
Burgerparticipatie staat steeds meer in de belangstelling. Het speelt op landelijk niveau – denk aan 
referenda over Oekraïne en de Brexit – maar ook op kleinere schaal, zoals op buurtniveau. 
Deze vorm van inspraak stelt mensen in staat invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving. 
Want wie weet nu beter wat er in de buurt speelt dan de eigen bewoners. 

Ook Trajekt biedt burgers op verschillende manieren mogelijkheden tot meedenken. Bijvoorbeeld door het organiseren 
van bijeenkomsten zoals een ‘Buurtcafé’ of een brainstormsessie en door het houden van enquêtes en buurtonderzoeken. 
Met behulp van dit soort initiatieven kan Trajekt samen met bewoners problemen en andere zaken die in de wijk spelen 
bespreekbaar maken en naar oplossingen zoeken. Daarnaast is het een instrument om ideeën en verbetervoorstellen 
voor de wijk op te halen. 
Opbouwwerkers zijn doorgaans de kartrekkers om deze processen in gang te zetten. Hoe verloopt deze inspraak in de 
praktijk? Een rondje langs de buurten en dorpskernen in Maastricht en het Heuvelland.

Riëlle Schols, Wittevrouwenveld: 

“Eigenlijk vindt in ons werk voortdurend een wisselwerking met de buurt plaats!”

“In Wittevrouwenveld en Wyckerpoort halen werkers veel informatie op tijdens ‘Buurtcafés’ of netwerkbijeenkomsten, 
die in beide wijken rond de vijf keer per jaar plaatsvinden. Deze ontmoetingen met buurtbewoners organiseren we 
samen met de buurtnetwerken.  
Afhankelijk van de thema’s die spelen worden bewoners en organisaties, verenigingen, soms ook een belangengroep, 
soms ondernemers, uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over ervaringen, ideeën en signalen, activi-
teiten, werkwijzen etc. Het kan gaan om zorgvragen of om zaken als veiligheid, leefbaarheid, ontmoeting, jeugd, groen 
en cultuur. 
Vanuit de buurtcafébijeenkomsten zijn al veel ideeën uitgewerkt en zaken gerealiseerd. De kartrekkers van de buurtnet-
werken en de werkers van het uitvoeringsteam van Trajekt voeren daarnaast vele gesprekken met bewoners en andere 
initiatiefnemers. 

Iedereen doet ertoe.
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Volgens de econoom Schumpeter kunnen echte 
vernieuwingen ontstaan door bekende dingen te 
combineren. Een mooi voorbeeld is de mobiele 
telefoon die ook gebruikt wordt om te fotograferen 
en te internetten.

Kijkend naar innovaties waarbij Trajekt als ‘uitvinder’ 
of partner is betrokken, zie ik ook tal van nieuwe 
combinaties. Neem het initiatief Laaggeletterd in 
de Boekenkerk, waarvoor burgemeester Annemarie 
Penn eind vorige maand het startsein gaf tijdens 
het jubileumfeest van boekhandel Dominicanen. 
In dat project combineren we de strijd tegen laag-
geletterdheid met de wereld van ‘goedgeletterden’. 
Neem het project Match dat we samen met de 
gemeente en de universiteit tot leven brengen en 
waarin studenten maatschappelijke werkzaam-
heden verrichten. Of neem de Quiet Community 
die we in Maastricht willen starten en waarbij we 
de publicitaire ‘geest’ van de Quote 500 verbinden 
met de bestrijding van het veelkoppige monster 
van armoede. Of neem de benadering van het 
‘weerbare midden’ waarbij we opvoeden vanuit 
verschillende culturen onder één weerbare noemer 
brengen.

Verderop in deze Iedereen doet ertoe komen 
diverse andere voorbeelden aan bod. Soms gaat 
het om vernieuwingen die we elders hebben 
ontdekt en toespitsen op lokale uitdagingen. 
Soms gaat het om authentieke innovatie van eigen 
bodem. Maar altijd streven we ernaar ze samen 
met burgers en andere betrokkenen tot bloei te 
brengen.

Onze inspiratie komt uit vele hoeken. Het belang-
rijkste is het basiswerk voor burgers en buurten. 
Door daar dagelijks mee bezig te zijn scherpen 
we ons oog voor trends en behoeften. Niet zelden 
worden innovaties geboren door in de haarvaten 
van de samenleving nieuwe combinaties te zien. 
Innovatie vanuit de haarvaten! Iedereen die zo 
leert kijken kan daar in beginsel aan bijdragen.

Anne Buskes
Directeur/bestuurder

Innovatie 
van eigen 
bodem

»

Voorwoord
Voor het signaleren van thema’s die bij de jeugd spelen, 
vervullen de sportcoaches een belangrijke rol. Met 
ondersteuning van jeugdopbouwwerkers organiseren 
zij samen met kinderen en jongeren allerlei activiteiten. 
Via dit kanaal komen vaak onderwerpen bovendrijven 
die aandacht nodig hebben. Eigenlijk vindt in ons werk 
voortdurend een wisselwerking met de buurt plaats!”

