen aan 
de maatschappij.

Rest ons u alvast hele fijne feestdagen toe te wensen!

De redactie van ‘Iedereen doet ertoe’.

Wat zijn volgens u de kansen en uitdagingen in het nieuwe regeer-
akkoord voor het lokale welzijnswerk/sociaal werk?
“Het is voor het sociaal werk niet het meest uitdagende regeerakkoord ooit. Sociaal 
Werk Nederland beschouwt het regeerakkoord als een soort werkagenda waarin 
het nieuwe kabinet voor de uitvoering van voornemens in het sociaal domein vooral 
de samenwerking zoekt met gemeenten: soms bindend, soms vrijblijvend. Soms 
ontbreekt de gewenste ambitie: zoals bij aanpak schuldenproblematiek. Misschien 
ook niet zo gek, want het zijn sinds een aantal jaren met name de gemeenten die 
verantwoordelijk zijn voor het sociaal werk. En dat is wel mooi aan dit regeerakkoord: 
er komt meer financiële ruimte voor gemeenten om uitdagingen in het sociaal domein 
aan te pakken. 
Dus volop kansen voor lokale aanpak. Daar moet het gebeuren. En in die zin waren 
de landelijke verkiezingen belangrijk, maar zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 
volgend jaar maart voor het sociaal werk en de sociaalwerkorganisaties nog belang-
rijker.”

 

Lex Staal van Sociaal Werk Nederland

Lex Staal is directeur van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. 

Als belangenbehartiger van deze sector heeft hij een duidelijke visie op 

het in oktober gepresenteerde regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende 

gevolgen voor het lokale welzijnswerk. Trajekt legde hem enkele vragen 

voor.

“Volop kansen voor lokale aanpak.”

Links: Thei Coolen en rechts: Corry Kreté
Beneden: Lenie Duclers en Kitty van Deijck

Samen tafelen doorbreekt eenzaamheid
“Eten in de Buurt Bistro Manjefiek 
 is voor ons het hoogtepunt van de week.”

De opening van een sociaal buurtrestaurant was hét antwoord op de behoefte aan een ontmoetingsplek in de Maastrichtse wijk Malberg. 
Buurt Bistro Manjefiek, gelegen in Centre Manjefiek Malberg, serveert iedere donderdagavond een betaalbaar en smakelijk driegangendiner. 
Rond de veertig buurtbewoners schuiven wekelijks aan. Een zevental vrijwilligers trekt de kar. 

 
Rond 5 uur stromen de bezoekers binnen, in kleine 
groepjes of alleen. Velen met rollator. Corry Kreté 
heet de gasten welkom en vertelt wat er op het menu 
staat. Vandaag is dat groentesoep, krieltjes met sla en 
een hamlap en als nagerecht yoghurt met slagroom. 
Daarna gaat het diner van start. De vrijwilligers lopen 
af en aan met dienbladen om iedereen te voorzien 
van gerechten en drankjes. 

Lenie Duckers (84) en Kitty van Deijck (69) zitten 
samen aan tafel te wachten op het voorgerecht. Elke 
donderdag zijn ze van de partij, ze slaan geen week 
over. “Hier in de buurtbistro komen eten is voor ons 
het hoogtepunt van de week. We kijken er echt naar 
uit,” lachen ze. “Het is hier gezellig en we hoeven niet 
te koken en niet alleen te eten. Iedere week treffen 
we dezelfde dames, het is een vast groepje. Het eten 
is lekker. Inmiddels kennen we iedereen hier.” 

 
“Iedere week kom ik hier eten, samen met vijf vrouwen 
uit mijn flat in Malberg, allemaal weduwes,” zegt Paula 
Thimister (76). Soms, als haar gezondheid haar parten 
speelt, twijfelt ze of ze wel de deur zal uitgaan. Maar 
daar maken haar flatgenoten korte metten mee. “De 
andere dames slepen me gewoon mee als ik me niet 
lekker voel. Als ik eenmaal hier ben, voel ik me goed. 
Door de afleiding kom ik op een andere tekst. Anders 
ben ik ook maar alleen. Hier vind ik gezelligheid en 
ontmoet ik andere mensen. Het is ook heel fijn als ik 
zelf niet hoef te koken.”

 

“Alleen eten, daar is niets aan,” zucht Annie van Dijk 
(79), omringd door haar drie flatgenoten. “Zelf kook 
ik niet meer. Af en toe brengt mijn dochter mij een 
maaltijd.” Ze vindt het fijn om met een groep te eten. 
“We kletsen wat en hebben het gezellig samen.” 
 

Bernard Wolfs (72) is weduwnaar. Hij voelt zich soms 
eenzaam en heeft behoefte aan contacten. “De hele 
dag ben ik alleen. Daarom is het fijn om hier eten. Ik 
kom voor de gezelligheid en om onder de mensen 
te komen. Het eten smaakt goed en ik kan eens een 
praatje maken.”

Buurt Bistro Manjefiek is een initiatief van de vrijwilligers 
Thei Coolen, Anita Duckers, Demi Duckers, Rita Housen, 
Corry Kreté, Paula van Os en Edna Kroon. Het opbouw-
werk van Trajekt ondersteunt de vrijwilligers. 

