
Het project Jongeren Sportcoaches werpt zijn vruchten af. Wat is het geheim van dit succesvolle 
project, waarbij jongeren zich over leeftijdsgenoten ontfermen? Een gesprek met drie gelouterde 
sportcoaches. 

Ooit begon het als een vrijblijvend potje zaalvoetbal met kinderen en tieners uit de buurt in Maastricht West. Nu is 
Sportcoaches uitgegroeid tot een Maastricht-breed project met rond de 30 jongerensportcoaches die de jeugd in 
de wijken bereiken door het organiseren van sport- en spelactiviteiten. En dat zijn er heel wat. Een kleine greep: 
buurtsport buiten in de wijken, zaalsport, zomervakantie-activiteiten met o.a. een jeugdcamping in Wittevrouwenveld, 
trainingsweekenden, ondersteuning bij sportdagen van scholen en voetbalclubs en de organisatie van het jeugd-
programma van de open dag bij MVV. 
Inmiddels is dit project uitgerold in de wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Caberg, Malpertuis, Malberg, Brusselse-
poort, Limmel en Nazareth. 

Middel om jeugd te bereiken

Angelo Koch (27), Romain van de Laarschot (20) en Joery Bons (21) hebben zich speciaal voor het interview met 
fotosessie gekleed in hun sportcoach-outfit: zwarte broek en shirt bedekt met het kleurrijke logo van de sportcoaches. 
De coaches – allemaal vrijwilligers – zijn trots op hun werkzaamheden in de Maastrichtse buurten en op de resultaten 
van hun inspanningen. 
Angelo Koch, de oudste van het drietal, zelfverzekerd: “Sport en spel is voor ons geen doel op zich, maar een middel 
om kinderen, tieners en jongeren te bereiken en met ze aan de slag te gaan. In veel aandachtswijken hangen veel jeug-
digen maar wat rond, vervelen zich, veroorzaken overlast en begeven zich geregeld op het verkeerde pad. Onze aanpak 
houdt in dat we de ontmoetingsplekken van de jeugd opzoeken, contact leggen en ze warm maken voor een 
potje voetbal. Vervolgens stimuleren we de jongeren zelf aan de slag te gaan als sportcoach en activiteiten te organiseren 
voor leeftijdsgenoten. Op deze manier maken we nader kennis met elkaar en bouwen we een vertrouwensband op, 
heel laagdrempelig en ongedwongen.” 

“Sport en spel is 
 voor ons geen 
 doel op zich,    
 maar een middel  
 om jeugd 
 te bereiken.”
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Burgers, wethouder Gerats en medewerkers 

van Trajekt en de gemeente kwamen onlangs 

bij elkaar om een keur aan sociale ideeën onder 

de loep te nemen. Allemaal voorstellen om Maas-

tricht socialer en saamhoriger te maken. Twee uur 

lang werd er doorgezaagd over een Herstelhotel 

voor verwarde mensen. Over Uitgestelde Koffie, 

waarbij je bij het afrekenen van de koffie meteen 

ook een kopje voor een anonieme medemens 

betaalt. Over een stickermethode om burenhulp 

vleugels te geven. Over een Droommachine waar-

bij ondernemers dromen van burgers en buurten 

binnen één etmaal laten uitkomen. En diverse 

andere voorstellen. De sfeer zat er goed in. 

Het leek wel een feestje. Meer hierover in het 

midden van dit blad.

Je zou willen dat het er op verjaarsfeestjes zo aan 

toeging.

En misschien hadden we ook dát idee kunnen 

inbrengen.

Stel je voor dat het traditie wordt om tijdens een 

communiefeest, huwelijk of jubileum een sociaal 

moment in te lassen.

Bijvoorbeeld door samen een sociaal idee uit te 

broeden.

Of door met de hoed rond te gaan voor mensen 

die even niks te makken hebben.

Door spullen die over zijn te doneren aan een 

voedselbank.

Of door bij de inkoop voor een feest iets extra’s 

te betalen dat op een rekening komt voor mensen 

die nauwelijks geld hebben voor een feestje.

Wie door deze bril naar het welzijnswerk en het 

leven in het algemeen kijkt, komt op vele ideeën 

om een feest nog feestelijker te maken. Feestelijke 

bijeenkomsten als Droommachine? De Quiet 

Community zou er zomaar een speerpunt van 

kunnen maken.

Ter inspiratie biedt deze Iedereen doet ertoe 

diverse andere boeiende invalshoeken om menige 

droommachine op stoom te brengen.

Veel leesplezier!

De redactie

Droom-
machine

»