Frans Keulen, Valkenburg a/d Geul: 

“Alles begint met een goed gesprek!”

“Hoewel ik ontelbare ingewikkelde methodieken kan 
benoemen om de bewoners actiever te maken, is en 
blijft het voeren van een goed gesprek met elkaar 
de belangrijkste component.  Hier komen de meest 
creatieve ideeën uit voort, die vertaald kunnen worden 
naar concrete toepassingen en acties. Of dit nu verloopt 
via een groot proces van een eigen DOP (DorpsOntwik-
kelingsPlan) of via een bewoner die je tegenkomt in 
de lokale supermarkt, het valt of staat met een goed 
gesprek. Het gemeentebrede initiatief in Valkenburg om 
te komen tot een WhatsApp Buurtpreventie is daarvan 
een mooi voorbeeld. Het begon in een straat. Nu, vijf 
maanden later, zijn in ieder dorp minimaal twee groe-
pen actief, met een totaal bereik van meer dan 1000 
inwoners.
 
Of het ‘Samen aan Tafel’-initiatief in Schin op Geul, 
een idee voortgekomen uit een gesprek tussen enkele 
inwoners. Nu is het gerealiseerd, en aan iedere sessie 
nemen meer dan 65 personen deel.”

Petra Debets, Mariaberg: 

“Buurtbewoners als sparringpartner.”
 
“Net als in andere wijken wordt in Mariaberg al ja-
ren aan buurtbewoners op verschillende manieren 
gevraagd hoe zij het wonen in hun wijk ervaren, wat 
ze belangrijk vinden en wat ze er zelf aan kunnen én 
willen bijdragen. Eind 2016 wilden we als Trajekt hierin 
nog een stap verder gaan, namelijk bewoners laten 
meedenken en meepraten over onze eigen inzet voor 
het nieuwe jaar. Hiervoor hebben we een twintigtal 
verschillende buurtbewoners uitgenodigd: vrijwilligers, 
cliënten en bewoners die niet bekend zijn met Trajekt. 
Tijdens een brainstormavond hebben bewoners, in dia-
loog met elkaar, nagedacht over thema’s die volgens 

hen belangrijk zijn voor de hele buurt Mariaberg. Als 
Trajekt-medewerkers kregen we een mooie kijk op het 
beeld van bewoners op hun eigen wijk. Heel interessant.  
De bewonersbijeenkomst krijgt natuurlijk een vervolg. 
We hebben de uitkomsten van de brainstorm gebruikt 
bij het bepalen van onze inzet voor 2017. Deze zullen 
we terugkoppelen naar de buurt. Daarnaast willen we 
op een aantal momenten opnieuw in dialoog gaan met 
de bewoners om samen de resultaten te bespreken 
van onze inzet. Aan iedereen die heeft meegedaan is 
gevraagd of ze bij dit proces betrokken willen blijven. 
Ook zullen er nog andere bewoners worden uitgeno-
digd om mee te doen.”

Geerte Courtens, De Heeg: 

“Buurtonderzoek naar wensen en behoef-
ten in de wijk De Heeg leverde belangrijke 
thema’s op.”
 
“Trajekt streeft naar leefbare buurten waar het prettig 
wonen is, waar genoeg ontmoetingsplekken zijn en 
waar bewoners voor elkaar klaarstaan. Om dit te be-
reiken is het van belang dat de wensen, behoeften en 
ideeën die in de buurt leven geregeld worden geïnven-
tariseerd. In dit kader voerde Trajekt vorig jaar een be-
hoeftenonderzoek uit in de wijk De Heeg. Alle inwoners 
kregen een uitgebreide vragenlijst in de bus. De lijst 
bestond uit twee delen: een voor volwassenen en een 
voor jeugdigen. Dit om een duidelijk beeld te krijgen 
van de behoeftes van deze twee verschillende doel-
groepen. 451 Inwoners namen de moeite om de lijst in 
te vullen. Uit het onderzoek kwam een aantal thema’s 
naar voren, zoals: veiligheid en verkeer, het ontplooien 
van buurtinitiatieven, het zorgen voor elkaar in de wijk, 
speelvoorzieningen in de buurt en de leegloop in het 
winkelcentrum. Het team van Trajekt-medewerkers 
De Heeg is nog volop bezig met het uitwerken van 
deze items. Dat gebeurt samen met de buutbewoners.  
Een mooi resultaat, voortgekomen uit het vorige 
buurtonderzoek, is de realisatie van de ontmoetings-
plek Koffiehuis ’t Heegeneerke. Dit is uitgegroeid tot 
een buurtvoorziening waar veel buurtbewoners gebruik 
van maken en die zeer bevorderlijk is voor de sociale 
cohesie in de buurt.”

“Eigenlijk vindt in ons  
 werk voortdurend 
 een wisselwerking 
 met de buurt plaats!”