Geïnteresseerde inwoners van Malberg of omgeving 
die willen komen dineren in de buurtbistro kunnen 
zich opgeven bij de receptie van het Centre Manjefiek 
Malberg. Dat kan vanaf maandagochtend 9.00 uur tot 
woensdagmiddag 15.00 uur. De prijs van een drie-
gangendiner bedraagt 5 euro.

Boven: Annie van Dijk

Boven: Bernhard Wolfs

Meer informatie

Beneden: Paula Thimister (geheel links) en haar vaste 
tafelgenoten.

Kunt u ons als lokale welzijnsorganisatie tips geven? Hoe kunnen we 
het aanpakken?  
“De verkiezingen zijn in maart volgend jaar. De komende maanden zijn daarom belang-
rijk om aan de lokale politici te laten zien, samen met de mensen waarvoor het sociaal-
werk werkt, wat er de voorbije vier jaar is gerealiseerd: in de wijken en buurten, in het 
jongerenwerk, preventieve gezondheid, enzovoort. Van belang is ook aan te tonen dat 
sociaal werker een vak is, net als bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige. Ik kom nog te 
vaak tegen dat gemeenten denken dat het sociaal werk ook door vrijwilligers kan worden 
gedaan. Dan wordt over het hoofd gezien dat sociaal werkers juist ervoor zorgen dat 
vrijwilligers in hun kracht blijven en de leefbaarheid van wijken en buurten garanderen. 
Het laten zien van professionaliteit en kwaliteit is belangrijk. Ik ben blij dat ons kwaliteits-
label steeds meer sociaalwerkorganisaties helpt om die kwaliteit bij gemeenten duidelijk 
te maken.
En als je dan kijkt naar het regeerakkoord: maak de komende tijd ook duidelijk wat de 
visie van je organisatie is om de komende vier jaar van het gemeentecollege invulling 
te geven aan wat lokaal nodig is om de sociale basis, wijkteams en buurten en hun be-
woners, in hun kracht te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat na de decentralisaties en met 
de kennis van het regeerakkoord de komende colleges B&W écht invulling willen gaan 
geven aan de transformatie. We zullen gaan meemaken dat gemeenten nu echt werk 
gaan maken van ‘minder zorg, meer welzijn’. Dat biedt volop kansen voor de sociaal-
werkorganisaties. Nog niet zo lang geleden was het motto van het welzijnswerk ‘erop af’, 
als het ging om het signaleren en aanpakken van uitdagingen van burgers. De komende 
vier jaar zijn kansrijk voor het sociaal werk, maar het gaat niet vanzelf, gemeenten, zorg & 
welzijn en inwoners zoeken naar nieuwe wegen. Van onze sector mag verwacht worden 
dat we met vernieuwende ideeën komen. Dus ik zou zeggen als het gaat om de nieuwe 
colleges straks: ‘erop af’.”

Wat kan de burger verwachten van dit regeerakkoord?  
“Dit kabinet lijkt vooral te kiezen voor werkenden met een middeninkomen en voor 
mensen die werken. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar als het allemaal niet zo 
vanzelf gaat, moeten burgers het denk ik toch echt meer hebben van wat de colleges 
B&W in hun gemeenten dit voorjaar in hun college-akkoorden opnemen.”

Wat zijn de gevolgen van dit akkoord voor de verschillende doelgroepen 
van een welzijnsorganisatie? Zoals de (kwetsbare) jeugd, (kwetsbare) 
thuiswonende ouderen en gepensioneerden, werklozen en gezinnen in 
armoede met schulden?
“Uiteindelijk is het ook een centenkwestie. En dit kabinet lijkt het fiscaal voor veel mensen 
makkelijker en beter te willen maken. De groepen mensen die wij in het sociaalwerk 
tegenkomen, zullen daar niet zoveel profijt van hebben. Voor hen is het van belang 
ervoor te zorgen dat de grotere financiële ruimte die gemeenten nu krijgen ook echt voor 
verbetering van hun situatie zal worden ingezet. Hoe dat in zijn werk gaat, is nu nog een 
beetje koffiedik kijken. Over de uitwerking zullen wij onze leden de komende tijd goed 
informeren. Wij hebben nu veel contact met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
om de vinger aan  de pols te kunnen houden.”
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Houvast voor kwetsbare ouderen 
die tussen de wal en het schip vallen

Gezinnen die overbelast zijn koppelen aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven. Dat is de opzet van Buurtgezinnen.nl. Dit project is oktober 
gestart in de gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten.

De overheid wil dat ouderen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Ondanks alle ondersteuning en hulp uit het sociale- 
en het zorgdomein is eenzaamheid en zelfredzaamheid bij deze groep een groot probleem. Vooral kwetsbare ouderen 
en hun mantelzorgers hebben behoefte aan maatwerk.