Vinger aan de pols

Als gevolg hiervan klopt de jeugd veelvuldig aan bij 
de coaches voor advies of hulp. “Dat kan van alles zijn: 
van kleine problemen op school, pesten of drugsge-
bruik. Maar ook vragen om ondersteuning bij het or-
ganiseren van een uitstapje of activiteit,” aldus Angelo. 
De ondersteuning van de sportcoaches helpt jeugdigen 
op het rechte pad te houden. “Wanneer we merken dat 
het de verkeerde kant opgaat met een van onze jonge-
ren, gaan we het gesprek met ze aan,” vertelt Romain. 
“Zo was er een jongen die met foute vrienden omging. 
Door er met ons over te praten is hij tot inkeer geko-
men; het heeft hem net dat extra duwtje in de goede 
richting gegeven. Hij is heel blij dat hij de goede keuze 
heeft gemaakt. Zeker toen enkele maanden later bleek 
dat deze groep betrokken was bij een roofoverval.”  
Romain heeft zelf ook geen vlekkeloos verleden. “Ik 
heb met drugs geëxperimenteerd en verkeerde keuzes 
gemaakt.”  Dat geldt ook voor Joery, die zijn vader 
op jeugdige leeftijd verloor en even het spoor bijster 
was. Beide jongens konden gelukkig hun ei kwijt bij 
het jongerenwerk en vonden hun passie in het project 
Sportcoaches, waar ze als echte ervaringsdeskundigen 
aan de slag gingen. De jongeren-opbouwwerkers Sjef 
Zwackhalen, Roy Hulst en Dennis Herben van Trajekt 
ondersteunen en faciliteren het project. Op momenten 
dat bepaalde issues spelen onder de jeugd, springt 
het jongerenwerk daarop in door het organiseren van 
thema-avonden. Bijvoorbeeld rondom cyberpesten of 
groepsdruk. 

Voorbeeldfunctie

Over de positieve aspecten van hun vrijwilligerswerk 
zijn de coaches eensgezind. “Door tieners en jongeren 
te activeren en in te zetten als sportcoach ervaren zij 
hoe het is om zelf verantwoordelijkheid te dragen en 
iets te betekenen in hun eigen buurt. Dat maakt dat ze 
steviger in hun schoenen staan,” zegt Joery. “De jeugd 
kijkt tegen ze op: jongerensportcoaches vervullen een 
echte voorbeeldfunctie in de buurt, ze zijn een rolmo-
del voor de jeugd,” vult Romain aan.  
Ook voor de buurten is de inzet van sportcoaches een 
opsteker. Het leefklimaat is positiever en er is sprake 
van een sterke vermindering van meldingen van over-
last veroorzaakt door de jeugd. 
Daarnaast krijgen de jongeren de mogelijkheid hun 
talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen 
van trainingen en cursussen. Angelo, Romain en Joery 

hebben hier ook gebruik van gemaakt. Zo volgden ze, 
met vele andere sportcoaches, een audit Rots en Water, 
een cursus EHBO voor kinderen, een opleiding BHV 
(Bedrijfshulpverlening) en een cursus Leider Sportieve 
Recreatie. Ze deden mee aan teambuildingsavonden 
en trainingsweekenden; eerst als deelnemer, nu als 
initiator en organisator.  
Het werk als sportcoach slokt heel wat vrije tijd op, 
soms te veel. Maar dat deert de coaches niet. Zoveel 
krijgen ze ervoor terug.

Appeltje van Oranje
 
Begin dit jaar werd het project genomineerd voor een 
Appeltje van Oranje 2018, een landelijke prijs voor 
sociale initiatieven, uitgereikt door het Oranje Fonds. 
Uit de in totaal 40 kanshebbers worden uiteindelijk, 
na een stemactie en een pitchdag, drie winnaars 
gekozen. Zij ontvangen de prijzen (een geldbedrag 
van 15.000 euro en een bronzen beeld, gemaakt door 
prinses Beatrix) in mei op Paleis Noordeinde in Den 
Haag uit handen van Koningin Maxima.  
Eind januari was Joery, samen met jongerenopbouw-
werker Roy Hulst, in Utrecht voor het houden van een 
pitch voor de jury van het Oranjefonds. Voor een volle 
zaal gaven ze een presentatie van vijf minuten over 
het project.  
Helaas is Jongeren Sportcoaches na deze finaledag niet 
geselecteerd voor de laatste ronde. Maar meedoen aan 
de wedstrijd was al een hele ervaring. “We hebben niet 
verloren, alleen maar gewonnen: veel aandacht, een 
mooie ervaring rijker én een cheque van 2500 euro 
voor ons project,” aldus Joery.  

Behoefte aan meer informatie? 
Ga naar www.sportcoachesmaastricht.nl

Van straatjongere tot sportcoach

“ Jongerensportcoaches vervullen een   
 echte voorbeeldfunctie in de buurt, 
 ze zijn een rolmodel voor de jeugd.“ 

In januari trok een bonte delegatie uit de Maastrichtse wijk Mariaberg naar de Donderberg in Roermond voor een werkbezoek. Om de buurt 
een positieve impuls te geven, is men op de Donderberg gestart met een gezamenlijke aanpak waarin buurtbewoners een grote rol vervullen. 
Dat blijkt succesvol. Reden voor Mariaberg om dit proces eens nader te bekijken.