Burgerparticipatie
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Op vele fronten ziet Gerats veranderende behoeften in sociaal werk. “Om te beginnen zie ik 
een heroriëntatie bij het bedrijfsleven. Dat hecht steeds meer waarde aan zijn maatschappelijke 
betekenis. Het succes van de maatschappelijke beursvloer en de populariteit van sociaal onderne-
merschap hangen daarmee samen. Een ander inzicht is dat sociaal werk overal gevraagd kan zijn. 
Eenzaamheid kan schrijnend zijn achter voordeuren in Sint Pieter, Malberg en Caberg. Ten derde 
hebben we steeds meer te maken met nieuwe doelgroepen. Denk aan het toenemende aantal 
zwerfjongeren. Of aan voormalige zzp’ers met hoge schulden die dakloos zijn geworden, bijvoor-
beeld door tegenslag in hun onderneming of een echtscheiding. Of aan mensen met verward ge-
drag die door de psychiatrie onvoldoende geholpen worden en met hun meervoudige problemen 
op straat belanden. Hoe ga je hier als buurt mee om? Hoe nemen professionals hun verantwoor-
delijkheid? Trajekt roep ik op om samen met de corporaties met een daadkrachtige aanpak 
te komen.”

Beproefde activiteiten

Zo’n aanpak moet aansluiten bij de tijdgeest, aldus Gerats. “Dat betekent bijvoorbeeld dat we 
per situatie beoordelen of en hoe we mensen en buurten in hun kracht kunnen zetten. Noem het 
zoektochten op kleine schaal, vaak individueel en in beginsel altijd van onderop. Met partijen die 
elkaars ‘gereedschapskist’ kennen en de visie en het enthousiasme delen om waar nodig vernieu-
wend te zijn.
“In de gereedschapskist van Trajekt zitten vele beproefde activiteiten waar ook anderen hun 
voordeel mee kunnen doen. Preventielessen, buurtbemiddeling, reparatiewerkplekken, sociale 
huiskamers en andere ontmoetingsplekken zijn wezenlijk als ruggengraat voor de omgang met 
nieuwe uitdagingen, zoals omgang met zwerfjongeren, sociaal ondernemerschap en burgers die 
zinvol willen bijdragen. Een tweede oproep aan Trajekt is om de sociale basisstructuur van buurten 
levend te houden. De Buurtbrögken spelen daarin een belangrijke rol. In het ondersteunen en 
inspireren van de vrijwilligers van die vaak sfeervolle plekken, is belangrijk werk te verrichten. 
Vrijwilligerswerk is van levensbelang voor de leefbaarheid van de stad. Dat er 178 aanmeldingen 
waren voor de vrijwilligersprijs en dat diverse buurten op eigen wijze hun waardering uitspreken 
voor vrijwilligers, spreekt boekdelen.”

Ook de overgang van buurtplatforms naar buurtnetwerken ziet Gerats als een voorbeeld van een 
nieuwe werkelijkheid: “Net als bij de samenwerking tussen professionals zie je hier wisselende 
rolverdelingen. Niet meer zozeer een traditioneel bestuur dat met een vast clubje gesubsidieerde 
activiteiten organiseert. Maar een netwerk van burgers die per uitdaging zoeken naar een oplos-
sing en eventueel budget, desgewenst onder begeleiding van een sociaal werker die vaker met het 
bijltje heeft gehakt. Of burgers die samen met een sociaal werker een kwestie signaleren, agende-
ren en tot een aanpak komen. Dus ook hier: van onderop.”

Een nieuwe werkelijkheid

“Het mooiste van deze jaren is de dagelijkse ervaring dat het in de haarvaten van de samenleving 
bruist van de zoektochten, burgerparticipaties, sociaal ondernemerschap en initiatieven voor de 
leefbaarheid van onze stad. En voor een groeiende waardering van mensen voor elkaar. Onder 
onze handen ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Dat gaat niet vanzelf. Burgers, buurten en Trajekt 
kunnen en moeten samen nog diverse slagen maken. Als we daar samen de schouders onder zet-
ten heb ik er vertrouwen in dat ons dat samen lukt.”

‘Het bruist volop!’
Wethouder Jack Gerats over de nieuwe tijdgeest van sociaal werk

Een ontmoeting tussen burgemeester Annemarie Penn, wethouder Jack Gerats en 
Marokkaanse vrouwen in Wittevrouwenveld. 

Nieuw spreekuur 

maatschappelijk werk in Maastricht

Het spreekuur vindt met ingang van 6 maart plaats op maandag van 9.00 tot 12.00 uur 

op het Werkplein, Randwycksingel 22, 6229 EE  Maastricht. 

Een afspraak maken is niet nodig, 

u kunt gewoon binnenlopen. 

Sociaal werk is volop in beweging. In vele combinaties zijn burgers, buurtnetwerken, gemeenten, sociaal werkers en bedrijfsleven op zoek 

naar manieren om de leefbaarheid en redzaamheid van de samenleving te versterken. Een nieuwe tijdgeest is aangebroken. “Voor een wethouder 

zijn dit spannende en mooie jaren,” zegt wethouder Jack Gerats (Wmo, welzijn, burgerparticipatie, buurten). “Trajekt is in vele zoektochten 

een belangrijke stimulator die zich wat mij betreft nóg sterker mag opwerpen als vormgever en visionair van die nieuwe tijdgeest.”