“Bij kwetsbare ouderen gaat het niet om een homo-
gene groep, maar om verschillende doelgroepen: o.a. 
eenzame ouderen, allochtone ouderen en demente-
rende ouderen. Ook ouderen die uit het ziekenhuis 
ontslagen worden en thuis geen opvang hebben vor-
men een aparte doelgroep.” Aan het woord is Susan 
Honings, opbouwwerker en initiator van een stedelijk 
project dat producten op maat wil ontwikkelen om de 
verschillende groepen kwetsbare ouderen in staat te 
stellen in hun eigen omgeving te blijven wonen en 
de regie over hun leven te behouden.  

De buurt in
Om de knelpunten te signaleren en de behoeften te 
peilen is ze eerst de buurt in gegaan. “Ik heb oriënte-
rende gesprekken gevoerd met ouderen in Caberg-Mal-
pertuis en met partners en collega’s uit de buurt, zoals 
de gemeente Maastricht, Envida en Hulp bij Dementie.”  
Over haar bevindingen: “Groot struikelblok voor de 
oudere hulpvragers is dat ze vaak niet weten waar ze 
moeten zijn voor ondersteuning of hulp. Het aanbod is 
groot, waardoor ze door de bomen het bos niet meer 
zien. Ook de samenwerking tussen de diverse organi-
saties actief in het sociale- en zorgdomein moet beter. 
Zodat we samen een preventieve aanpak op maat voor 
de ouderen kunnen ontwikkelen. Met draagvlak uit de 
buurt én continuïteit.” 

Waar liggen de behoeften van de ouderen? Honings: 
“Bij de eenzame ouderen is er vooral vraag naar laag-
drempelige ontmoetingsplekken in de buurt. Allochtone 
ouderen wensen bijvoorbeeld betere informatievoor-
ziening. Dementerende ouderen en hun mantelzorgers 
willen graag groeps- en ontmoetingsactiviteiten.” 
Onder opbouwwerkers van Trajekt en casemanagers 
dementie hield Honings een enquête. “Daaruit blijkt dat 
Trajekt en organisaties die met dementerenden werken 
elkaar niet kennen en niet op de hoogte zijn van 
elkaars werkzaamheden. Ondanks deze leemte was er 
wel behoefte aan meer samenwerking.” 
Trajekt voert meerdere projecten uit voor ouderen, 
in de buurten en dichtbij de mensen, zoals Koffie- en 
Huiskamers, MBVO-groepen en Zorgcafés

GedachtenKamer
Ter verkenning van de ontmoetingsmogelijkheden 
voor dementerenden is Honings naar Almere geweest 
om het project de GedachtenKamer te bezoeken, 
een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende 
vergeetachtigheid en/of dementie en hun mantelzor-
gers, familie of vrienden. Een plek voor emotionele 
steun, informatie, advies en (creatieve) activiteiten. 
“Een mooi en inspirerend project, ook heel geschikt 
voor Maastricht,” vindt ze. “Vooral de ontspannen sfeer 
en de laagdrempeligheid spraken mij aan.”  
Cruciaal voor het slagen van dit soort projecten is 
volgens Honings het bereiken van de specifieke groep 

ouderen met dementie en het beschikken over vol-
doende vrijwilligers die affiniteit hebben met deze 
doelgroep. Daarnaast moet er een geschikte en niet 
te dure ruimte voorhanden zijn. Honings: “De vereni-
ging POH, de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg, 
kan helpen bij het in het vizier krijgen van de doelgroep 
dementerenden in Maastricht. Voor het vinden van 
geschikte vrijwilligers kan een beroep worden gedaan 
op de organisatie Hulp bij Dementie.”  
De kosten voor de accommodatie zijn vaak een bar-
rière voor dit soort projecten. Bij de GedachtenKamer 
in Almere zijn ze gering. Honings: “Voor een laag 
bedrag (1,50 euro per keer) kunnen de bezoekers 
gebruik maken van deze ontmoetingsplek. De lage prijs 
is mogelijk omdat de voor dit project verantwoordelijke 
welzijnsorganisatie geen huur hoeft te betalen aan de 
gemeente. Alleen de kosten voor gas, water en licht 
dienen vergoed te worden.” 
 
Projectgroep
Honings heeft een projectgroep samengesteld die 
bestaat uit maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, 
externe partners en ervaringsdeskundigen. “We gaan 
samen aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe 
producten en activiteiten die aansluiten bij de wensen 
van de vier doelgroepen,” zegt ze. “Daarnaast willen 
we de samenwerking van organisaties in de buurt 
stimuleren en zien we erop toe dat het project uitein-
delijk ingebed wordt in het reguliere werk.”