Een positieve boost voor de buurt

Het gezelschap bestond uit een vertegenwoordiging van de gemeente Maastricht, 
de provincie, het Sociaal Team, het Veilige Buurten Team, het Buurtnetwerk Maria-
berg, Trajekt en een aantal actieve vrijwilligers uit de buurt.
Opbouwwerker Petra Debets was erbij en vond het een nuttig werkbezoek, waarvan 
Mariaberg het nodige kan opsteken. “Hoewel de Donderberg en Mariaberg in veel 
opzichten verschillen, zijn er toch de nodige overeenkomsten. Ook daar heeft sloop 
en renovatie plaatsgevonden, zoals nu in Mariaberg staat te gebeuren: met name in 
Blauwdorp worden veel woningen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen nieuwe 
seniorenwoningen en wordt er extra (groene) ruimte gerealiseerd. Tijdens onze 
excursie hebben we allereerst een impressie gekregen van het totale proces dat ze 
op de Donderberg doorlopen hebben, hoe ze daar jaren geleden gestart zijn met hun 
wijkontwikkelingsplan en hoe ze dit een jaar geleden doorontwikkeld hebben naar 
een wijkontwikkelingsproces.”
Uit de gesprekken van de delegatie uit Mariaberg met buurtbewoners van de Donder-
dag bleek dat hun rol tijdens deze processen steeds belangrijker werd, concludeert 
Petra Debets. “De renovatie van een buurt heeft een grote impact op de bewoners. 
Initiatieven zoals een burenhulpdienst, buurttuin en ontmoetingsplekken helpen om 
de binding en samenhang in de buurt te behouden, zeker tijdens moeilijke periodes.”
Dat zal ook in Mariaberg een punt van attentie zijn, benadrukt ze. “Naast alle aanpas-
singen aan woningen en bestrating komt er ook extra aandacht voor de bewoners 
zelf. Het nieuwe buurtnetwerk gaat de komende tijd, samen met het Sociaal Team en 

het Veilige Buurten Team, actief het gesprek aan met de bewoners: wat vinden zij 
belangrijk in hun buurt, wat stoort hen en wat zijn de verbeterpunten? Al deze 
onderwerpen komen aan bod.”
De corporaties, gemeente en provincie hebben speciaal hiervoor geld beschikbaar 
gesteld.

 
Leermoment

Ook voor de overige bezoekers was de excursie een leermoment. Peet Lemmens, lid 
van het buurtnetwerk, vond het heel interessant om de aanpak in Roermond nader te 
bekijken, “maar daarnaast was het vooral heel goed dat de verschillende partijen die 
in Mariaberg werken elkaar eens beter leerden kennen. En dat gebeurt als je zo’n dag 
samen optrekt.”
Jack van Gelooven, eveneens van het buurtnetwerk: “Wat mij vooral is opgevallen zijn 
de vele fysieke ontmoetingsplekken: clubhuizen, buurthuizen, trapveldjes, sporthal, 
buurtcafé, winkelcentrum… Verder de zeer intensieve begeleiding door professionals en 
met name de rol van een overkoepelend regisseur van het transitietraject. Als laatste de 
miljoenen die beschikbaar zijn gesteld door stad, rijk en provincie.” 
Angelo van Kan van het Veilige Buurten Team vond vooral het denken in mogelijkheden 
een opsteker. “Flexibiliteit en opnieuw aanpassen is ook hier de enige constante,” aldus 
Van Kan.

Vroegtijdig signaleren van personen met verward gedrag
“Wanneer we merken dat het de verkeerde   
 kant opgaat met een van onze jongeren,   
 gaan we het gesprek 
 met ze aan.”

De aftrap van de uitwisseling; presentatie van het hele wijkontwikkelingsproces Een lekkere lunch verzorgd door MaximinaUitleg over de ggz-in de wijk; een project waarbij mensen met ggz

problematieken heel laagdrempelig elkaar ontmoeten in de wijk

Maar liefst 42% van de mensen is op enig 
moment in zijn of haar leven psychisch 
kwetsbaar. Om meer begrip voor elkaar 
te krijgen en op tijd te signaleren wanneer 
het niet zo goed met iemand gaat, start 
Trajekt met het project Verwarde Personen, 
in samenwerking met sleutelfiguren uit de
buurt. Met als doel vroegtijdige signalering 
van personen met verward gedrag en het op
gang brengen van een dialoog rondom 
deze thematiek.  

De media berichten vaak over de extreme voorbeelden. 
Dit is echter slechts een kleine groep. Ook de demente 
buurvrouw of een jongvolwassene kan verward gedrag  
laten zien. Daarnaast is een verward persoon meestal 
niet 24 uur per dag verward en heeft hij of zij naast zijn 
ziekte ook een talent en een hele gezonde kant. 

Voorlichtingsfilm
Het project Verwarde Personen zet in op het informe-
ren van sleutelfiguren in de buurt, zoals winkeliers, 
professionals, actieve buurtbewoners, buurtnetwer-
ken en vrijwilligers. De informatievoorziening heeft 
als doel dat deze sleutelfiguren verward gedrag her-

kennen en zich bewust worden van het belang 
van vroegtijdig signaleren. 
Een voorlichtingsfilm over deze thematiek moet 
inzicht geven in de diverse verschijningsvormen 
van verward gedrag en waar dit gemeld kan worden. 
Bedoeling is dat de film door zowel buurtbewo-
ners als professionals in de buurten en wijken van 
Maastricht bekeken wordt. Na afloop vinden er 
dialoogsessies plaats. 
 
Bij vragen, neem contact op met Diana Ummels, 
projectleider Trajekt Verwarde Personen  
E diana.ummels@trajekt.nl / M 06 – 527 102 36
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Welzijnsopera ‘Mit Han en Veuj’
Vanuit het drieluik burger, gemeente, welzijnsorganisatie wordt de kanteling van ‘uit handen 
nemen’ naar faciliteren en ondersteunen ten tonele gebracht. Fricties, drama en humor worden 
invoelbaar. De haarvaten van Maastricht tot klinken gebracht. Een opera met een happy end. 
Wellicht op de planken gebracht door o.a. Nico Senden (l) en Jules Peters. Muziek!