Workshop ‘Yoga op een stoel Wittevrouwenveld  

Verzorgingsbank Wyckerpoort  

Inloopgroep huiselijk geweld  

‘Samen delen’, ontmoetingsgroep rond rouw en verlies  

VERGROTEN INDIVIDUELE KRACHT

Deelnemen naar eigen vermogen

Weerbaarheidstraining Rots en Water  

Weerbaarheidstraining ‘Ik OK, wij OK’  

Maatschappelijk werk  

Schoolmaatschappelijk werk  

Bezoekdienst De Cirkel voor weduwen en weduwnaars  

Mindfulness   

Klapperproject  

Vrijwilligersondersteuning 

Wehelpen 

Bureau Burgerkracht!  

ZAT’s: Zorg Advies Teams  

Pilot BSGW (kwijtscheldingen)  

Informatie & Adviespunten  

Projecten Zelfsturing  

Pilotproject belastingen  

Klapperspreekuur  

Pilotproject voorlichting regelgeving   

Sociaal werk in Maastricht en Heuvelland is ongelooflijk divers. 
Op deze pagina geven we daarvan een indruk, gebaseerd op de proposities van Trajekt.

In een propositie stelt Trajekt aan gemeenten voor hoe samen met, voor en door bewoners het beste 
vorm en inhoud is te geven aan sociaal werk. Deze proposities zijn eind vorig jaar aangeboden aan 
en goedgekeurd door de gemeenten Maastricht en Heuvelland.

De proposities bestaan uit drie basisdoelen (links op de pagina) en drie thema’s (beneden en rechts). 
De gekleurde balkjes geven aan wat waar wordt aangeboden.

De kracht van welzijn zit in de veelheid der dingen. Veel activiteiten, projecten en diensten op deze 
pagina zijn de afgelopen jaren ontwikkeld en gegroeid in samenwerking met burgers. Ze horen 
bij de sociale basisstructuur. Het overzicht bevat ook nieuwe initiatieven voor de sociale beweging 
in buurten en in mensen zelf. In overleg met burgers, samenwerkingspartners en gemeenten zullen 
aanvullingen, aanpassingen, vernieuwingen en innovaties ontstaan.  
Zo zorgen we er samen voor dat iedereen er toe doet.

Vanuit de haarvaten

Informele zorg
Waardering en ondersteuning 
voor vrijwilligers, buurtgenoten, 
familie en vrienden

Te Gekke Buren   
Zorgkroeg   
Kookproject Caberg-Malpertuis   
Burenhulp Veur Elkaar   
Vrijwilligers ondersteunen informele zorg 
Sociale Netwerken   

Zo doet iedereen ertoe in 2017
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Sociale integratie
Investeren in verbinding

Projecten sociale integratie AZC   
Dialoogbijeenkomsten: voorlichting over Islam   
Activiteiten met AZC en Kinderboerderij 
Nazareth-Limmel   
Nederlandse les aan nieuwkomers  
Samenwerking Trajekt en Vluchtelingenwerk  

Armoede  

‘Nee!’ tegen 
het veelkoppig monster

Grip op je administratie    
NoCredit, GameOver!  
Samen uit de min   
Schuld & Budget Buddy   

Opvoedondersteuning 

Jeugdopbouwwerk  

JOP’s: JongerenOntmoetingsPlekken  

CJG043: digitaal informatie- en adviespunt   

(Ambulant) jongerenwerk  

Fraiche AIR  
Preventieteam Vaals  

Jongerencentrum Fraîche  Breakdance Breakfast Crew  

Sophierocks Sophianum  

Straattheater  

Gulpener Sportweek  

Straatspeeldag  

Gymkids  

Meidenwerk Gulpen  

Jeugdwerk Gultico  

Spokentocht Gultico  

Sport van de Maand  

Jongerencentrum Galaxy  

Dag van de Rechten van het Kind  

Music, Dance & Harmonie  

Kunstdagen Wittem  

Go for Gold Kids  

Kamers met Kansen  

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)  

Speel-o-theek  

Home-Start  

Boksworkshops  

Workshops voor jongeren   

Mobiel JOP  

KinderAktieTeam Heugemerveld  

2 Speelpannen  

Wie-Kent-School  

Eijsden beweegt  

Jeugd- en gezinswerk  

Filmgroep Oonder Drök  

Kinderclub Creatief Limmel  

De Tuttebellenclub Nazareth  

Kinderclub Creatief Limmel Nazareth  

Batteraofkes Nazareth  

Meidengroep La Signora  

Jongerencentrum Wittevrouwenveld  

Sportcoaches in de buurt  

Omnium Daalhof  

Jongerensoos (5)  

Netwerkbijeenkomsten ouders Daalhof  

Jeugdclub de Happy Kids Wittevrouwenveld  

KinderAKTIEteam De Heeg  

Speelgoedbank  

Weerbaar opvoeden  

Kinderclubs   

Jongerenbuurtbemiddeling  

Kindervakantiewerk  

InBeeld: individuele ondersteuning jongeren  

W I J - L A N D

VERSTERKEN PEDAGOGISCH KLIMAAT

Groeien en bloeien voor kinderen, 

jongeren en ouders

Projecten Zelfsturing  

LEGENDA
Gemeente Maastricht  
Gemeente Meerssen  
Gemeente Gulpen-Wittem  
Gemeente Eijsden-Margraten  
Gemeente Valkenburg aan de Geul  
Gemeente Vaals:  

            KRACHTBRON
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Whatsapp Buurtpreventie  

Bureau Burgerkracht!  