Op adem komen bij Buurtgezinnen.nl

In iedere gemeente wonen gezinnen die overbelast zijn. Ze hebben te kampen 
met zaken als werkeloosheid, ziekte, schulden en relatieproblemen. De problemen 
stapelen zich op en worden steeds zwaarder. En dan lukt het af en toe niet meer om 
voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Dat kan voor zowel ouder(s) 
als kind(eren) als erg vervelend ervaren worden. Als ouder(s) wil je het namelijk goed 
doen voor je kinderen, zonder dat er meteen al te veel hulpverlening om de hoek 
komt kijken.
Samen met de gemeenten wil Buurtgezinnen.nl er voor zorgen dat kinderen veilig en 
gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en een tijdlang een steuntje in de rug 
krijgen.
Via de website van Buurtgezinnen.nl kunnen deze gezinnen zich aanmelden als vraag-
gezin. Ervaren en sterke gezinnen die graag hulp willen bieden kunnen zich als steun-
gezin opgeven bij deze site. Zodra vraag en aanbod – vraaggezin en steungezin – bij 
elkaar aansluiten, ontstaat er een match en kan het ondersteuningstraject beginnen.

Katrien Jozephs, projectcoördinator van Buurtgezinnen.nl, gaat dit project in Zuid-
Limburg op de kaart zetten. Zij verzorgt o.a. de intakes, bekijkt welke gezinnen met 
elkaar matchen en welke koppelingen er gemaakt kunnen worden.
Zodra er een koppeling heeft plaatsgevonden, gaan de gezinnen samen afspraken 
maken over de inhoud van de ondersteuning. Dat kan uiteenlopen van af en toe loge-
ren tot opvang van een kind op vaste dagen in de week. En van oppassen tot samen 
iets leuks doen met de kinderen. Maar het kan ook gaan over de duur van het traject 
en het aantal uren. Bij deze afspraken is Jozephs niet betrokken, de gezinnen regelen 
dat onder elkaar. Alleen als zaken niet lopen zoals wenselijk, komt ze weer in beeld. 
Zij gaat dan in gesprek met de gezinnen om te bekijken of er een passende oplossing 
geboden kan worden.

Gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken bij het opvoeden van hun kinderen 
of gezinnen die graag ondersteuning willen bieden kunnen zich aanmelden via 
www.buurtgezinnen.nl. 

Soms kan de beursvloer een bijdrage leveren aan het verwezenlijken van ‘wereldwijde’ 
initiatieven. Lees over een match die goed kan doen tot ver over de Nederlandse grens. 

Voor vrijwilliger Jan Debie, als PR-medewerker en naaimachinemonteur actief voor Stichting Wereldwijd, 
is de beursvloer een prima manier om zijn organisatie over het voetlicht te brengen. “Ik kan hier contacten 
leggen met bedrijven en instellingen en zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking.” Maar daar blijft 
het niet bij. Hij wil ook deals sluiten met het bedrijfsleven om Stichting Wereldwijd te ondersteunen. 
Als vrijwilligersorganisatie en opleidingscentrum zet deze organisatie zich in voor asielzoekers en voor 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Een van de mooie initiatieven van Wereldwijd is het helpen van uitgeprocedeerde asielzoekers na hun 
terugkeer in het land van herkomst. Debie: “We ondersteunen deze mensen bij het starten van een eigen 
bedrijf. Een aantal weken na thuiskomst ontvangt de voormalige vluchteling een kist met materialen. 
Dat kan gereedschap zijn, computers of machines, afhankelijk van het soort bedrijf dat hij of zij wil opstarten.” 
Hij heeft een mooi voorbeeld paraat: “Twee jaar geleden wilde een jonge man na terugkomst in zijn vader-
land een kippenfarm opstarten. Om hem te ondersteunen, hebben wij hem broedmachines bezorgd. 
Hij heeft nu een goedlopend bedrijf, met een aantal medewerkers in vaste dienst, en levert aan het buiten-
land.”
Met dit initiatief in het achterhoofd is Debie op zoek naar bedrijven die producten  leveren, zoals (afge-
schreven) gereedschap, apparatuur en machines. En dat lukt. Op de beursvloer komt hij in contact met 
Frank Erkamp van het bouwbedrijf Erkamp Bouwservice.  
Behalve het voeren van een goede bedrijfsvoering vindt Erkamp het belangrijk om een maatschappelijk 
verantwoord ondernemer te zijn. “Als bedrijf heb je ook een maatschappelijke functie,” zegt hij. “Daarom 
staat MVO bij ons hoog in het vaandel. Waar mogelijk, dragen wij ons steentje bij. Een prima gelegenheid 
om dit gedachtegoed in praktijk te brengen is deelnemen aan de beursvloer.”  

Het bouwbedrijf heeft diverse producten in de aanbieding, die zeer welkom zijn bij Debie van Wereldwijd. 
“Wij kunnen gereedschap leveren aan Stichting Wereldwijd zoals hamers, boormachines en schroeven-
draaiers; weliswaar door ons afgeschreven, maar nog goed bruikbaar.”  
Wat is de tegenprestatie? “Beschadigd gereedschap van Erkamp Bouwservice wordt opgeknapt door het 
‘Repair café’ van Wereldwijd,” aldus de toezegging van Debie.  

Meer informatie? Kijk op www.beursvloermaastricht.nl. 

Beursberichten
De beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven. 