Tip: Laat het zien en voelen; laat projecten zingen

Van idee naar praktijk, hoe doe je dat?
Voorstellen voor een sociaal en saamhorig Maastricht

Je hoort het vaak: aan goeie ideeën geen gebrek. Het tot bloei brengen van ideeën is vaak andere koek. 
Precies dat was de insteek van een werkbijeenkomst van burgers, wethouder Jack Gerats en medewerkers 
van Trajekt en gemeente Maastricht. In de creatieve omgeving van Caracola in Wittevrouwenveld (met uitzicht 
op de Groene Loper in wording) kwamen ze op 9 maart bij elkaar om elf sociale ideeën uit te diepen. En te 
ontdekken wat nodig is om ze tot een succes te maken.

Het idee voor de bijeenkomst werd vorig jaar november geboren tijdens de Maatschappelijke Beursvloer. 
Wethouder Gerats daagde toen medewerkers van Trajekt uit om op zoek te gaan naar het sociaalste idee 
voor Maastricht. Met als tegenprestatie voor de gesloten match: een inspirerende werkbijeenkomst om van 
elkaar te leren. Met in het middelpunt de burgers die dankzij de in praktijk gebrachte ideeën moeten ervaren 
dat hun stad socialer en saamhoriger wordt.
Al snel werd duidelijk dat de zoektocht naar ideeën geen wedstrijd is. Hét sociaalste idee bestaat niet. Elk idee 
dat bijdraagt aan een sociaal en saamhorig Maastricht is het sociaalste idee. Vanuit die overtuiging werden 
tijdens de bijeenkomst elf geselecteerde voorstellen onder de loep genomen. Een wervelstorm van praktische 
tips en adviezen was het gevolg. De kaders op deze pagina geven daarvan een eerste impressie. Binnenkort 
komen gemeente Maastricht en Trajekt samen met een uitgave die de oogst in woord en beeld beschikbaar 
en toepasbaar maakt voor Maastricht en de rest van de wereld.

Positief Wittevrouwenveld
Het Gele Boekje geeft informatie over wat er zoal te doen is in Wittenvrouwenveld. Het zogenaamde 
spinnenweb van Positieve Gezondheid is een instrument om de gezondheid van individuen in een 
breed kader te plaatsen. Door beide te combineren ontstaat een hulpmiddel voor ‘Welzijn op Recept’. 
Annie van der Put (r), Ciska van der Meijs (midden) en Nel Knapen openen daarmee de deur naar 
een positief gezonde benadering van burgers, buurten en wijken.

Tip: Doe aan mond-tot-mond reclame

Vraog Miech Mer
Wat betekent u voor de straat en 
wat kan de straat voor u betekenen? 
Aan de hand van door een straat 
zelf bedachte stickers is snel duidelijk 
wie je wat kunt vragen. Bedrijven, 
woningbouwverenigingen, verzekeraars, supermarkten 
en andere organisaties zien de meerwaarde van burenhulp en dragen bij 
in de vorm van kortingen, diensten, kennis en ervaringen. Thei Coolen (l)
en Pep Peperkamp lichtten het idee toe.

Tip: Maak het zo snel mogelijk praktisch

Weggeefwinkel 2.0
De Weggeefwinkel in De Heeg is zelf het succesvolle resultaat 
van een zoektocht naar goeie ideeën. Intussen is het voedings-
bodem van weer andere invullingen van 
de deeleconomie. Gedacht wordt aan het ondersteunen van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door 
het aanbieden van diensten, zoals repareren van kleding, huis-
houdelijke apparatuur, klussen en voedselsteun. Volgens Elyza 
Misiak (r) en Geerte Courtens voorziet de plus-versie van de 
weggeefwinkel in een grote behoefte.

Tip: Geef ruimte en vertrouwen om nieuwe dingen 
te laten ontstaan

Herstelhotel
Soms moet je er als dakloze of verward persoon even 
uit. Om bij te komen. Of om een crisis te voorkomen. 
Even een andere omgeving. Vanuit die gedachte 
ontstond in Weert het Herstelhotel, dat in 2017 de 
VGZ-Herstel-europrijs won. Joan van Hemert stelt 
voor dit idee ook in Maastricht te laten landen.

Tip: Kijk maar andere toepassingen

Zelfregiecentrum
Of je nu burgemeester, dakloos, hulpverlener 
of verslaafd bent. Hier kan iedereen rekenen op 
ondersteuning in het werken aan persoonlijke 
ontwikkeling, zelfregie en zelfredzaamheid. 
Het wiel werd in Weert bedacht en kan ook in 
Maastricht leiden tot mooie resultaten, aldus 
John van den Bongarth en Diana Ummels.

Tip: Denk niet in doelgroepen 
maar in mensen

Talentenmakelaar
Elke buurt heeft mensen die met een beetje onder-
steuning de stap kunnen zetten naar ondernemerschap. 
De talentmakelaar helpt daarbij. Hij pikt prille ideeën op, 
ondersteunt, legt bruikbare contacten. Soms vinden de 
nieuwe ondernemers een plek in een buurtbedrijf of 
sociale coöperatie. Ook financieel kent de makelaar de 
weg. Uiteindelijk houden de nieuwe ondernemers zelf 
de broek op, onafhankelijk en trots. Jack van Gelooven 
en Petra Debets zien het helemaal voor zich.

Tip: Houd een spiegel voor en haal 
(onverwachte) talenten boven water

Block Box
Het pad van puber naar volwassenen is bezaaid met talloze obstakels 
en verleidingen. De Block Box is een blokkendoos met tal van ‘blokken’ 
die aanstormende young adults weerbaarder maken. Geld, verslaving, 
relaties, seks, studie, dromen. Je vindt het allemaal in de Block Box, 
die er speciaal is voor scholen. All you need to become a real adult. 
Charlene en Sandra Smeitink lopen er warm voor.

Tip: Zoek samenwerking en besef dat er al veel is

Wijkdag Boschstraatkwartier
Buurtnetwerk Bosschstraatkwartier wil vanuit de Huiskamer van de Buurt een Open Wijkdag 
houden voor alle doelgroepen van deze zeer gemengde buurt. Met een modeshow, het 
betrekken van studenten, stoepkrijten, een Wall of Fame en optredens moet er meer leven 
in de buurt komen. Toos Smeets (op de foto) en Diana Ummels hebben er zin in!

Tip: durf op een nieuwe manier te kijken en nieuwe stappen te zetten

Sociale sponsoring
De zogenaamde ‘uitgestelde koffie’ schiet op steeds meer plaatsen wortel. Stel je bestelt ergens 
koffie en betaalt een kopje extra voor iemand die minder goed bij kas is. Een ander voorbeeld 
van sociale sponsoring is ‘twee halen, één weggeven’. Bijvoorbeeld door als alleen-wonende dat 
extra pak spaghetti beschikbaar te stellen aan minder draagkrachtigen. Talloze variaties zijn denk-
baar zoals sociaal beleggen met je wisselgeld in projecten door middel van een app. Mardoeka 
Christensen en Ger Essers nemen het voortouw.

Tip: gebruik bestaande 
platforms en plekken

Droommachine
Stel je hebt als burger of buurt een sociaal idee, maar geen 
flauw benul hoe het van de grond te krijgen. De ondernemers 
en creatievelingen van de Droommachine bieden uitkomst. En 
geven je droom in één etmaal de vleugels die nodig zijn voor 
een formidabele praktijk. Joop Wolters (l) en Jeroen Wijckmans 
geven tekst en uitleg.

Tip: Zoek het kippenvelmoment; 
schakel creatieve gekken in

Kippenvel in Caracola
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Een tijd geleden raakte ik betrokken bij een gesprekje 
tussen twee collega’s over gelijkwaardigheid in de 
relatie van professional en deelnemer. De een vond 
werken vanuit een situatie van gelijkwaardigheid 
vanzelfsprekend; de ander vond dat niet altijd mogelijk. 
We kwamen tot de conclusie dat gelijkwaardigheid 
belangrijk is, en je beiden daarin een eigen rol en 
verantwoordelijkheid hebt. 
Onlangs nam ik deel aan een focusgroep ‘onafhan-
kelijke cliëntondersteuning’ voor Maastricht en 
Heuvelland. Onze opdracht luidde: een gezamenlijke 
visie ontwikkelen op de formele én informele 
cliëntondersteuning.
Onafhankelijke cliëntondersteuning is een term uit 
de wet (Wmo), waarmee wordt bedoeld dat er op 
verschillende thema’s van het dagelijks leven onder-
steuning beschikbaar moet zijn op een manier die 
bijdraagt aan zelfredzaamheid, participatie en een 
zo integraal mogelijke dienstverlening. 

De focusgroep betrof een gemêleerde groep van 
zowel beroepsmatig als niet beroepsmatig betrokken 
mensen bij onafhankelijke cliëntondersteuning. 
Onder niet beroepsmatig betrokken mensen versta ik 
ervaringsdeskundigen, vrijwillige ouderenadviseurs, 
maatjes, buddy’s, enzovoort. 
Ik spitste mijn oren toen het tijdens een van de 
bijeenkomsten ging over gelijkwaardigheid tussen 
cliëntondersteuner en cliënt. 
Iemand bracht naar voren dat het voor professionals 
vaak lastig is om gelijkwaardigheid na te streven. 
Bijvoorbeeld bij (tijdelijk) verlies of verandering van 
rollen of  omstandigheden (patiënt of cliënt worden, 
dakloos raken).                                                                                                                                  
Ik was blij dat het in deze groep aan de orde kwam; 
want komt het er dán niet net op aan?
Het raakte me hoe ervaringsdeskundigen uit de GGZ 
zich er tijdens dit overleg sterk voor maakten dat er 
niets op dit uitgangspunt mocht worden afgedongen: 
cliënten hebben de ervaring dat ze vanuit de hulpver-
lening vaak alleen als patiënt worden gezien. En dat 
er geen of weinig aandacht is voor de rollen die ze 
verloren zijn of die ze nu onder andere omstandig-
heden moeten vervullen, of voor het behoud van 
rollen. Het scheppen van een wederzijdse sfeer 
van gelijkwaardigheid en respect als een belangrijk 
uitgangspunt in de onafhankelijke cliëntondersteuning 
bleef nadrukkelijk overeind. 

Eerbied en achting voor de persoon, ondanks de afstand 
tussen soms verschillende leefwerelden. Je met eerbied 
verhouden, nét als het moeilijk wordt. Gelijkwaardig-
heid als uitermate belangrijk aspect van bejegening!
Hier een link naar een heel mooi en toepasselijk 
filmpje. Het heet ‘See me’ en is te vinden op:  
https://youtu.be/cwXxlXchCdk

Gelijkwaardigheid

Riëlle

Beiden hebben sport in het vizier, zij het met een ander doel en uitgangspunt. Playing for Success ziet 
sport als middel om kinderen hun talenten te laten ontdekken. Bij ROCCA Sport & Adventure is sport 
de motor waar de hele bedrijfsvoering om draait. Op de beursvloer blijkt dat ze iets voor elkaar kunnen 
betekenen.

Kim Adriaens, centrummanager bij de stichting Playing for Success Maastricht, is op de beursvloer op zoek naar 
organisaties of bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van deze stichting. 
“Playing for Success richt zich op kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Het gaat om jeugd 
uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs en uit de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Twee middagen en 
een ochtend per week organiseren we voor deze groep een naschools programma in het Geusseltstadion in Maas-
tricht, gericht op samenwerken, meer zelfvertrouwen en meer zelfstandigheid. Alle opdrachten die de kinderen 
krijgen hebben te maken met kwaliteiten en leerdoelen waar zij aan willen werken. Bijvoorbeeld samenwerken, 
vriendjes maken en talenten ontplooien. Ook krijgen ze de kans kennis te maken met allerlei takken van sport.”  
Stadion de Geusselt stelt haar accommodatie, rolmodellen en netwerk ter beschikking aan de deelnemende jeugd 
van Playing for Success. 

Specialist actieve uitstapjes
 
Francois Verhoeven werkt als activiteitenbegeleider bij ROCCA Sport & Adventure. “We zijn specialist op het gebied 
van actieve uitstapjes en events in Zuid-Limburg,” vertelt hij. “ROCCA verzorgt tal van sportieve evenementen, 
variërend van verjaardagsfeestjes en bedrijfsuitstapjes tot workshops, kinderfeestjes en familiedagen. De activiteiten 
vinden zowel binnen als buiten plaats, in het Heuvelland, Maastricht, Sittard of Valkenburg. In Gulpen hebben we 
een activiteitencentrum, inclusief horeca en rijwielverhuur.”  
Adriaens en Verhoeven sluiten een mooie match: ROCCA organiseert een teamuitje voor Playing for Success. 
Als tegenprestatie mag ROCCA een pedagogische workshop volgen, die wordt verzorgd door medewerkers van 
Playing for Success. 
Adriaens is blij met de deal: “Wij hebben veel profijt van mensen die onze stichting willen ondersteunen. 
Hun kennis en professionaliteit is meer dan welkom.”
 
De achtste Maatschappelijke Beursvloer Maastricht wordt komend najaar gehouden. Tijdens een Maatschap-
pelijke 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
De Maatschappelijke berusvloer als broedplaats van maatschappelijke 

initiatieven. Dit keer: een deal tussen Playing for Success Maastricht 

en ROCCA Sport & Adventure.

Playing for Success: 
extra kansen voor de jeugd

Gastcolumn
door Riëlle Schols,
Opbouwwerker Trajekt

Buurtnetwerk als ruggengraad van de buurt 
De transformatie van buurtplatforms naar buurtnetwerken, ingezet in 2015, is in de meeste buurten in het Maastrichtse een feit. 
Hoe bevalt de nieuwe aanpak? Trajekt peilde de mening van een drietal buurtbewoners die de omvorming naar buurtnetwerken 
van dichtbij meemaakten. 

Gerard Prickaerts, 
lid van Buurtnetwerk Wyckerpoort
 
“Sinds 2008 woon ik in Wyckerpoort. Ik voelde mij 
er meteen thuis. Hier groeten mensen elkaar nog en 
je krijgt heel gemakkelijk contact. Ik zag ook dat er 
van alles te doen was in de wijk en er stond veel te 
gebeuren. Ik wilde mij graag mij inzetten voor de buurt 
en richtte mij vooral op het organiseren van 
sociale activiteiten. In de loop der jaren zijn er dat 
steeds meer geworden. 
Vanaf 2010 was ik betrokken bij het buurtplatform 
Wyckerpoort. In 2016 is dat overgegaan naar een 
buurtnetwerk.  
Het grote verschil tussen een buurtplatform en een 
buurtnetwerk is dat het buurtplatform zichzelf ziet 
als de grote belangenbehartiger namens de wijk 
naar de gemeente. Het buurtnetwerk zie ik zelf als 
de spin in het web, de grote verbinder die samen 
met heel veel actoren in de wijk de buurt vooruit
wil helpen .  
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de opbouw 
van dit netwerk. Er zijn belangrijke initiatieven bijge-
komen. Zoals de sociale cafés die we organiseren 
rondom actuele thema’s (o.a. senioren, veiligheid, 
bewonersinitiatieven) en de start van de verzorgings-
bank/Goede Start De Vlinder.   
Als buurtnetwerk hebben we een nieuw bestuur sa-
mengesteld en een wijkaanpak opgesteld. Voor dit 
jaar zijn we volop bezig om een buurtenquête uit te 
zetten onder alle 2500 huishoudens. De uitkomst 
hiervan gaat de basis vormen voor het buurtplan. 
Dit alles was voor ons als vrijwilligers niet mogelijk 
zonder de professionele ondersteuning van Trajekt.”  

Vlnr Laura Wilders (stagiaire Playing for Success), Kim Adriaens (Centrummanager Playing for Success) en Francois Verhoeven (activiteitenbegeleider 
ROCCA Sport en Adventure)

Jack van Gelooven, 
voorzitter van Buurtnetwerk Mariaberg

“Ik ben in Blauwdorp geboren, mijn grootouders 
van beide kanten en heel veel familieleden woonden 
er ook. Na een aantal jaren elders gewoond te hebben, 
ben ik nu sinds een jaar of zes weer terug in de wijk. 
Voor mij is de buurt prima om te wonen en te leven. 
We zijn met een kleine groep pioniers gestart met het 
buurtnetwerk Tip Top Mariaberg. Op dit moment zijn 
we met 4 à 5 personen. We zijn bezig met het samen-
stellen van een grote buurtenquête. Op basis van de 
uitkomsten daarvan willen we samen met de bewoners 
een buurtplan ontwikkelen. Dat plan zal de richting 
aangeven voor de komende jaren en de prioriteiten 
duidelijk maken van de buurtbewoners. Er is ook steun 
vanuit Trajekt en de gemeente.  
Het is interessant om bezig te zijn met het bouwen 
van een netwerk. En om te bekijken of en hoe je de 
buurtbewoners echt actief en betrokken krijgt bij het 
wel en wee van de buurt. De grote uitdaging is niet al-
leen weten wat er leeft, maar mensen zover krijgen dat 
ze zelf opstaan en concreet de handen uit de mouwen 
steken om iets voor elkaar te krijgen. De overheid, het 
maatschappelijk werk en vele andere instanties trekken 
zich toch een beetje terug en verwachten veel initiatief 
van onderop. Mensen zijn dat nog niet echt gewend en 
kennen de weg niet voldoende. Daar kan het Buurt-
netwerk een beetje mee helpen. Echter het netwerk 
kan natuurlijk niet voor iedereen de kar gaan trekken. 
Beetje duwen en de richting wijzen kan natuurlijk wel. 
Hoewel we nog in de opstartfase zitten, begint het 
netwerk wel al vorm te krijgen en het maken van ver-
bindingen lukt steeds beter. Een mooi voorbeeld is het 
dennenfeestje van afgelopen januari. Er waren 

Bij een buurtnetwerk ligt de regie bij de buurtbewoners: zij mogen zelf verantwoordelijkheid nemen 
en bepalen hoe hun buurt er uit komt te zien. Het netwerk bestaat uit een kern van mensen die con-
tacten legt met buurtgenoten en hen weet te motiveren om samen te werken aan de leefbaarheid van 
hun buurt. Een buurtnetwerk is flexibel en open: iedere buurtbewoner kan een rol spelen en heeft de 
mogelijkheid aan een werkgroep deel te nemen of zelf met een onderwerp aan de slag te gaan. 
Deze aanpak verschilt nogal met de werkwijze van een meer gesloten buurtplatform, dat vooral bezig 
is met signaleren en voornamelijk gericht is op de gemeente en de woningcorporaties.

drie à vier partijen in de buurt bezig om iets te orga-
niseren rond kerst of nieuwjaar. Toevallig (of niet) 
sprak ik apart met die partijen en heb ze toen samen-
gebracht. Met zijn allen hebben we een hele leuke dag 
voor de buurt georganiseerd. Met ondersteuning van 
andere stichtingen en verenigingen met een donatie 
of in natura. Tip Top Mariaberg en Match Maastricht 
zorgden voor een geweldige avond met muziek en 
een hapje. Wethouder Gerats kwam ook nog even 
langs. 
Er is nu tenminste wel een beetje dynamiek in de 
buurt. Maar we hebben nog een lange weg te gaan 
voordat Tip Top een begrip is en de mensen ons ook 
zelf weten te vinden.”

Bertho Aussems, 
informeel lid van Buurtnetwerk Caberg

“Twaalf jaar geleden zijn mijn vrouw en ik vanuit Bunde 
in Caberg komen wonen. We wonen aan de randweg 
met een grandioos uitzicht over de Maasvallei.  
De renovatie van de huurhuizen is het begin van mijn 
betrokkenheid bij de buurt. Het is een relatief arme en 
anonieme omgeving waar sociale renovatie noodzake-
lijk is. De wijk Caberg bestaat uit vier buurten. Ik ben 
aanspreekpunt voor het kwadrant Noord-Oost. Mensen 
kunnen bij mij terecht voor het bespreken van verbe-
terpunten en voor doorverwijzingen. 
Aanspreken op straat of aanbellen is de enige kans om 
de buurtbewoners te ontmoeten. Soms overvalt me de 
hopeloosheid. Hoe kun je van al die eilanden hier weer 
een warme en betrokken buurt maken? Nu, op mijn 
70ste, is dit de moeilijkste opgave ooit die ik nog graag, 
samen met het Buurtnetwerk Caberg en Trajekt, naar 
een goed einde hoop te voeren. Het kan immers alleen 
maar beter worden.   
Het buurtnetwerk, dat nu bestaat uit drie mensen en 
wat informele leden zoals mijzelf, bevalt goed maar 
zou baat hebben bij uitbreiding. Het zijn de senioren 
die hier de kar trekken. Een qua leeftijd evenwichtiger 
samenstelling zou veel beter zijn.  
Momenteel werken we aan een speelgelegenheid voor 
de jongste kinderen, met wat bankjes voor ouders en 
ouderen uit de buurt. Verder zijn er veilige oversteek-
plekken geregeld.  
Het buurtnetwerk is er pas. Ik denk niet dat veel buurt-
bewoners weten waar we voor staan. Hier hebben we 
nog wat werk te doen.” 

Wat is het verschil tussen een buurtnetwerk en een buurtplatform ?

Vlnr: Gerard Prickaerts, Jack van Gelooven en Bertho Aussems
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Verhuizing maatschappelijk werk 
Meerssen per 1 februari 2018   
 
Het maatschappelijk werk van Trajekt in de gemeente Meerssen heeft een nieuwe werkplek. Per 1 februari zal 
de organisatie haar diensten en activiteiten voor inwoners aanbieden vanuit het gemeentehuis van Meerssen.

Daartoe beschikt Trajekt over een eigen kantoorwerplek en een 
spreekkamer. De medewerkers zijn van maandag tot en met 
vrijdag aanwezig in het gemeentehuis.   
De gemeente Meerssen en Trajekt werken intensief samen om 
het maatschappelijk welzijn en de leefsituatie van de inwoners 
van Meerssen waar nodig beter te maken.  

Trajekt biedt direct of indirect ondersteuning met als doel 
burgers in staat te stellen op eigen kracht aan maatschappelijke 
problemen het hoofd te bieden. Deze ondersteuning gebeurt 
onder meer door: psychosociale hulpverlening, werken in 
groepsverband, versterking sociaal netwerk, schoolmaatschap-
pelijk werk, jeugdbegeleiding in de openbare ruimte en het 

propageren van een gezonde leefstijl voor jongeren.  
Mensen kunnen op afspraak terecht voor hulpvragen 
bij maatschappelijke kwesties of individuele problemen.   

De medewerkers van Trajekt zijn op verschillende ma-
nieren te bereiken: zowel telefonisch: T 043 - 763 00 55 
als per mail: meerssen@trajekt.nl  
  
Nieuw adres:  
Gemeentehuis Meerssen  
Bestuurscentrum  
Markt 50  
6231 LS Meerssen.

Op zondag 21 januari hebben de deelnemers aan de stadsloop Zweit veur leid 60.300 euro bij elkaar gelopen. 
Daarvan gaat 18.400 euro naar de Quiet Community Maastricht. De andere twee goede doelen waren: 
de Lions Maastricht en de droom van Daniëlle: een groter zwembad voor Maasveld.
 
Meer dan 1.000 lopers deden op deze zonnige zondag mee aan dit hardloopevenement voor het goede doel. Samen liepen ze 1, 2, 3 
of 4 rondjes van 3 km op een mooi parcours op en rond het Belvédère-gebied in Maastricht. De Muziekgieterij was de centrale plek 
waar om 13.30 uur de lopers van start gingen. Onder begeleiding van diverse bands langs de route liepen alle deelnemers hun ronde 
of rondjes langs en door bijzondere plekken in de stad. 
Zoals ieder jaar betaalden lopers 25 euro inschrijfgeld per persoon, een bedrag dat geheel ten goede komt aan de voor 2018 gekozen 
goede doelen. De organisaties die tot goed doel zijn gekozen zorgen ieder voor zoveel mogelijk sponsoren en lopers.
Dit jaar zijn dat:  
Quiet Community Maastricht: een stichting die zich inzet voor mensen die leven in een armoedesituatie. Het initiatief Quiet Com-
munity is in Tilburg ontwikkeld en werd in 2017 door Trajekt en de gemeente geïntroduceerd in Maastricht. Het is een deelnetwerk 
waarin producten, diensten en verwennerijen worden gedeeld. 
Lions Maastricht: de Lionsclub Maastricht is in actie gekomen voor de sociale bakkerij van Stichting LEFteam. Stichting LEF heeft als 
doel kwetsbare jongeren een daginvulling te bieden. Door hun deelname aan Zweit veur Leid willen de Lions de aanschaf mogelijk 
maken van een professionele broodoven en een cargo-bike, waarmee het brood gedistribueerd kan worden.
De droom van Daniëlle: Daniëlle was een vrouw met ernstige beperkingen. Helaas is zij inmiddels overleden. Samen met 200 
medebewoners van Maasveld maakte zij veel gebruik van het grote zwembad van deze instelling. Door de komst van een nieuw 
centrumgebouw is dit zwembad echter vervangen door een klein therapiebad. De vrienden van Maasveld willen de droom van 
Daniëlle en haar medebewoners realiseren: een nieuw groot zwembad, zodat de bewoners van Maasveld ook in de toekomst 
wekelijks kunnen blijven zwemmen.

Na afloop van het hardloopevenement werd de opbrengst bekend gemaakt op een grote cheque, die werd uitgereikt aan de drie 
goede doelen. Voor de liefhebbers was er een borrel en optredens van diverse muziekbandjes.

24e Editie
Zweit veur leid loopt opnieuw mooi 
bedrag bij elkaar