Vrijwilligersondersteuning  

Woonwagenwerk     

Huiskamer Cadier en Keer  

Buurtbemiddeling Meerssen  

Matchpool  

4 Buurtbrögke  

Huiskamers  

Ipadservice Wittevrouwenveld  

Buurttheater Mariaberg  

Mien Sjoen buurt – Limmel Nazareth  

Kookclub Marokkaanse vrouwen (WVV)  

Belastingservice WVV-Wyckerpoort  

Matchpool WVV-Wyckerpoort  
Koffiekamer Caberg  

Matchpunt Daalhof  

Buurtservice Caberg-Malpertuis   

Naaiproject Limmel  

Kunstketel  

Buurtservice Caberg-Malpertuis  

Bistro Manjefiek  

Zorgbank Fris & Fruitig Limmel-Nazareth  

Project Buurtgericht Pottenberg  

Parkrangers Malberg  

Voedselbank voor dieren  

Hulpgroep ‘Veur diech vaan miech’ De Heeg  

Belastingservice  

Sociaal Café  

Weggeefwinkel De Heeg  

Koffiehuis ’t Heegeneerke  

Inloopspreekuur WijkSteunPunt  
Computerlessen  

Buurtterrassen  

Buurtgroentetuin Mariaberg  

Theaterproject ‘Met andere ogen’  

Koffie-inloop Heugemerveld  

Multiculti lunches  

Open Deuren Dag  
Veilige Buurten Team  

Sociale Teams 

BewonersHulpTeam Mariaberg  

Dansen in het park  

De Inleup Mariaberg  

Projecten Zelfsturing  

Maatschappelijk makelen  

Maatschappelijke Beursvloer  

Voor Elkaar  

Buurtservice  

VERGROTEN COLLECTIEVE KRACHT

Sterke buurten en dorpskernen 
voor en door burgers

Hoeskaomer vaan Eèsjde  

Eten met Manus  
Buurttuinen  

Burenhulp Veur Elkaar  

4 Wijkservicepunten  Weerbaarheidstrainingen  

MaastrichtDoet!  

Meer Bewegen voor Ouderen - MBVO  

Pilot Blauwe Zorg  

Maatjesprojecten  

Scootmobiel uitleen  
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“Opvallend aan onze ambitie is de grote veelheid van 
activiteiten, projecten en initiatieven,” licht Buskes toe. 
“Sociaal werk ontstaat niet zozeer achter tekentafels, 
maar is maatwerk waarbij onze jongerenwerkers en 
opbouwwerkers per situatie samen met burgers werken 
aan projecten en oplossingen. Ze gaan op pad, kijken 
wat ze tegen komen, en spelen daar op in.”

 

Ondersteunend ondergoed
“Enerzijds is er het reguliere aanbod van opbouwwerk, 
maatschappelijk werk en op-voedondersteuning. We 
typeren dat soms als ‘ondersteunend ondergoed’: 
mensen en buurten helpen bij hun minder sterke pun-
ten en helpen om sterke punten extra goed naar voren 
te laten komen. In wijkservicepunten, bij de Buurtbrög-
ke, op scholen, in buurtcentra en bij huisartsenposten 
zijn wij daar burgers mee van dienst.
Anderzijds zijn we voortdurend alert op verfrissing en 
vernieuwing van het vertrouwde aanbod, zodanig dat 
het goed blijft aansluiten bij de behoeften van burgers 
en buurten. Behoeften waarvan we, dankzij onze vele 
contacten met burgers, een goed beeld hebben. Daar-
door kunnen we vroegtijdig tendensen zien. En ze 
vertalen in nieuwe activiteiten of een nieuwe of aan-
vullende aanpak. Vroegtijdig signaleren en agenderen 
staat bij ons steeds nadrukkelijker op de agenda.”

Vernieuwen
“Mensen zijn vaak nieuwsgierig naar manieren om 
sociaal werk te vernieuwen,” vertelt Buskes. “Uiteraard 
is vernieuwing geen doel, maar een middel om sociaal 
werk efficiënt en effectief te doen.”
“Voorbeelden zijn ‘No Credit, Game Over!’ dat onlangs 
groot in de Volkskrant stond: een spel waarbij jeugdigen 
leren omgaan met geld en schulden voorkomen en 
dat moet bijdragen aan het voorkomen van armoede 
en schuldenproblematiek. Maar ook maatschappelijk 
makelen, waarbij bedrijven en maatschappelijke or-
ganisaties steeds meer voor elkaar betekenen. Met als 
jaarlijks hoogtepunt de beursvloer die steeds opnieuw 
hoog boven het landelijk gemiddelde scoort. Of de film 
Oonder Drök, gemaakt door en voor jeugdigen die 

door Kees Smit, opbouwwerker Trajekt

Armoede en schulden, het kan ons allemaal overkomen. 
Een echtscheiding, ontslag of ziekte kan je leven zomaar 
op zijn kop zetten. Als opbouwwerker heb ik gezien wat 
armoede met je doet. Het gaat niet alleen om weinig 
geld, maar beïnvloedt je hele leven: maatschappelijke 
participatie, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en 
leefomgeving.
In armoede en schulden geraken kan snel gaan, er weer 
uit komen is heel wat lastiger. Zeker als je langs de zijlijn 
komt te staan en al helemaal als je als kind opgroeit in 
armoede. Hoe zorg je er voor dat een kind wel alle 
kansen krijgt om zijn of haar talenten tot ontplooiing 
te laten komen? 
 
Bestrijding van armoede is lastig. De oplossing zit hem in 
een aanval op verschillende fronten, buiten de lijntjes 
kleuren en vooral niet opgeven. Kunnen we armoede 
moeilijk uitbannen, op z’n minst moeten we toch in staat 
zijn om de gevolgen van armoede te verzachten. Gelukkig 
gebeurt er al veel moois door samenwerkende organisa-
ties. Die voorbeelden zijn u ongetwijfeld bekend.
Maar er kan meer! Daarom heeft Sociaal Werk Nederland 
samen met Trajekt en de gemeente Maastricht op 18 
januari j.l. een bijeenkomst georganiseerd met deelnemers 
uit een breed netwerk: bedrijfsleven, overheden, zorg & 
welzijn, fondsen, serviceclubs, onderwijs en vrijwilligers-
organisaties. Met als doel te onderzoeken wat we samen 
nog meer kunnen doen aan het bestrijden of verzachten 
van armoede.
 
Geen gemakkelijke opdracht, maar we hebben mooie in-
spirerende voorbeelden gezien. Ralf Embrechts heeft ver-
teld over de Quiet Community in Tilburg. Quiet Members 
hebben hier toegang tot producten en diensten die door 
particulieren en bedrijven – gratis – aangeboden worden. 
En daar wordt niets voor terug verwacht. Ervaring leert 
dat leden zich weer volwaardig gaan voelen, ze kunnen 
weer meedoen en vinden daardoor weer kracht. Kracht 
voor zichzelf, maar ook kracht om anderen te helpen. Of 
het verhaal van Ramona Batta, een gerechtsdeurwaarder 
die met stichting Boei gratis spreekuren houdt voor men-
sen met budgetzorgen. 
Het was een vruchtbare bijeenkomst. Alle deelnemers 
hebben het gevoel daadwerkelijk iets te kunnen doen 
wanneer we goed met elkaar samenwerken en allemaal 
onze middelen, kennis en netwerken gaan inzetten. Er 
zijn enkele werkgroepen geformeerd en 20 maart zitten 
we weer bij elkaar. Om dan commitment naar elkaar uit 
te spreken en te gaan doen. U gaat hier meer van horen!

Armoede en 
schulden

KeesVerfrissing en vernieuwing
Anne Buskes over maatwerk in welzijn
“Ons bestaansrecht zit in de haarvaten van de samenleving van Maastricht en Heuvelland. Daar moet het gebeuren, daar doen wij 
samen met burgers, buurten en wijken ons werk.” Dat zegt Anne Buskes, directeur/bestuurder van Trajekt over de proposities die 
medewerkers van Trajekt veelal in samenspraak met burgers opstelden. Die voorstellen aan gemeenten, waarvan de hartpagina’s 
van deze Iedereen doet ertoe een indruk geven, geven richting aan het werk van Trajekt in 2017 en de jaren daarna.

Groeiende schulden betekent problemen. Vaak komen mensen er niet meer alleen uit. 
Dan biedt het project Schuld & Budget Buddy een helpende hand.

“Doel van het project is om mensen zodanig te helpen dat zij uiteindelijk zelf hun financiële zaken kunnen 
oppakken en de regie over hun leven weer terugkrijgen. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger al het werk 
doet en dat de hulpvrager achterover leunt. De vrijwilliger, ofwel ‘buddy’, gaat samen met de hulpvrager 
aan de slag.” Aan het woord is Harrie Lamers, coördinator van het project Schuld & Budget Buddy. Hij runt 
het project samen met medecoördinator Saskia Vossen en met behulp van maar liefst 30 buddy’s. 
Hoe verloopt het hulpverleningstraject rondom dit project? “Alle hulpvragen komen binnen via het e-mail-
account van Schuld & Budget Buddy. Wij, de coördinatoren, leggen het eerste contact met de hulpvrager 
en plannen een huisbezoek voor een intake gesprek. Zo kunnen we een goede inschatting van de situatie 
maken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald welke vrijwilliger het beste bij de hulpvrager past. Na 
de ‘match’ gaat een van de coördinatoren samen met de buddy terug naar de cliënt voor een kennismaking 
en het maken van werkafspraken. Hierna gaat de buddy zelfstandig aan het werk met de cliënt.”

 Orde op zaken stellen
Afhankelijk van de hulpvraag, gaat de buddy orde op zaken stellen. Lamers: “Dat kan variëren van het 
maken van een budgetplan, meehelpen om kleine schulden weg te werken, helpen met het treffen van 
betalingsregelingen, kijken of iemand recht heeft op de juiste inkomensondersteunende maatregelen, enzo-
voort.”  
Maar een buddy kan ook worden ingeschakeld voor iemand die al problematische schulden heeft, zegt hij. 
“In zo´n geval kan hij de hulpvrager toeleiden naar de Kredietbank; of iemand die al bij de Kredietbank is 
aangemeld meehelpen het overzicht terug te krijgen en zorg te dragen dat de bank de stukken en overzichten 
krijgt aangeleverd die nodig zijn om een schuldhulptraject te starten.”  
Tijdens de begeleiding communiceert de buddy rechtstreeks met de coördinator die de hulpvrager begeleidt. 
Lamers: “Wij, de coördinatoren, blijven altijd op de achtergrond aanwezig voor raad en daad. De vrijwilliger 
rapporteert regelmatig naar ons zodat wij op de hoogte blijven van het hele proces en kunnen ingrijpen als 
zaken niet goed lopen.”  

Duur hulpverleningstraject
De duur van een traject varieert. Soms is een hulpvraag relatief eenvoudig en is een buddy na enige maanden 
klaar. Soms kan een begeleiding lang duren (drie tot vier jaar) en staat een buddy iemand bij gedurende een 
schuldhulptraject. De gemiddelde duur van een hulpvraag is ongeveer een tot anderhalf jaar.
In veel gevallen is een Buddy ook na een succesvol afgerond traject bereid om een hulpvrager nog eens te 
helpen, als deze raad nodig heeft. 

Project Schuld & Budget Buddy  
Hulp bij het omgaan met schulden

Behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met 
Harrie Lamers (T 06 – 153 369 41)  
of Saskia Vossen (T 06 -207 038 86) 
of mail naar sbbmaastricht@trajekt.nl.

Harrie Lamers (links) en Saskia Vossen

ontdekken hoe ze op eigen wijze hun weerbaarheid 
kunnen versterken. En de Escape Bus over ‘Europe 
oonder Drök’ die centraal stond tijdens de viering 
van 25 jaar Verdrag van Maastricht en internationaal 
aandacht kreeg.”
“Het zijn enkele zichtbare voorbeelden,” vat Buskes 
samen. “Vaker echter blijven onze vernieuwende activi-
teiten onzichtbaar. Dat is namelijk onze rol. Vaak is het 
zaak dat we op de achtergrond blijven, burgers in hun 
kracht zetten en ze daarvoor alle credits geven. Je zou 
trouwens bijna vergeten dat de invoering van Welzijn 
Nieuwe Stijl circa vijf jaar geleden ook een majeure 
vernieuwing was.”

Geen gouden regels
Wanneer ben je zichtbaar en wanneer niet? Wanneer 
laat je los en wanneer niet? Wanneer vernieuw je, wan-
neer houd je vast aan beproefde recepten? Daarvoor 
bestaan geen gouden regels. Buskes: “Werken in de 
haarvaten is steeds opnieuw een zoektocht, samen met 
alle betrokkenen. De ene keer is het goed een buurt-
centrum op eigen kracht door te laten gaan, een andere 
keer weten wij uit ervaring dat de kans groot is dat het 
zonder professionele ondersteuning niet lukt. 
Ik vergelijk het met twee manieren van loslaten. 
Je kunt loslaten door iets te laten vallen. Of door er je 
hand onder te blijven houden voor het geval je het toch 
weer moet opvangen. Dagelijks maken wij zulke afwe-
gingen. Dat maakt dit werk boeiend en dankbaar. En 
het verklaart waarom wij zoveel benaderingen, projec-
ten en methodieken in onze gereedschapskist hebben 
zitten. Plus een schat aan ervaringen van collega’s die 
over een fijnmazig netwerk beschikken en weten wat 
er speelt bij burgers en buurten.”

Porselein en appeltaart 

De dames van de Hoeskamer voor ouderen in St. Geertruid in de gemeente 
Eijsden-Margraten besloten een kijkje te nemen op de maatschappelijke 
beursvloer, die op 13 oktober vorig jaar plaatsvond in Maastricht. Dankzij 
een mooie deal met La Bergère Group kregen zij daar geen spijt van.

Tiny Pittie en Mia Habets zijn vrijwilligers van de Hoeskamer, een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor ouderen in het dorp St. Geertruid. Zij kunnen daar terecht 
voor een kop koffie, een stuk vlaai, een praatje, een spelletje of een leuke activiteit. 
De organisatie van de Hoeskamer ligt geheel in handen van vrijwilligers. Omdat er 
maar weinig geld beschikbaar is voor deze voorziening, schreven Tiny en Mia zich 
in voor de beursvloer. “We zijn op zoek naar stoelen, handdoeken, theedoeken, 
zeep-dispencers en servies,” aldus de dames. 
Een mooie match komt tot stand als de dames Carlijn van Selst ontmoeten, Creative 
Brand Ambassador bij La Bergère Group. Dit bedrijf exploiteert diverse hotels, zoals 
onder anderen Kaboom Hotel, Townhouse Designhotel Maastricht en het Qbic Hotel 
WTC Amsterdam.  
De buurt Wyck in Maastricht is de basis voor La Bergère Group; vanuit het kantoor 
aan de St. Maartenslaan worden de hotels in Maastricht en Amsterdam aangestuurd.
Carlijn heeft prachtig porseleinen servies in de aanbieding, afkomstig uit de hotels: 

van koppen en schotels tot soepkommen en gebaksbordjes. En dan er is nog een partij 
bestek. Zeer welkom bij Tiny en Mia. De Hoeskamer zal de komende jaren geen gebrek 
hebben aan mooi eetgerei.
En wat is de tegenprestatie? “Wij gaan een appeltaart bakken voor de medewerkers 
van La Bergère Group,” aldus Tiny en Mia. En dat doen ze met heel veel liefde.
Volgens Carlijn is La Bergère Group heel bewust bezig met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. “Meedoen aan de Maatschappelijke Beursvloer hoort daar natuurlijk bij. 
In onze hotels serveren we eten van lokale leveranciers. Ook proberen we onze bedrijfs-
voering zo groen mogelijk te voeren.”

De volgende Maatschappelijke Beursvloer Maastricht – de zevende – vindt plaats 
in oktober 2017 (de exacte datum is nog niet bekend). 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. 

Meer informatie? Kijk op  www.beursvloermaastricht.nl. 

Beursberichten
Beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven. Dit keer de match tussen La Bergère Group en de Huiskamer in Sint Geertruid.

Gastcolumn
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Behalve als ontmoetings- en feestplek voor jongeren uit het Heuvelland vervult 
Fraiche ook nog een andere rol. Met ondersteuning van de jeugdopbouwwerker 
van Trajekt, Tobias Vermin, is er een preventieteam van de grond gekomen, 
waarvan acht jongeren lid zijn.

Het preventieteam van Fraiche wil vooral inspelen op de behoeften die er onder de jeugd 
van Vaals en omstreken leven, zegt Vermin. “Denk hierbij aan voorlichtingsbijeenkomsten 
over actuele thema’s, een banenmarkt, info-avonden over drugs en de gevaren ervan, etc.”

Goede start

In 2017 is een goede start gemaakt door het team. “In samenwerking met de GGD hebben we 
in januari een voorlichtingsavond georganiseerd rondom seksualiteit, met aansluitend ruimte 
voor jongeren om zich te laten testen.”  
En er staat nog meer op de planning. “Het preventieteam heeft samen met de jongeren van 
Vaals een subsidie gekregen van de gemeente om de Jongeren Ontmoeting Plek (JOP) op te 
knappen. Hieraan willen we tevens een info avond koppelen met Buro HALT. Dit om te inves-
teren in een stukje bewustwording rondom vandalisme.”
Ook wil het team dit jaar nog een info-banenmarkt organiseren. Vermin: “Hiervoor zullen 
we verschillende partijen uitnodigen, denk aan: UWV, scholen zoals Leeuwenborgh en Arcus, 
DUO, uitzendbureaus en de gemeente.”

 
Druk bezocht

De inloopavonden van Fraiche, die plaatsvinden op de donderdag en vrijdag, worden druk 
bezocht: “Tijdens deze avonden ontvangen wij zo’n dertig tot veertig jongeren. En tijdens 
grote feesten - dat is ongeveer tien keer per jaar- ontvangen we zelfs rond de 650 jongeren,” 
aldus Vermin.

 In Memoriam 
Christianne Paris (1954-2016)

Home-Start Maastricht heeft met veel respect afscheid genomen van een vrijwilliger puur sang.
Voor veel moeders was Christianne in alles een zeer bijzondere vrouw, een steun en toeverlaat te allen tijde! 
Niets was haar teveel, en binnen Home-Start Maastricht was zij de afgelopen 16 jaar van grote betekenis. 
Ze ondersteunde wekelijks gemiddeld drie gezinnen.
Zo gewoon zichzelf, zo bijzonder voor de ander.
Voor altijd in ons hart. Wij zullen haar enorm missen. 
Maar zijn dankbaar haar gekend te hebben.

Gezinnen, vrijwilligers van Home-Start Maastricht,
Mariëlla Bakker

Jongerencentrum Fraiche in Vaals
Preventieteam met jongeren speelt in op behoeften 
jeugd

Jongerencentrum Fraiche wordt 

gerund door vrijwilligers, een 

beheerder en een dagelijks

bestuur, dat ook uit vrijwilligers 

bestaat. De jeugdopbouwwerker 

van Trajekt, Tobias Vermin, 

ondersteunt en adviseert zowel 

het bestuur als het preventieteam 

van Fraîche.