Dit keer: een deal tussen Stichting Wereldwijd uit Eckelrade en 

Erkamp Bouwservice uit Maastricht

Frank Erkamp en Jan Debie

Maatschappelijk betrokken bouwbedrijf 
ondersteunt vrijwilligersorganisatie
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Veel jeugd groeit op in een omgeving die niet uitnodigt tot 
een gezonde leefstijl. Liefst ontspannen ze met spelletjes achter 
hun computer of Ipad, al snoepend, snackend en zoete (fris)
drankjes nuttigend. Ze zitten veel en bewegen weinig.  
Deze levenswijze heeft gevolgen. Gemiddeld één op de acht 
Nederlandse jongeren heeft overgewicht*, één van de meest 
ernstige bedreigingen van de volksgezondheid.
Om deze reden maken veel gemeenten werk van het aanleren 
van een gezonde leefstijl aan kinderen en jongeren. De aanpak 
van het programma Jongeren op Gezond Gewicht wordt al in 
een derde van de gemeenten in Nederland uitgevoerd. 

Behalve Maastricht heeft ook Meerssen het JOGG programma 
omarmd. Als JOGG-regisseur in deze gemeente is Kim Adriaens 
verantwoordelijk voor het bevorderen van een gezonde en 
sportieve leefstijl voor de jeugd. “We gaan samen aan de slag 
met de thema’s preventie, voeding, bewegen en het zelfver-
trouwen van jeugd en jongeren,” vertelt ze. “Het is mijn taak 
een netwerk te bouwen waar de verschillende partners – o.a. 
scholen en verenigingen –  met elkaar samenwerken om een 
gezamenlijk doel te bereiken: een omgeving waar jongeren 
wonen, werken, leren en recreëren, met aandacht voor een 
gezonde leefstijl.” 

Fruit rondbrengen 
Binnen Meerssen ligt de focus vooral op de jeugd van 12 jaar 
en ouder. Adriaens, die naast haar functie als JOGG-regisseur 
ook actief is als straatcoach, komt hierdoor veel in contact met 
deze leeftijdsgroep. “Als straatcoach ben ik vaak te vinden bij 
de mobiele ontmoetingsplekken voor de jeugd, de MOP’s. We 
willen een omgeving creëren rondom de MOP’s waar een laag-
drempelig aanbod is voor bewegen, het drinken van water en 
waar we gezonde keuzes van eten en drinken aanmoedigen.”
Op dit moment is er een start gemaakt met een nieuwe pilot, 
een stapje in de goede richting. Adriaens: “We brengen fruit 
rond voor de jeugd op de mobiele ontmoetingsplekken. Na een 
proefperiode van een maand is het project gecontinueerd. Het 
slaat aan. De jongeren bellen ons nu een uur van te voren met 
de vraag: ‘Hoe laat komen jullie met het fruit?’. Een duidelijk 
resultaat van onze laagdrempelige, maar gezonde aanpak.” 
 
*Bron: Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. 
RIVM 2016.

Een gezonde leefstijl: 
jong geleerd, oud gedaan

Jeugdigen begeleiden naar een leefstijl met een gezond 
eetpatroon en voldoende beweging. Dat is de missie van 
Kim Adriaens, JOGG-regisseur in Meerssen. JOGG staat 
voor Jongeren Op Gezond Gewicht. “Maak een gezonde 
keuze weer normaal én gemakkelijk.”
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Leren om voor jezelf op te komen en het ontdekken van je eigen 
kracht. Dat  staat centraal bij de weerbaarheidstraining Rots en 
Water. Deze training wordt op meerdere plekken in Maastricht en 
het Heuvelland door Trajekt aangeboden. Onder andere op scholen, 
maar ook in buurten. In Mariaberg in Maastricht zelfs buurtbreed. 
“Ik sta nu steviger in het leven.”

Margriet Bulte, geboren en getogen in Mariaberg maar nu woonachtig in een 
andere wijk in Maastricht, voelt zich nog steeds verbonden met haar oude buurt. 
Om deze reden doet ze vrijwilligerswerk in de Buurtbrök die hier gevestigd is. 
Samen met andere vrijwilligers kreeg ze het aanbod de training Rots en Water te 
volgen. “Het is volgens mij altijd goed om te leren voor jezelf op te komen,” zegt ze. 
“Het komt ook van pas bij mijn vrijwilligerswerk in de Buurtbrök, waar ik met veel 
verschillende mensen in contact kom.” Bulte vindt dat de training haar geholpen 
heeft steviger is het leven te staan. “Af en toe heb ik last van een negatief zelfbeeld. 
Tijdens de cursus leerde ik meer waardering voor mijzelf te krijgen. Elke keer als ik 
last heb van negatieve gedachten, denk ik terug aan wat ik tijdens de training geleerd 
heb. Dat helpt. Ook heb ik geleerd duidelijker te communiceren, ook heel waardevol.”

Doorbreken negatieve sfeer
 
Trajekt biedt de weerbaarheidstraining in Mariaberg aan om de negatieve sfeer in 
de buurt te doorbreken, aldus Petra Debets, opbouwwerker in deze wijk: “Onderzoek 
heeft uitgewezen dat er in Mariaberg sprake is van onzichtbare criminaliteit. Je merkt 
het als buitenstaander niet op, maar bewoners leven in angst en voelen zich geregeld 
gedwongen aan zaken mee te werken waar ze eigenlijk niet achterstaan. 
Aan deze negatieve spiraal, deze pressie, kunnen wij als Trajekt niet direct iets veran-
deren. Daarom hebben we ingezet op het weerbaarder maken, het versterken van 
de eigen kracht van de bewoners, als tegenhanger. Eind 2015 zijn we begonnen met 
het aanbieden van deze training. Zowel kinderen als volwassenen uit de buurt mogen 
de training volgen. Dat gebeurt met extra subsidie.” 
Er is veel belangstelling vanuit de buurt, zegt ze. “Het afgelopen jaar zijn er twee 
cursussen voor kinderen geweest en binnenkort start de vierde cursus voor vrouwen. 
In het voorjaar 2018 komt er ook een cursus voor mannen. In totaal hebben zo’n 60 
buurtbewoners deelgenomen aan de training.” 

“Rots staat voor kracht, voor het opkomen voor jezelf en het leren vertrouwen op je 
eigen kunnen,” legt ze uit. “Water is gericht op hulpvaardig en flexibel zijn, contact 
maken en openstaan voor de ander. Van belang is dat deelnermers vaardigheden 
aanleren om zowel Rots als Water te kunnen zijn en de kunst verstaan een balans 
te vinden tussen deze twee.”
De bedoeling is dat geïnteresseerde deelnemers de mogelijkheid krijgen de opleiding 
tot trainer zelf te volgen. Op deze manier kan dit project worden gecontinueerd in 
de buurt zonder dat een trainer ingehuurd hoeft te worden.

Bewustwording

Al geruime tijd verzorgt trainer Linda Geraerds de training Rots en Water voor groepen 
vrouwen uit Mariaberg. Haar ervaring is dat deelnemers er veel zaken van oppikken 
die ze vervolgens in hun eigen leven toepassen. “Tijdens de zes tot acht weken dat 
de cursus duurt leren vrouwen hun eigen grenzen stellen en voor zichzelf opkomen. 

Er vindt een bewustwording plaats van eigen kracht en mogelijkheden, van de uitstraling 
van verschillende houdingen en van de kracht van gedachten. Ook leren ze beter en 
bewuster omgaan met moeilijke situaties.”

Krachtproef 

De training verloopt volgens een vast stramien. Geraerds: “We starten met een rustige 
warming up, zodat de deelnemers hun hoofd leeg kunnen maken en de drukte van de 
dag even kunnen laten voor wat het is. Na de warming up doen we allerlei oefeningen 
om de vrouwen bewuster te maken van hun eigen lichaam, houding en hun eigen kracht. 
Zo laat ik bijvoorbeeld zien wat het effect is van stress en wat je kunt doen om ermee om 
te gaan. Ook werken we met trap- en stoottechnieken om vrouwen te laten ervaren hoe 
sterk ze zijn. We eindigen de les met rustige oefeningen. De deelnemers krijgen dan de 
gelegenheid om hun tijdens de les opgedane ervaringen te delen met rest van de groep.”  
De allerlaatste les komt er een echte krachtproef. “Dan gaan we met de hand plankjes 
doorstaan. Doel is om aan jezelf te laten zien dat je de kracht hebt dát te bereiken wat je 
echt belangrijk vindt. Dit onderdeel vinden de vrouwen meestal heel spannend. Als het 
gelukt is zijn ze altijd supertrots op hun eigen kunnen en kracht!” 

Meer opgewassen tegen het leven door 
weerbaarheidstraining Rots en Water
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Rots en Water is een Nederlands trainingsprogramma. 
Het wordt momenteel in meer dan 30 landen ingezet 
bij verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, 
meisjes, vrouwen, vluchtelingen en jeugdigen met autisme 
of een psychosociaal trauma. 

Al een paar jaar zie ik het woord steeds vaker opdui-
ken. Worstelen. En het lijkt steeds populairder te 
worden. Of er echt meer geworsteld wordt? Geen idee, 
maar het woord doet het goed. Kennelijk was er een 
gat in ons vocabulaire dat door dit woord prima wordt 
ingevuld. We gebruiken het eigenlijk nooit in de bete-
kenis van de sumoworstelaars. Er is geen tegenstander 
die gewicht in de schaal legt. We worstelen vooral met 
onszelf, met waar we voor willen staan en hoe we ons 
verhouden tot de wereld. Er zit traagheid en logheid 
in het woord. En ik krijg ook altijd het gevoel dat de 
worstelaars dat worstelen helemaal niet leuk vinden. 
Eigenlijk zouden ze het willen vermijden.

En het gaat maar door. Je wilt graag goede relaties 
met de mensen om je heen onderhouden, maar je 
vindt ook dat je grenzen moet stellen of kritisch moet 
kunnen zijn. Je vindt dat mensen zich eigenlijk aan 
hun eigen haren omhoog moeten trekken, je wilt niet 
bevoogdend zijn, maar ondertussen zie je ook hoe 
sommigen dreigen te bezwijken onder de last op hun 
schouders. Je ziet onder je ogen gebeuren dat iemand 
afhankelijk wordt van professionele ondersteuning, 
hoe iemand beetje bij beetje zijn autonomie inlevert, 
maar je ziet ook de afgrond waarin iemand dreigt te 
vallen als je hem of haar los zou laten. En vaak weet 
je het ook gewoon niet. Je weet niet echt honderd 
procent zeker wat het juiste is om te doen. En dus 
worstelen we nog even door.

Nu zijn er natuurlijk ook situaties waarin mensen 
zeggen dat ze worstelen en ze eigenlijk bedoelen dat 
het ze worst zal wezen. Sommige mensen hebben er 
een handje van. Door te zeggen dat ze ermee gewor-
steld hebben, voorzien ze zichzelf van een excuus om 
een besluit te nemen dat eigenlijk niet door de ethi-
sche beugel kan, maar dat hun om een andere reden 
wel beter uitkomt. Over het algemeen heb je het dan 
niet over sociaal werkers. Sociaal werkers zijn denk ik 
beroepsworstelaars. Elke situatie waar we in terecht 
komen is weer anders, er is nooit een strakke richtlijn, 
geen blauwdruk en geen dwingend protocol. Wat we 
wel nodig hebben is een goed kompas, weten waar 
we voor staan, weten wat we willen bereiken. 

De International Federation of Social Workers (IFSW) 
geeft ons daarbij een mooie focus. Zij hebben het over 
‘social justice, human rights and social development’. 
In Nederland doen we dat door participatie en empo-
werment, maar het hogere doel mag duidelijk zijn. 
Het spanningsveld tussen doel, middel en weerbarstige 
werkelijkheid maakt dat we moeten blijven worstelen. 
Steeds weer opnieuw onze positie bepalen. 
Blijven nadenken dus. 

Worstelen

Miep

Gastcolumn
door Miep Dam,
Opbouwwerker Trajekt

Lawaai maken voor stille armoede
Op de internationale dag van de armoede, op 17 oktober 2017, vond in het Theater aan 
het Vrijthof de aftrap plaats van de Quiet Community Maastricht. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door zo’n honderd betrokkenen, waaronder leden, sponsoren, ambassadeurs, 
collega-organisaties en andere geïnteresseerden. Dat het Theater aan het Vrijthof de lokatie was voor de lancering 
is niet zo gek. Het theater is immers een van de sponsors van het eerste uur én een van de vele ambassadeurs van 
Quiet. 
Hoe het voelt om in armoede te leven, werd tijdens de bijeenkomst inzichtelijk gemaakt door het Buurttheater 
Mariaberg. Dit gezelschap speelde een korte scène uit hun succesvolle theatervoorstelling: ‘SJÖLD’.

In 2015 is de eerste Quiet Community in Tilburg van start gegaan. Nu zijn ook in Maastricht, Groningen en Den Bosch 
Quiet Communities gestart. Elke Community werft lokale sponsors om haar ‘members’ om beurten iets aan te bieden 
wat ze normaal gesproken niet kunnen betalen: van een kinderfeestje tot een etentje, van een knipbeurt tot kaartjes 
voor het theater, van een workshop tot kleding. Daarnaast wil Quiet mensen in armoedesituaties de kans geven om 
hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun zelfvertrouwen én voor de 
mensen die ze daarmee helpen.
‘Halen, brengen en delen’ is het motto van dit aanstekelijke initiatief, dat zich als een olievlek verspreidt over Neder-
land en nu dus ook in Maastricht is geland.  
De Quiet Community is in Maastricht geïntroduceerd door Trajekt en gemeente Maastricht.
 
 

Meer informatie over de Quiet Community Maastricht:
www.quiet.nl/maastricht en www.facebook.com/QuietMaastricht

Lancering Quiet Community 
in Maastricht

De Quiet Community Maastricht richt zich op:
 
¬ Bewustwording: zoveel mogelijk mensen in Nederland bewust maken 
 van  wat armoede in Nederland inhoudt; tegengaan van de negatieve   
 stigmatisering. 
¬ Verzachting: arme gezinnen actief onderdeel laten zijn van onze samen-
 leving. Hiertoe krijgen ze toegang tot producten en diensten die het leven   
 iets aangenamer voor ze maakt. Deze worden aangeboden door het   
 lokale bedrijfsleven en particulieren. 
¬ Empowerment: door lid te zijn van de Community voelen mensen 
 dat ze ergens bij horen. Daardoor willen deze leden niet alleen halen,   
 maar ook delen en brengen. Dat doen ze door het inzetten van hun 
 eigen kwaliteiten ten behoeve van de hele (Quiet) Community. Kunnen   
 meedoen in onze maatschappij, zich gezien en gewaardeerd voelen   
 en daardoor een positiever zelfbeeld krijgen, leidt tot opnieuw invloed   
 willen hebben op de eigen situatie en het vinden van een weg naar 
 een betere toekomst voor zichzelf en hun (directe) omgeving.

Presentator Paul ‘t Lam spreekt de bezoekers toe tijdens de aftrap
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Colofon
Redactieadres

Postbus 312, 6200 AH  Maastricht
T 043 - 763 00 00
E communicatie@trajekt.nl

Redactiecommissie

Petra Debets | opbouwwerk
Anja Kickken | communicatie
Suzanne Horbach | jeugdwerk
Riëlle Schols | opbouwwerk 
Kees Smit | opbouwwerk
Peer Haemers | facilitair

Tekst en eindredactie

Anja Kickken

Beeldmateriaal

Rob van Hoorn: 
foto beursvloer (p. 1)
Sociaal Werk Nederland: 
foto Lex Staal (p. 2)
Buurtgezinnen.nl (p. 4)
Laurens Bouvrie: 
foto Quiet Community Maastricht (p. 7)
Moniek Wegdam: 
foto aanpak laaggeletterdheid (p. 8)
Trajekt: overige foto’s

Vormgeving

ARTs Now, Nathalie Arts, Maastricht

Drukwerk

Andi Smart Print Solutions, Maastricht-Airport

Meer informatie over Trajekt

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

‘Iedereen doet ertoe.’

is een uitgave van 

welzijnsorganisatie Trajekt

en wordt in een oplage 

van 2500 exemplaren 

verspreid onder medewerkers, 

vrijwilligers en relaties 

van Trajekt.

QR facebook

QR twitter

QR van dit blad

In Nederland wonen ca. 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Deze mensen noemen we ‘laaggeletterd’. Laaggeletterdheid maakt dat mensen niet volwaardig kunnen meedoen 
aan de maatschappij en zorgt voor minder kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft deze groep ook vaak moeite met 
de digitale vaardigheden die in ons dagelijks leven nodig zijn.  
In Zuid-Limburg ligt het gemiddelde aantal, in verhouding tot de rest van het land, hoog. Dit is de reden dat een aantal 
gemeenten en organisaties uit deze contreien, verenigd in de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland, het initiatief 
heeft genomen tot een gezamenlijke aanpak. Deze werkwijze moet ertoe leiden dat lokale organisaties, zoals bibliotheken, 
taalaanbieders, vrijwilligersorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties, samenwerken om laaggeletterdheid te signaleren 
en de juiste ondersteuning te bieden. Elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht.  

 
Laagdrempelige taalvoorzieningen
 
De bedoeling is dat er op verschillende plaatsen in de stad, dichtbij mensen, in de buurten, in bibliotheken, buurtcentra 
en wijkservicepunten, laagdrempelige taalvoorzieningen gerealiseerd worden. Zoals de zogenaamde (digi)Taalhuizen en 
de qua opzet iets bescheidener (digi)Taalpunten.  
In Taalpunten kunnen mensen terecht met vragen over basisvaardigheden rondom taal, rekenen en digitale zaken. Ook 
kunnen zij een advies krijgen over een passende taalcursus. Maastricht krijgt vier Taalpunten: in buurtcentrum Mariaberg, 
Centre Manjefiek Malberg, buurtcentrum De Boeckel in De Heeg en in het Wijkservicepunt in Wittevrouwenveld. 
Daarnaast zijn er Taalpunten+, waar activiteiten plaatsvinden rondom taal, zoals een Taalcafé. Deze voorziening is al 
aanwezig in de bibliotheek in Malpertuis en in het Centre Céramique. 
In Taalhuizen werken getrainde vrijwilligers die ondersteuning en/of begeleiding bieden aan deelnemers. Laaggeletterden 
kunnen hier ook terecht voor het volgen van taallessen. In Maris Stella in Wittevrouwenveld wordt begin 2018 een Taalhuis 
geopend.

Ellufjesscheurkalender 2018
 
Op 24 november werd in de Boekhandel Dominicanen in Maastricht de eerste Ellufjes-
scheurkalender gepresenteerd. Een elfje is, behalve een sprookjesfiguur, ook een 
elfwoordengedicht, een soort Nederlandse haiku. Zo’n gedicht is vooral voor laaggeletterden 
een aanzet tot lezen of tot het maken van een eenvoudig verhaaltje of versje. 
In deze kalender hebben honderden bekende en onbekende mensen uit Zuid-Limburg 
in precies elf woorden een verhaaltje, gebeurtenis of gevoel omschreven. Sommige van deze 
auteurs zijn nog bezig met het leren van de Nederlandse taal, anderen zijn professioneel 
met taal bezig.Het eerste exemplaar van de kalender werd uitgereikt aan Jet van Aalst van 
de Vereniging Literaire Activiteiten Maastricht (VLAM) en Annie Scheffers..  

De Ellufjesscheurkalender is een initiatief van de Coalitie tegen laaggeletterdheid Maastricht-
Heuvelland, Govert Derix, Boekhandel Dominicanen en Uitgeverij TIC.

Aanpak laaggeletterdheid 
in Maastricht en Heuvelland 
Begin september is in de bibliotheek in de Maastrichtse wijk Malpertuis officieel het startsein gegeven 
voor een gerichte en gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid in Maastricht en Heuvelland. Dat gebeurde 
door de ondertekening van het Taalakkoord door de Coalitie Laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland


