
Special over preventie

In dit nummer van ‘Iedereen doet ertoe’ is preventie het hoofdthema. Het loopt als een rode draad door alle artikelen.
Door preventieve interventies proberen we te voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat doen we door risicofactoren 
in beeld te brengen en daarop te anticiperen met gerichte projecten en/of activiteiten. Op die manier krijgen problema-
tieken minder kans zich te ontwikkelen, worden ze hanteerbaar of worden ze in de kiem gesmoord.
Waarom nu aandacht voor preventie? In de afgelopen jaren hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de sociale 
sector. Er was de decentralisatie van wetgeving naar de gemeenten. Met als belangrijke reden dat gemeenten dichter bij 
de burgers staan en daardoor beter in staat preventiever te werken. 
Hier kwam het proces De Kanteling uit voort, waarin eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers centraal staat. 
Dit proces heeft enkele jaren de tijd gehad om op stoom te komen. 
Uit de praktijk blijkt echter dat niet alle mensen in staat zijn om hun eigen hulpvraag op te lossen, dat niet iedereen 
de eigen kracht als vanzelf kan aanspreken. Preventieve activiteiten zijn essentieel om juist die mensen te ondersteunen. 
Preventie is gericht op het stimuleren van het meedoen, op eigen kracht en naar eigen vermogen. Het is gericht op die 
groepen die het zonder (een beetje) hulp niet redden en dan nog verder van huis raken. Het is gericht op mensen 
die problemen hebben waar ze niet alleen uitkomen, en die zonder ondersteuning groter worden en escaleren. Het is 
de onderlinge hulp van mensen. Het is die beroepskracht in de buurt die in een vroeg stadium het gesprek aangaat en 
mensen weer op weg helpt. Kortom: preventie heeft vele gezichten en kent vele vormen.
Aan de hand van voorbeelden laten we in deze special zien hoe preventie concreet werkt in de praktijk. Hoe het handen 
en voeten krijgt. Hoe het vorm krijgt. Door burgers en door Trajekt. 
Zoals de Tuttebelleclub in Limmel, waar meiden die in een weerbarstige buurt opgroeien, leren voor zichzelf op te komen, 
o.a. door het volgen van weerbaarheidstrainingen.
De KIES-coaching, die kinderen met ouders in scheiding professionele ondersteuning biedt, waar ze veel profijt van hebben.
De handwerk- en knutselclub in Vaals, waar vrouwen van verschillende culturen elkaar wekelijks treffen en er even uit zijn.
Of het jeugdwerk in Meerssen, dat actief met de jeugd aan de slag gaat om de overlast in de buurt te beteugelen.

Verscheidenheid en diversiteit. Dat is de kracht van preventie!

Anne Buskes
Directeur/bestuurder Trajekt

Iedereen doet ertoe.
Jaargang 24, november 2016
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Preventie, een must

Maria Jansen

Preventie langs de meetlat
Goud of geld?
Binnen het sociale domein neemt preventie een grote plaats in. Zo ook in het welzijnswerk, waar de spreuk 
‘voorkomen is beter dan genezen’ de kern vormt van veel werkzaamheden. Dat sociaal werk meerwaarde 
biedt aan de samenleving is een gegeven. Maar kan dit ook cijfermatig onderbouwd worden? Bijvoorbeeld: 
één euro investering in  sociaal werk leidt tot...? En hoe meet je de effecten van preventieve projecten? 
Zijn ze überhaubt meetbaar? 
Preventie langs de meetlat. Twee professoren actief in het sociale domein buigen zich over dit vraagstuk. 
“We moeten onszelf de vraag blijven stellen: is het noodzakelijk alles in euro’s te willen uitdrukken?”
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» Preventie langs de meetlat

 “Het sociaal werk 
 kan een belangrijke   
 rol vervullen door   
 mensen die onder 
 de radar blijven 
 actief te benaderen.”

Bureaucratische verantwoording onder vuur

De ontmanteling van oude verantwoordingsstructuren 
is cruciaal voor het sociale domein. Gelukkig is er een 
vernieuwingsbeweging aan de gang. “Het cijferfetisjis-
me viert hoogtij. Kwantitatieve meting ten behoeve van 
aansturing van boven is zwaar overschat,” aldus een 
wethouder binnen het onderzoeks- en ontwikkelings-
traject Jong in de Buurt.

De kritiek is in zeven heldere punten samen te 
vatten:
1. Cijfers geven op zijn best een gebrekkige represen-  
 taties van de werkelijkheid.
2. Cijfers reduceren de werkelijkheid in dat wat meet-  
 baar en maakbaar lijkt te zijn en gaan daarmee   
 voorbij aan wat niet direct in getallen is uit te
 drukken.
3. Cijfermatige generalisaties verhouden zich niet tot
 de alledaagse complexe praktijk waarin professio-
 nals hun werk doen en waarin maatwerk de kern   
 vormt van het professionele handelen.
4. Cijfers lokken strategisch gedrag uit. Professionals   
 gaan zich zo gedragen, dat 'de resultaten' worden   
 behaald, zoals gevraagd. Dat gaat ten koste van de   
 dienstverlening.
5. Door het sturen op cijfers zitten er perverse prikkels  
 in het systeem. Het realiseren van de gevraagde   
 cijfers wordt belangrijker in het werk dan het realise- 
 ren van de best mogelijke oplossing voor burgers.
6. De nadruk op cijfers corrumpeert de interne 
 motivatie van professionals.

Professor Maria Jansen, bijzonder hoogleraar popula-
tiegericht gezondheidsbeleid, is al jarenlang actief op 
het snijvlak onderzoek, beleid en praktijk. In haar func-
tie  programmaleider voor de academische werkplaats 
publieke gezondheid van de GGD Zuid-Limburg ver-
richt zij onderzoek op basis van vragen van de achttien 
aangesloten gemeenten. Met lokaal gezondheidsbeleid 
als uitgangspunt. 
Het cijfermatig onderbouwen van (preventieve) 
investeringen hoort daar natuurlijk ook bij. “In de 
volksgezondheid gaat men er vanuit dat één euro 
investering zichzelf terugverdient,” stelt ze, verwijzend 
naar voorbeelden uit het verleden die dat ruimschoots 
hebben aangetoond. “Eind 19e en begin 20e eeuw nam 
de overheid tal van hygiënische maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld de aanleg van riolering en waterleiding, 
het tegengaan van verkrotting, zorgen voor vuilophaal-
diensten en steun voor armlastigen. Deze investeringen 
verdienden zichzelf terug, al werd dat in die tijd nooit 
exact berekend.” 

Toename levensverwachting

Datzelfde geldt voor investeringen in de zorg voor het 
jonge kind, vervolgt Jansen. “Denk aan opvoedon-
dersteuning, consultatiebureaus, het tegengaan van 
infecties en het vaccineren van kinderen.” Ook het 
beschikbaar stellen van sociale voorzieningen voor 
kwetsbare mensen hebben veel positieve gevolgen 
gehad, namelijk een forse toename van de levensver-
wachting. “Werden we in 1900 nog slechts gemiddeld 
50 jaar oud, momenteel zitten we al bijna op de 80 jaar 
(vrouwen zelfs erboven, mannen er iets onder). Die 
successen raken nogal makkelijk in de vergetelheid.” 

Social Impact Bond

In onze prestatiemaatschappij wordt de roep steeds 
luider om behaald succes zichtbaar te maken in harde 
euro’s. En dat laatste is volgens Jansen niet zo eenvou-
dig. “Het duurt vaak lang voordat succes echt meetbaar 
te maken is. Vaak worden de effecten van preventie in 
de vorm van kleinschalige proefprojecten van vier jaar 
wetenschappelijk onderzocht. Om de effecten dan door 
te rekenen naar de lange termijn en deze te extrapo-
leren naar de Nederlandse bevolking als geheel is nog 
niet zo eenvoudig. Dan moeten er allerlei aannames 
gemaakt worden, bijvoorbeeld dat alle jeugdigen of 
wijkbewoners net zo zullen reageren op de preven-
tiemaatregel als de proefpersonen. En dat is lang niet 
altijd het geval, want proefpersonen zijn vaak koplopers 
en gemotiveerd om mee te doen.” 
Een mooi voorbeeld van een sociaal preventief project, 
ideaal in tijden van bezuinigingen, vindt Jansen de 
zogeheten Social Impact Bond, tegenwoordig vooral 
toegepast op de arbeidsmarkt. Daarbij worden de 
kosten voor preventie vooraf gefinancierd uit een 
sociaal fonds. “Dit fonds wordt weer gevoed uit een 

deel van de opbrengsten van de preventie die na enige 
tijd binnenkomen. Zo worden bijvoorbeeld kosten 
voor extra begeleiding op de werkplek (voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt) betaald door het 
sociaal fonds, dat weer gevoed wordt uit opbrengsten 
van minder verzuim en minder WIA uitkeringen. Als 
dit fonds leeg raakt en dus niet gevoed wordt, verdient 
de investering zichzelf niet terug. En dan stoppen de 
investeerders ermee.”  

Geen prijskaartje

Zeker voor het sociaal- en welzijnsbeleid is zo’n con-
structie lastiger, zegt ze, “want winsten of effecten in 
deze sector laten zich niet direct vertalen in meetbare 
verbeteringen in de kwaliteit van leven van het individu. 
Wel uiten zij zich bijvoorbeeld in meer sociale samen-
hang in de buurt, waardoor mensen plezieriger met 
elkaar samenleven.” 

Wim Groot

“Door preventieve projecten is er meer   
 sociale samenhang in de buurt, waar-   
 door mensen plezieriger met elkaar 
 samenleven.”

Daar hangt geen ‘prijskaartje’ aan en het kan dus ook 
niet worden teruggestort in een sociaal fonds. Jansen is 
ervan overtuigd dat wij onszelf de vraag moeten blijven 
stellen of het noodzakelijk is alles in euro’s te willen 
uitdrukken. “Met een vangnet waarop mensen kunnen 
terugvallen als dat nodig is, geven we het individu in 
elk geval het gevoel er niet alleen voor te staan in deze 
samenleving. En dat is goud waard.”

Mensen onder de radar actief benaderen

Dat een vangnet voor burgers van belang is, is ook de 
overtuiging van Wim Groot, professor gezondheidseco-
nomie aan de Universiteit van Maastricht. “Er zijn veel 
bezuinigingen geweest op welzijnswerk. In het kader 

van De Kanteling wordt er een beroep gedaan op de 
zelfredzaamheid van mensen. Het risico daarvan is dat 
er een grote groep burgers ontstaat die niet over het 
sociale netwerk of de benodigde zelfredzaamheid be-
schikt. Deze groep dreigt buiten de boot te vallen. Voor 
hen kan het sociaal werk een belangrijke rol vervullen: 
door mensen die onder de radar blijven actief te bena-
deren. Dat kan preventief werken en veel maatschap-
pelijke ellende voorkomen.”

Buiten beeld

De grote aandacht in de media voor de veranderingen 
in het sociale domein heeft ook negatieve bijwerkingen, 
vindt hij. “Daardoor ontstaat bij veel burgers een indruk 
van ‘je hoeft niet meer aan te kloppen bij instanties, 
want je krijgt toch geen hulp’. Deze mensen zijn niet 
meer in beeld bij de gemeente, het sociale team, bij de 
huisarts of  de wijkverpleegkundige.” Groot betreurt 
het dat er voor dit soort mensen – de nieuwe zorgmij-
ders – maar zo weinig aandacht is. De evaluaties over 
de veranderingen in het sociale domein zijn doorgaans 
positief, maar geven volgens hem ook een vertekend 
beeld. “Want ze evalueren alleen de mensen die be-
kend zijn bij de gemeente of bij de huisarts. We weten 
niet hoe het zit met de mensen die niet in beeld zijn.” 

Onderzoek gezondheidszorg

Het kwantificeerbaar maken van resultaten van pre-
ventie in het sociaal werk is volgens Groot moeilijk. 
De werksoort is omvangrijk en divers, en, zoals hij 
zegt “te complex om vast te leggen in opbrengsten 
en concrete cijfers.” 
De effecten van preventie-activiteiten op het gebied 
van gezondheid zijn, in tegenstelling tot welzijn, 
meetbaarder en beter in cijfers vast te leggen. Zo is hij 
in het verleden betrokken geweest bij een onderzoek 
naar de effectiviteit van bewegingsactiviteiten voor 
ouderen. Groot: “Uit een overzichtsstudie die hierover 
verschenen is, blijkt dat deze activiteiten effectief zijn 
voor bepaalde groepen, met name voor mensen met 
chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabeten. 
Hoe langer de deelnemers deze beweegactiviteiten 
beoefenden, hoe meer gezondheidsrendement dit 
opleverde.” 

“Een vangnet 
 waarop mensen   
 kunnen terugvallen  
 als dat nodig is, 
 dat is goud waard.”

In 2012 introduceerde arts-onderzoeker Machteld Huber het begrip Positieve gezondheid. Zij introduceerde hiermee een nieuwe manier van 
kijken naar gezondheid, waarin de kracht van mensen benadrukt wordt en de focus minder ligt op de afwezigheid van ziekte. 
Een nieuwe benadering  waarmee ze de gezondheidszorg in hoog tempo verovert. En die ook kansen biedt voor de sociale sector. “Als je nu met 
een welzijnsvraag naar de huisarts gaat, is er een grote kans dat je naar huis gaat met een doosje pillen, terwijl de oorzaak ergen anders ligt.”1

Op dit nieuwe concept is ze in december 2014 gepro-
moveerd aan de Universiteit van Maastricht. “Als huis-
arts ben ik opgeleid om mensen te benaderen vanuit 
ziekte en zorg. Een patiënt kwam met een probleem, 
ik probeerde dat op te lossen. Als mens werd ik daar 
niet gelukkig van, omdat ik de kern van het probleem 
niet achterhaalde,” legt Huber uit. “In plaats van zorgen 
voor mensen, zouden we meer moeten streven naar 
het managen van gezondheid en ziekte door mensen 
zelf. Dit betekent een andere manier van kijken naar 
ziekte en gezondheid.”2

Veerkracht

In de nieuwe benadering van gezondheid staat de 
mens centraal, niet de ziekte. Zij legt de nadruk op 
veerkracht: volgens Huber is het mogelijk om via veer-
kracht je lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden 
terug te vinden, ook na tegenslagen. Mensen die een 
rol vervullen in de samenleving, tevreden zijn en hun 
leven als zinvol ervaren, zullen zich doorgaans geluk-

Positieve gezondheid
De mens staat centraal, niet de ziekte

kiger én veerkrachtiger voelen. Dit alles heeft een 
positieve impact op hun gezondheid.
Op veel plekken in het land wordt door huisartsen 
en praktijkondersteuners met de nieuwe aanpak van 
Machteld Huber geëxperimenteerd. Concreet betekent 
dit dat zij op een nieuwe manier het gesprek aangaan 
met de patiënt. De focus ligt vooral op die groep die 
vaak het spreekuur bezoekt met vage lichamelijke 
klachten. Niet alleen de ziekteklachten staan centraal, 
maar ook andere leefdomeinen worden besproken. 
Bijvoorbeeld: is de patiënt eenzaam, is er sprake van 
relatieproblemen, of spelen er financiële problemen? 

Rol voor welzijn

En dan komt welzijn in beeld, actief in de directe woon-
omgeving van de burgers. Daar, in de buurten en 
dorpskernen, vinden tal van projecten, (sport)activitei-
ten en buurtinitiatieven plaats die een rol spelen in het 
vergroten van de eigen kracht van mensen. En is die 
kracht even niet aanwezig, dan zijn er genoeg profes-

sionals waar de buurtbewoner een beroep op kan 
doen. Dichtbij en laagdrempelig.

Resultaten uit het onderzoek van Huber:
•	 In	het	nieuwe	concept	van	gezondheid	staat	
 de mens centraal, niet de ziekte.
•	 Mensen	voelen	zich	in	hun	kracht	aangesproken	
 en niet in hun zwakte.
•	 Misschien	heeft	iemand	wel	een	diagnose	van	
 een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar 
 hij of zij wel gezond is.
•	 Die	gezondheid	kan	nog	versterkt	worden.
•	 Positieve	gezondheid	bestaat	uit	zes	hoofd-
 dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden,  
 de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van   
 leven, sociaal-maatschappelijk participeren en   
 dagelijks functioneren. 

Bronvermelding:

Citaat 1: afkomstig uit digitale magazine Kwaliteit & Innovatie.

Citaat 2: afkomstig uit Rosrobuust.nl. 

7. De kosten en administratieve lasten zijn niet in   
 verhouding met de opbrengsten van het gebruik   
 ervan.

Het denken over verantwoorden is dan ook gelukkig 
heel voorzichtig aan het verschuiven. De kernpunten 
van Nieuw Verantwoorden zijn: 
Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen: vertrouwen 
in de vakmensen is het uitgangspunt. Verantwoorden 
heeft niet als doelstelling om te controleren, maar om 
rekenschap te geven van het handelen in de praktijk.
Dialoog en narrativiteit: verhalen, ervaringen uit de 
praktijk van vakmensen en burgers (narrativiteit) en de 
dialoog over kansen en uitdagingen, en uit de leefwe-
reld vormen het hart van het verantwoordingsproces.
Leren en verantwoorden ván, vóór en dóór de leef-
wereld: het zijn ontmoetingen van o.a. vakmensen 
onderling, van vakmensen en burgers/cliënten, en van 
vakmensen en burgers/cliënten en bredere groepen 
belanghebbenden, toezichthouders, wethouders en 
raadsleden en vertegenwoordigers van de buurt.

Bronvermelding: bovenstaande informatie is een verkorte weergave van 

een blog van Jan Smit afkomstig uit de digitale nieuwsbrief Gemeente.

nu van 3 oktober 2016.

Blauwe Zorg

In het kader van preventie ziet Groot duidelijke kansen 
voor de welzijnssector in initiatieven zoals Blauwe Zorg. 
Blauwe Zorg wil een samenhangend aanbod van zorg, 
ondersteuning en welzijn op lokaal niveau vormgeven, 
en daarmee de kwaliteit van zorg verbeteren en de
 kosten verlagen. Dat betekent een verschuiving van 
specialistische, dure zorg naar minder complexe zorg, 
zoals o.a. welzijnswerk. 
Want zorggebruik heeft lang niet altijd een medische 
reden, zegt hij. “Gebleken is dat mensen die de huisarts 
bezoeken, dat doen dat om verschillende redenen. 
Zo heeft een derde van de bezoekers somatische 
klachten, een derde psychische klachten en een derde 
kampt met een combinatie van somatische en psychi-
sche klachten. De groep mensen met psychische klach-
ten die de huisarts bezoeken, hebben vaak maatschap-
pelijke problemen zoals eenzaamheid, echtscheiding 
of relatieproblemen. Deze groep is meer gebaat bij het 
aansluiten bij een buurtactiviteit, het doen van vrijwil-
ligerswerk of bij hulp van bijvoorbeeld het maatschap-
pelijk werk. En dan komt welzijn in beeld,” aldus Groot.
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Uit wetenschappelijk onderzoek van de universiteit 
Utrecht is gebleken dat de methode KIES effectief is, 
benadrukken de KIES-coaches van Trajekt, Marjolijn 
Bruinsma en Sandra Vinken. “Kinderen die KIES volgen, 
kunnen beter met de problemen rondom de schei-
ding omgaan, hebben een betere communicatie met 
hun ouders en minder schuldgevoel ten aanzien van 
de scheiding. De methode werkt ook preventief: het 
voorkomt dat ze problemen krijgen veroorzaakt door 
een scheiding. 
Dat KIES geen overbodige luxe is, blijkt uit het grote 
aantal kinderen dat betrokken is bij een echtschei-
ding. Maar liefst één op de zes kinderen in Nederland 
maakt zo'n situatie mee. De gevolgen daarvan kunnen 
ingrijpend zijn: hun vertrouwde leefwereld, veiligheid 
en stabiliteit worden aan het wankelen gebracht. Er 
met anderen over praten is vaak moeilijk. Hoewel de 
loyaliteit naar beide ouders erg groot is, verliest toch 
25% van deze kinderen na een jaar het contact met 
één van zijn ouders.

Verdriet en aanpassingsproblemen
De KIES-coaching, onderdeel van het schoolmaatschap-
pelijk werk, is groepswerk en vormt een onderdeel van 
het collectieve aanbod van Trajekt. De KIES-coaches – 
zes in totaal – hebben een training gevolgd om dit werk 
te kunnen doen.
De schoolmaatschappelijk werkers van Trajekt, actief 
op basisscholen en het voortgezet onderwijs, worden 
meestal via de leerkrachten ingeschakeld, maar ook via 
de ouders of andere instanties. “De onderwijzer signa-
leert problemen met een kind in de klas en verwijst, in 
overleg met de ouders, door naar de schoolmaatschap-

pelijk werker,” vertelt Bruinsma. “Uit gesprekken blijkt 
dan al snel wat de oorzaak is. Bij scheiding van de ou-
ders komt het vaak voor dat het kind het moeilijk heeft 
met de verwerking ervan. Doorgaans hebben ze in dit 
soort situaties last van verdriet, aanpassingsproblemen, 
moeilijkheden op school – met name concentratiepro-
blemen – of zitten niet lekker in hun vel. Ook moeten 
kinderen vaak wennen het nieuwe samengestelde ge-
zin. Een KIES-coaching kan dan echt uitkomst bieden.” 

Meer ondersteuning in groep
KIES-coaching kan zowel individueel als in een groep 
worden aangeboden. De voorkeur gaat echter uit naar 
de inzet van groepscoaching. “Gebleken is namelijk 
dat de begeleiding in een groep veel meer effect heeft: 
kinderen helpen en ondersteunen elkaar,” legt Vinken 
uit. “Ze vinden het gemakkelijker om over problemen 
te praten met lotgenoten, met kinderen die in dezelfde 
situatie zitten. Het gaat om herkenning en erkenning. 
Het is een lotgenotengroep. Wij leren de kinderen om 
op eigen kracht problemen op te lossen of ermee om 
te gaan.”
In een groep zitten maximaal tien kinderen. Er zijn acht 
bijeenkomsten van een uur. Tijdens deze bijeenkom-
sten doorlopen de kinderen met hulp van de coach 
alle stadia van een echtscheiding. Vinken: “Vanaf het 
moment dat het kind verneemt dat de ouders uit elkaar 
gaan, tot de huidige situatie. En we werpen ook een 
blik in de toekomst.”  
Daarnaast krijgen de kinderen handvatten aangereikt 
en vaardigheden geleerd. “Zo leren ze met de nieuwe 
situatie om te gaan en de communicatie met de ouders 
te verbeteren. De kinderen krijgen een werkmap, 

KIES staat voor kinderen in echtscheidingssituaties. Het programma van KIES, laagdrempelig en preventief, 
biedt korte groepsgerichte begeleiding aan kinderen van 8 tot en met 12 jaar die te maken hebben (gehad) 
met de scheiding van hun ouders. Dit gebeurt al langere tijd met succes in het Heuvelland en sinds dit voor-
jaar ook in Maastricht.

waarmee tijdens de coaching gewerkt wordt. Aan de 
hand van hun eigen verhaal, spel, drama, tekenen en 
andere creatieve vormen gaan we met hen in gesprek,” 
aldus Vinken.
Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten: een vooraf en 
een aan het einde van de KIES coaching. De eerste bij-
eenkomst is een informatiebijeenkomst voor de ouders. 
Ze krijgen uitleg over het programma, de samenstelling 
van de groep en hoe ze hun kind kunnen begeleiden. 
Aan het einde van de training is er een algemene evalu-
atiebijeenkomst over het verloop van het groepsproces.

Goede resultaten
Vinken en Bruinsma hebben al meerdere groepen 
begeleid en zijn heel tevreden over de resultaten. 
“Kinderen die KIES hebben gevolgd, geven aan dat ze 
er veel profijt van hebben gehad: ze kunnen zich beter 
staande houden in de nieuwe situatie, zijn in staat hun 
emoties te uiten, en weten dat ze hulp kunnen vragen 
als ze daar behoefte aan hebben.”
In Maastricht en in het Heuvelland gaan in het najaar 
bij voldoende aanmeldingen nieuwe KIES-trainingen 
van start. Schriftelijke toestemming van beide ouders 
en/of de voogd is nodig om het kind te laten deelne-
men.

Voor meer informatie, neem contact op met 
de contactpersonen van KIES: 
Marjolijn Bruinsma (E marjolijn.bruinsma@trajekt.nl) 
voor trainingen in Maastricht en met Sandra Vinken 
(E sandra.vinken@trajekt.nl) voor trainingen in het 
Heuvelland.

Het preventieve programma KIES-coaching (Kinderen In EchtscheidingsSituaties) voorkomt dat kinderen met ouders in scheiding 
te kampen krijgen met psychische problemen. Het biedt groepsgerichte begeleiding aan de jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 
12 jaar.

KIES-coaching
Preventief programma biedt 
begeleiding en ondersteuning 
aan kinderen 
bij scheiding 
van ouders

Blauwe Zorg, nooit van gehoord? U bent niet de enige. De term groene stroom was 
ook niet een-twee-drie bij iedereen bekend. Het idee voor de benaming Blauwe Zorg 
kwam trouwens van die groene stroom: zoals er duurzame alternatieven kwamen op 
de energiemarkt, staat Blauwe Zorg voor betere en goedkopere zorg die voor iedereen 
beschikbaar is en blijft, ook voor toekomstige generaties.  

Twee jaar geleden wees het ministerie van VWS Blauwe Zorg aan als één van de zeven 
proeftuinen in Nederland; sindsdien zoeken de partners naar mogelijkheden om de 
zorg efficiënter te maken. De partners, dat zijn zorgverzekeraar VGZ, het Huis van 
de Zorg, het Maastricht UMC+ en stichting Zorg in Ontwikkeling, ZIO, een eerstelijns 
zorgorganisatie waarbij huisartsen en fysiotherapeuten uit Maastricht en Heuvelland 
zijn aangesloten. De inspanningen van deze partijen - in samenwerking met heel 
veel andere organisaties - hebben al geleid tot de oprichting van de Stadspoli’s en 
de invoering van de anderhalvelijnszorg, waarbij medisch specialisten en huisartsen 
nauw samenwerken om de patiënt maatwerk te kunnen bieden.

Ontkokering

“Zo’n samenwerking mag voor een buitenstaander vanzelfsprekend lijken,” zegt Guy 
Schulpen, medisch directeur van ZIO en als zodanig één van de kartrekkers van Blauwe 
Zorg, “in de praktijk zijn er heel wat hindernissen die overwonnen moeten worden. 
Daarbij gaat het om geld en administratie, maar ook de angst om zelf overbodig 
te worden en de angst om grenzen te doorbreken die we met z’n allen zo lang in 
stand hebben gehouden. De Stadspoli’s laten zien dat ontkokering leidt tot betere en 
goedkopere zorg. Zorg die door de patiënt bovendien als aangenamer wordt ervaren, 
omdat hij niet naar de klinische omgeving van het ziekenhuis moet, maar dicht bij huis 
geholpen kan worden.” 

Positieve gezondheid

Blauwe Zorg in de wijk is een initiatief dat afgelopen zomer vlot is getrokken in de 
wijken Limmel, Nazareth, Wyckerveld en Wittevrouwenveld. Het project wil de samen-
werking tussen partijen die in de wijk actief zijn intensiveren. Hoe past het binnen het 
grotere kader? “Feitelijk is het een natuurlijk proces geweest,” zegt Schulpen, waarna 
hij wijst op de belangrijke rol die Positieve gezondheid speelt binnen het concept. 
“Positieve gezondheid is een zienswijze die sinds 2012 steeds meer navolging vindt 
binnen de gezondheidszorg. Het is een andere manier van kijken naar wat gezondheid 
eigenlijk ís: niet zozeer het ontbreken van ziekte als wel de aanwezigheid in elke mens 
van eigen krachten en mogelijkheden. Positieve gezondheid gaat om veerkracht, parti-
cipatie en functioneren. Wat doe je met je leven? Ervaar je het als zinvol? Die dimensies 
zijn voor de levenskwaliteit net zo belangrijk als fysieke gezondheid en ze beïnvloeden 
elkaar natuurlijk. Zo leidde het nadenken en het experimenteren in het kader van 
Blauwe Zorg ons als vanzelf naar Trajekt: als partner in welzijn, maar ook omdat de 
medewerkers van Trajekt actief zijn tot in de haarvaten van de maatschappij.”

Nieuwe levenslust

Anne Buskes, directeur van Trajekt, heeft een aantal voorbeelden uit de praktijk paraat 
waaruit blijkt hoe de zorgvraag inderdaad afneemt als je inzet op welzijn: 
“Een weduwe van in de zeventig die vereenzaamde en die zich afvroeg wat de zin van 
haar leven was, die altijd heel vroeg uit de veren was, koppelden we aan een aantal 
jongeren die ’s ochtends geregeld te laat op hun werk kwamen, waardoor ze een vaste 
aanstelling misliepen. De dame belde hen bijtijds uit hun bed en ontving daarvoor een 
kleine vergoeding. Ze besefte dat ze van nut was voor anderen – een aantal jongeren 
kreeg een vaste baan - en dat gaf haar nieuwe levenslust.” Ook van de andere risico-

Blauwe Zorg: dichtbij, beter en betaalbaar
Proefproject in vier Maastrichtse wijken

Jaren van politieke bezuinigingsmaatregelen laten hun sporen na: mensen
met een gering inkomen dreigen op vele terreinen uit de boot te vallen, 
ook op het vlak van gezondheidszorg. Onder de paraplu van Blauwe Zorg 
werken verschillende partijen er sinds 2014 in en rond Maastricht aan om 
het tij te keren. Bij een van de nieuwste loten aan de stam, Blauwe Zorg 
in de wijk, is Trajekt een onmisbare spin in het web.

groep, de ‘verwarde mens’, heeft Anne Buskes een voorbeeld: een buurt was niet blij 
met de komst van een voormalige kapper, die psychisch de weg kwijt was, maar toen 
Trajekt hem de mogelijkheid bood om in de Buurtbrök te knippen, had hij weer zin in
 het leven en konden buurtbewoners bij hem terecht voor een goedkope knipbeurt. 
“Wij vragen mensen wat ze wél kunnen en proberen dan een verbinding te leggen 
naar de maatschappij. Als iemand zich weer nuttig voelt, zoals in de twee voorbeelden 
die ik gaf, merk je dat meteen aan een teruggang in het bezoek aan de huisarts.” 

Mindmaps

Guy Schulpen vindt het mooie voorbeelden, maar ziet nog veel méér kansen om de 
wisselwerking tussen welzijn en zorg te intensiveren. Wéét die huisarts dat die mevrouw 
die jongeren uit bed belt? “Huisartsen zijn meer dan ooit geneigd zich op de eigen 
praktijk te richten, omdat ze meer moeten presteren met minder middelen. Ondanks die 
werkdruk proberen wij alle professionals die in de wijken actief zijn te stimuleren om 
tijd te inves-teren in het leren kennen van elkaar, omdat we ervan overtuigd zijn dat die 
investering zal renderen.” 
Anne Buskes wijst nog op de Mindmaps die Trajekt ontwikkelt, waarop alle burgerinitia-
tieven, samenwerkingsverbanden en projecten van bewoners en professionals in 
de buurt zijn aangegeven. “Het is hoopgevend wat er allemaal gebeurt, maar we raakten 
het overzicht kwijt. Met de Mindmaps hebben we nu een instrument in handen dat ook 
in het kader van Blauwe Zorg vruchtbare verbanden kan leggen.”

“Blauwe Zorg gaat om een mentaliteitsverandering, bij iedereen,” besluit Guy Schulpen. 
“Het gaat om hoe je in het leven staat. Heb ik die medicijnen écht nodig, of levert het 
meer op als ik me nuttig maak in de samenleving? Moet ik, als professional, mijn werk-
terrein afschermen voor vreemde ogen, of moet ik de ramen juist openzetten en mijn 
kennis en vaardigheden zo veel mogelijk delen? We hebben nog een lange weg te gaan, 
maar we zien nu al dat waar de samenwerking op gang komt, hoe kleinschalig ook, 
positieve energie wordt opgewekt en dat is een impuls voor alle betrokkenen.”

Meer informatie over Blauwe Zorg vindt u via www.zio.nl. 

Marjolijn Bruinsma (links) en Sandra Vinken,
KIES-coaches van Trajekt

Guy Schulpen

5



76

Eigen initiatief 

Het is de bedoeling dat de jongeren in een JOP zelf aan de slag gaan met het bedenken 
en ontwikkelen van activiteiten, benadrukken de straatcoaches. “Wij ondersteunen ze, 
maar het initiatief moet van de jeugd zelf komen. Zo heeft het mobiele JOP een eigen 
facebookaccount. Op die pagina kunnen de jongeren hun ideeën spuien. Een van die 
ideeën van jongeren uit Meerssen was bijvoorbeeld een pannakooi. Vervolgens hebben 
we een keer zo’n kooi geregeld, de jeugd vond het prachtig.”

JOGG-methodiek

De insteek van de jeugdwerkers is om zo veel mogelijk jongeren aan het sporten te 
krijgen. Dat ligt natuurlijk ook in het verlengde van de opdracht van de tweede functie 
die Ricardo Muller in Meerssen bekleedt: als JOGG-regisseur is hij verantwoordelijk voor 
het bevorderen van een gezonde en sportieve leefstijl van de jeugd en jongeren van 
Meerssen. “Met de JOGG-aanpak hebben gemeenten een methode in handen om meer 
jongeren op gezond gewicht te krijgen. Het is mijn taak een netwerk te bouwen waar de 
verschillende partners met elkaar samenwerken om dat gezamenlijk doel te bereiken.” 
Maar het aanleren van een gezonde leefstijl is niet iets wat Muller in zijn eentje kan 
waarmaken, benadrukt hij. “De hele omgeving van de jeugd is hiervoor verantwoordelijk. 
Iedereen, van school tot vereniging, kan hieraan bijdragen. De ouders vormen een hele 
belangrijke factor. Want het begint bij de opvoeding.”
Ook rondom de JOP’s probeert Muller, samen met Addie Redmeijer, het bewegen en een 
gezonde leefstijl te stimuleren. “We willen een omgeving creëren rondom de JOP’s  waar 
een laagdrempelig aanbod is voor bewegen, het drinken van water en waar we gezonde 
keuzes van eten en drinken aanmoedigen. Hiermee zetten we voor de jongeren al een 
eerste stap.” 
De jeugd van 4 tot 12 jaar bereikt hij door gesprekken aan te gaan en het geven van 
presentaties  op scholen en verenigingen. Maar ook door aan te sluiten bij bestaande 
activiteiten zoals de gezonde school, en door initiatieven van partners, stakeholders en 
collega’s te ondersteunen en te faciliteren.

Overlast door groepen hangjongeren: zeker de laatste tijd een hot item, breed uit-
gemeten in de media. In de gemeente Meerssen gaat het om rond de 150 jongeren, 
verspreid over de kernen Meerssen centrum, Rothem, Bunde en Ulestraten. 

Sinds 1 mei zijn de straatcoaches Addie Redmeijer en Ricardo Muller actief, elk voor 
tien uur per week. Voor de duur van drie jaar zullen zij zich met de jeugd gaan bezig-
houden. Muller is daarnaast voor tien uur aangesteld als medewerker JOGG (Jongeren 
Op Gezond Gewicht), ook in Meerssen. 

De opdracht voor Redmeijer en Muller is de overlast van jongeren verminderen door 
het realiseren van JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken) op diverse plekken in de 
gemeente Meerssen. Voordat de coaches groen licht kregen van de gemeente hebben 
ze een plan van aanpak ingediend. “Dit plan behelst dat we met een mobiel JOP – een 
omgebouwde SRV-wagen – de plaatsen gaan testen waar de gemeente de JOP’s graag 
wil plaatsen, natuurlijk in overleg met de jeugd en de omwonenden,” aldus de straat-
coaches. Ook brengen ze voor de gemeente in kaart hoeveel jongeren zich precies 
op straat bevinden, op welke plekken, de reden waarom ze daar verblijven en welke 
wensen of behoeftes ze hebben.  

Met de SRV-bus jongeren opzoeken

De eerste stap van de coaches is contact leggen met de jeugd. “We rijden rond met 
onze bus en zoeken de plekken op waar jongeren rondhangen,” vertelt Redmeijer. 
“Vervolgens spreken we de jeugd aan, maken een praatje en inventariseren wat hun 
behoeften zijn.”
En wat wil de jeugd? Redmeijer: “In grote lijnen komt het er op neer dat ze een rust-
plek willen, een eigen plek waar ze elkaar kunnen opzoeken, waar niemand aan hun 
hoofd zeurt en waar ze kunnen chillen en activiteiten kunnen ondernemen.” Dat kan 
voor iedere groep anders zijn, iedere groep heeft zijn eigen identiteit, legt hij uit. “Bij-
voorbeeld jongeren uit Rothem houden over het algemeen niet van sporten, zijn iets 
ouder (18plus) en hebben vaak een (bij)baantje. Jongeren uit Bunde zijn scholieren in 
de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Zij willen graag voetballen en een panna-kooi staat hoog 
op hun verlanglijstje. Deze groepen mengen niet; de leeftijdsverschillen zijn te groot 
en de interesses matchen niet.”
De straatcoaches hebben al een aantal groepen in beeld: 20 jongeren uit Rothem, 25 
uit Meerssen centrum, 25 uit Bunde en 12 tot 15 in Ulestraten. Redmeijer en Muller 
onderzoeken ook of er jongeren zijn die met problemen rondlopen en individuele 
hulp nodig hebben. Indien nodig, verwijzen ze deze jongeren door naar een jeugd-
coach van de gemeente Meerssen.

Begrip en draagvlak creëren

Is er eenmaal een geschikte plaats in beeld voor een JOP, een Jongeren Ontmoetings 
Plek, dan is het van belang dat de buurt hier geen last van ondervindt. “Het creëren 
van begrip en draagvlak bij de omwonenden is van groot belang,” benadrukt Muller. 
“Dat vereist een uitgebalanceerd traject. Eerst doen we briefjes in de brievenbussen 
van de buurtbewoners, met daarin tekst en uitleg over een JOP, én een uitnodiging 
om bij ons – bij de mobiele bus – langs te komen, met de jongeren kennis te maken 
en de bus van binnen te bekijken.”
De straatcoaches hebben ook een vragenlijst gemaakt, die door omwonenden dient 
te worden ingevuld. Rothem was de eerste dorpskern waar ze deze hebben gebruikt. 
Met mooie resultaten, zegt Muller tevreden. “Daar is, met inspraak van omwonenden 
en jongeren, al een geschikte plek gespot voor een JOP. Jongeren vonden het een 
prima plaats en de omwonenden vonden het ook oké.”
Een plek bij het zwembad van Meerssen en bij het Sportpark Bunde wordt nu onder-
zocht op geschiktheid. 

Hangjeugd in de gemeente Meerssen
Op zoek naar een eigen plek om te chillen
Rondhangen op straat met gelijkgestemde zielen, liefst op plekken waar niet 
te veel pottenkijkers zijn, en lekker samen chillen. Tja, je bent jong en je wilt wat… 
Helaas is de relatie jeugd en openbare ruimte vaak geen gelukkig leven beschoren. 
Rondhangende jongeren roepen irritaties op van omwonenden, die al snel in 
de klaagmodus schieten over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Zo ook in de gemeente 
Meerssen, waar de aanpak van dit probleem, ondanks diverse maatregelen, niet 
tot het gewenste resultaat leidde. Twee straatcoaches van Trajekt willen daar 
verandering in brengen.  

Samen de dialoog aangaan

Overlast studenten in de buurt 
aanpakken door intensieve 
samenwerking tussen Trajekt en 
de Werkgroep Studentenoverleg 
van het Veilige Buurten Team

Het samenleven van studenten van de Hogere Hotel-
school in Limmel en buurtbewoners van deze Maas-
trichtse wijk verloopt niet altijd zonder slag of stoot. 
Het wederzijds onbegrip leidt vaak tot conflicten. 
Buurtbewoners geven aan veel overlast te hebben van 
de studenten. 

Dialoogbijeenkomsten
Vanuit het ‘Veilige Buurten Team’ (VBT) is in het kader 
van een integrale aanpak van deze problematiek de 
Werkgroep Studentenoverleg samengesteld. Deze 
werkgroep bestaat o.a. uit  leden van de buurtraad, 
betrokken bewoners, studenten van studentenpanden, 
studentenvereniging Amphitryon en de opbouwwer-
ker van Trajekt. Zij komen eens per twee maanden bij 
elkaar om problemen te signaleren en mogelijke oplos-
singen te bespreken. 
Uit dit overleg zijn de zogenoemde ‘dialoogbijeenkom-
sten’ voortgekomen: sinds twee jaar sluiten buurtbe-
woners aan bij de training van de hotelschool voor alle 

eerstejaars studenten, om te praten over de overlast 
die zij van studenten ervaren. De achterliggende ge-
dachte is dat de studenten zich hierdoor meer kunnen 
verplaatsen in de inwoners van Limmel en bereid zijn 
rekening met hen te houden. 
En zo zijn er nog een aantal acties die het samenleven 
kunnen verbeteren. Een daarvan is de inzet van de me-
thodiek Jongerenbuurtbemiddeling, een initiatief van 
opbouwwerker Karen Hop en jongerenbuurtbemidde-
laar Mardoeka Christensen van Trajekt.

Getrainde buurtbemiddelaars
Jongerenbuurtbemiddeling wordt ingezet wanneer er 
onenigheden in de buurt spelen. De jongerenbuurt-
bemiddelaars gaan met alle betrokken partijen om 
de tafel zitten om gezamenlijk naar een oplossing te 
zoeken. Om dit (vrijwilligers)werk te kunnen doen, 
moeten de bemiddelaars een speciale training tot jon-
gerenbuurtbemiddelaar volgen. Mardoeka Christensen 
ondersteunt de bemiddelaars gedurende het proces. 

In het vervolgtraject zullen de jongerenbuurtbemid-
delaars actief aan de slag gaan met de buurtbewoners 
die overlast ervaren, de studenten én de huiseigenaren 
van de ‘probleempanden’. Samen gaan ze op zoek naar 
oplossingen die draagvlak hebben bij alle betrokken 
partijen. In overleg met de gemeente, de politie, de ho-
telschool en de buurt wordt bekeken hoe de afspraken 
gehandhaafd kunnen gaan worden. 

Trajekt en de Werkgroep Studentenoverleg slaan handen ineen 
om overlast van studenten te beteugelen

Samenwerking tussen Jongerenbuurtbemiddeling van Trajekt en de Werkgroep Studentenoverleg van 
het Veilige Buurten Team moet leiden tot minder overlast van studenten in de Maastrichtse buurt Limmel. 
Of het in de praktijk echt gaat werken zal de toekomst uitwijzen, maar de eerste stappen zijn gezet.

“Zo kom ik onder de mensen.”

Ontmoetingsactiviteiten zoals de handwerk- en 
knutselgroep in Vaals bevorderen het samenzijn 
van vrouwen (van verschillende culturen), waar-
door leuke contacten ontstaan en eenzaamheid 
wordt voorkomen.

Multicultureel handwerk- en knutselgroepje als laagdrempelige ontmoetingsplek

De bijeenkomsten vinden plaats in een lokaal in de 
Tamboerijn aan het St. Jozefplein in Vaals, waar ook het 
maatschappelijk werk van Trajekt al jarenlang over een 
kantoorruimte beschikt. Het is inmiddels uitgegroeid tot 
de vaste stek van de handwerkgroep.

Hechte groep
Initiatiefneemster Ahanima Attosh, afkomstig uit Irak, 
is best wel een beetje trots op ‘haar’ handwerkgroepje. 
“We komen nu toch alweer drie jaar elke week bij 
elkaar, en zijn inmiddels een hechte groep geworden.” 
De Iraakse voelde zich enkele jaren geleden eenzaam 
in haar nieuwe woonplaats Vaals, zegt ze. “Ik had geen 
werk, niet veel bezigheden en weinig tot geen contac-
ten.” Toen zij met maatschappelijk werker Anne-Marie 
Conraads in contact kwam, ontstond het idee van 
het opzetten van een handwerkgroepje voor zowel 
allochtone als autochtone vrouwen uit de omgeving 
van Vaals. “Na een korte publiciteitscampagne waren 
er genoeg gegadigden. Met behulp van Trajekt en de 
gemeente Vaals kregen we de beschikking over een 
vaste ruimte. Vrij snel daarna zijn we met de groep van 
start gegaan.” 
Inmiddels is het aantal vaste bezoekers gegroeid tot elf. 
En wordt er heel wat moois gemaakt tijdens kunstzinni-
ge bijeenkomsten. “Sommige vrouwen zijn heel creatief 
en leren de andere deelnemers allerlei technieken op 

De handwerkgroep op de donderdagochtend in Vaals is voor veel vrouwen een welkome onderbreking van de week. 
Tijdens het drinken van een kop koffie worden de nieuwste borduur- en handwerktechnieken uitgewisseld. 
Voor de allochtone vrouwen biedt de bijeenkomst daarnaast ook gelegenheid om de Nederlandse taal te beter 
te leren spreken, want oefening baart kunst, en gekletst wordt er genoeg tijdens de creatieve ontmoetingen…

het gebied van haken, breien en borduren. Ook maken 
we kaarten, speelpoppetjes en knuffels in alle soorten 
en maten,” vertelt Ahanima, terwijl ze trots de foto’s 
toont op haar mobiele telefoon.

Nederlandse taal oefenen
Wanneer de dames samenzijn, geldt de afspraak dat 
er alleen Nederlands gesproken wordt. Sinds enkele 
maanden komen de allochtone vrouwen iets eerder – 
rond 9 uur – om de Nederlandse taal beter onder de 
knie te krijgen. Dat doen ze onder leiding van deel-
neemster Bernie Peters. “Die tijd benutten we om Ne-
derlandse conversatie en schrijven te oefenen. Ik geef 
dan bijvoorbeeld opdracht om een brief te schrijven. 
Zo kunnen de vrouwen oefenen met zinsopbouw en 
woorden.” Bernie doet het met plezier. Ze komt hier 
sowieso voor de gezelligheid, zegt ze.” Het is leuk 
tijdverdrijf en er wordt veel gepraat en gelachen.” Een 
enkele keer komen deelnemers van de groep bij haar 
met vragen of problemen, “die verwijs ik dan door naar 
de huisarts of het maatschappelijk werk.”
Een van de vaste bezoekers van het eerste uur is Annie 
Schmitz. Zij is Duitse, maar woont al 23 jaar in Vaals. 
“Ik kom hier iedere week, vooral om te praten met de 
andere vrouwen,” zegt ze. “En natuurlijk om wat te le-
ren over handwerken en breien. Het is een leuk clubje 
en zo kom ik onder de mensen. Het praten met de 

buitenlandse vrouwen gaat vaak met armen en benen, 
maar we begrijpen elkaar, en daar gaat het om.”

Afscheid van Vaals
Maatschappelijk werker Anne-Marie Conraads van 
Trajekt vervult de rol van ‘achterwacht’ van het clubje, 
maar in de praktijk hoeft ze niet veel te doen. “We bie-
den kosteloos de ruimte aan, evenals koffie en thee. Af 
en toe kopieer ik handwerkpatronen voor de vrouwen. 
Als ik of mijn collega tijdens ons werk mensen tegenko-
men die eenzaam zijn en die op zoek zijn naar sociale 
contacten, verwijzen we ze meestal naar de handwerk-
knutselgroep. Ook andere netwerkpartners doen dat.”
De werkzaamheden van Trajekt in Vaals lopen op 31 
december 2016 ten einde. Dat betekent dat Anne-
Marie en haar collega hun vaste stek gaan verlaten en 
afscheid moeten nemen, ook van de handwerkclub. 
“Gelukkig komt het voortbestaan van het groepje 
niet in gevaar,” zegt Anne-Marie. “De gemeente heeft 
kenbaar gemaakt dat de dames kosteloos de huidige 
ruimte mogen blijven gebruiken.”

Dialoogbijeenkomst in Hogere Hotelschool

Straatcoaches Ricardo Muller (links) en Addie Redmeijer

Straatcoaches van Trajekt gaan overlast aanpakken van rond 
de 150 jongeren in de gemeente Meerssen door de realisatie 
van JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken). Daarnaast is er 
in het kader van JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) 
aandacht voor het bevorderen van een gezonde en sportieve 
leefstijl van de jeugd en jongeren in deze dorpskern.



M
aa

tsc
ha

pp
el

ijk
e 

Be
ur

sv
lo

er
 M

aa
str

ich
t

Alle meiden uit Limmel en Nazareth in de leeftijd van 
11 tot en met 17 jaar zijn welkom. De groep, die sinds 
eind augustus actief is en nu tien deelnemers rijk is, 
komt wekelijks bij elkaar.
Trajekt-medewerker Jules Schoren, opbouwwerker 
jeugd en gezin, heeft de club samen met collega’s, 
vrijwilligers en uiteraard de meiden zelf, opgericht. 
Wat is het doel van deze groep? “We willen werken aan 
het vergroten van de weerbaarheid van tienermeiden 
in de Maastrichtse buurten Nazareth en Limmel,” zegt 
hij. “Dat willen we bereiken door het organiseren van 
themagerichte avonden, in samenwerking met school-
maatschappelijk werkers. Dan moet je denken aan 
items zoals verliefd zijn, school, opgroeien, persoonlijke 
verzorging en seksualiteit; allemaal onderwerpen die 
meiden in deze leeftijdsgroep aanspreken en waar ze 
graag meer van willen weten.” 
Maar dat is niet alles. De ambitie reikt verder. Jules: 
“Ook meedoen aan het maatschappelijk leven in de 
wijk en is een van de doelen waar we aan werken. We 
willen de meiden stimuleren en motiveren iets te bete-
kenen voor hun eigen wijk. Zo willen we samen met de 
groep activiteiten organiseren in de buurt, voor zowel 
jong als oud.” 

Informatieve- en buurtactiviteiten worden afgewisseld 
met initiatieven van de meiden zelf, bijvoorbeeld leuke 
uitjes. Maar dat kost natuurlijk geld. “Om dit soort uit-
stapjes te bekostigen, hebben de tuttebelle een flessen-
actie gehouden in hun wijk. De meiden zijn zelf langs 
de deuren gegaan om lege flessen in te zamelen. Met 
deze actie werd een flink bedrag opgehaald,” vertelt 
Jules. En ook daar zit weer een bedoeling achter. “Op 
deze manier proberen we de meiden te leren dat als je 
iets wilt in het leven, je hier hard voor moet werken.”

Een ploeg van zes vrijwilligers zorgt voor ondersteu-
ning, zowel bij de voorbereiding en als bij uitvoering 
van de activiteiten. Streven is de meiden zoveel 
mogelijk zelf te laten meewerken in voorbereiding 
en/of uitvoering.

Kleine tuttebellen

Sinds medio september zijn er ook aparte clubs voor 
de leeftijdsgroep van 5 tot en met 10 jaar oud: voor 
de meiden de Tuttebellekes, voor de jongens 
de Batteräöfkes. 
De meiden van de grote Tuttebelleclub komen op 
de woensdagmiddag meehelpen bij activiteiten van 
de kleine tuttebellekes en bateräöfkes. “Een goede 
ontwikkeling,” vindt Jules. “Jong geleerd, oud gedaan. 
Op deze manier maken de meiden al op jonge leeftijd 
kennis met vrijwilligerswerk en leren ze dat het fijn is 
iets voor hun jonge buurtgenootjes te betekenen.”

Promotietour

Om deelnemers te werven hebben de beroepskrachten, 
vrijwilligers en enkele meiden uit de groep een promo-
tietour gehouden door de wijken Nazareth en Limmel. 
Jules: “Een gigantische podiumwagen, compleet met 
licht en geluid én met versiering aangebracht door de 
tuttebelle, heeft een avond lang door de wijk gereden. 
Met als doel de club bekendheid te geven. Dankzij het 
enthousiasme van de meiden en vrijwilligers die hier-
aan mee deden hebben we binnen een week het aantal 
deelnemers verdubbeld!”

Super leuk

Nadeshka (11), Dylana (11) en Amira (12) zitten met 
hun drieën aan een tafel in het buurtcentrum van 
Nazareth. De Tuttebelleclub is net afgelopen en ze 
willen er graag wat over vertellen. Op de vraag of ze 
het leuk vinden in de club roepen de dames heel eens-
gezind: “Ja heel erg leuk!” “Super leuk!”. “Wij vinden 
het vooral fijn om uitstapjes of activiteiten te organi-
seren en die dan samen te doen,” zegt Amira. “Het is 
altijd gezellig en vol met plezier. En het is altijd druk. 
Het is best wel gek dat er opeens een club is en dat 
die dan in een keer zo groot is!” 
De meiden over de activiteiten: “Het zwemmen bij 
Zwemparadijs Mosaqua was heel fijn, we hebben de 
hele dag gelachen. En op de woensdagmiddag mogen 
we meehelpen bij de kleine Tuttebellekes- en Batte-
räöfkesclub. Dat is heel leuk om te doen! En samen 
tuttelle bij kapster Happy Hair Desiree  in Nazareth 
was ook gezellig.”

Bij de Tuttebelleclub’ draait het 
om weerbaar opgroeien en 
meedoen aan het maatschappelijk 
leven in de buurt. Deze meiden-
groep uit Limmel/Nazareth richt 
zich op de leeftijd 11 tot en met 
17 jaar.

Vergroten weerbaarheid staat centraal bij meidengroep in Nazareth/Limmel

De Tuttebelleclub maakt meisjes meer mans
Wie kent ze niet, de scheldwoorden uit oma’s tijdperk. Hoewel ze niet meer dagelijks gebezigd 
worden, zijn veel van deze termen nog niet helemaal in vergetelheid geraakt. Meiden uit Limmel 
en Nazareth diepten het oude, maar prachtige scheldwoord ‘tuttebel’ op, stoften het af en doopten 
hun meidengroep tot de ‘Tuttebelleclub’. Bij deze ambitieuze club draait het om o.a. weerbaar 
opgroeien, meedoen aan het maatschappelijk leven door vrijwilligerswerk in eigen buurt en 
zelf activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Allemaal zaken die de meiden graag leren bij hun 
favoriete vriendinnengroep, de Tuttebelleclub. 

De beursvloer vond op donderdagmiddag 13 oktober plaats in het sfeervolle Centre 
Céramique in Maastricht. Ruim 60 bedrijven/aanbieders en 76 maatschappelijke 
organisaties uit Maastricht en Heuvelland waren aanwezig om hun vraag en aanbod te 
‘verhandelen’ tijdens deze sociale ruilbeurs, waarbij de beurzen gesloten blijven. 
Na de opening om 15.00 uur door de inmiddels traditionele slag op de gong, ver-
richt door wethouder Gerats (welzijn en Wmo) van de gemeente Maastricht, begaven 
ondernemers, (sport)verenigingen, buurtinitiatieven en diverse non profit organisaties 
zich op de beursvloer om mooie matches te maken. Er viel heel wat te verhandelen, 
o.a. stageplekken, het leveren van vrijwilligers, materialen zoals meubilair, gereed-
schap en servies, maar ook kennisoverdracht of advies waarmee verenigingen of or-
ganisaties een stukje deskundigheidsbevordering in huis krijgen. Ondernemers mogen 
na deelname het keurmerk maatschappelijk betrokken ondernemer voeren. 
De gesloten deals zijn niet vrijblijvend: bij de totstandkoming van de contracten is een 
notaris betrokken.
Tijdens de beursvloer deed het radioprogramma ‘Bij de Liewe’ op Radio Maastricht  
live verslag van de gebeurtenissen met o.a. interviews met bezoekers en beschrijvin-
gen van matches.

Preventieve waarde

De preventieve waarde van de beursvloer ligt in de verbinding tussen sterk en zwak, 
tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Deze laatsten beschikken 

Maatschappelijke Beursvloer Maastricht 
Heuvelland Jaarlijks terugkerend evenement bewijst opnieuw meerwaarde

Beursberichten 
Beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven. 
Dit keer: een match tussen communicatiebureau Staalwit en het vmbo van het Porta Mosana College

Match beursvloer geeft boost aan gezondheid leerlingen vmbo Maastricht
Een ontmoeting op de maatschappelijke beursvloer in oktober 2015 van 
communicatiebureau Staalwit en het vmbo van het Porta Mosana College 
resulteerde in een gezondheidsconcept voor alle vmbo-scholen in Maas-
tricht. Met als veelbelovende naam ‘Hartstikke’.
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Koen van der Sterren, sportdocent op Porta Mosana, was op de beursvloer op zoek naar 
een bedrijf dat hem kon helpen met het ontwikkelen van een gezondheidsconcept voor 
leerlingen van het vmbo, Maastricht-breed. Een match met Rachid Frederik Euwes van 
Staalwit leverde een mooie match op, met meerwaarde voor beide partijen. 

Uitdagende opdracht
“De specifieke vraag van Van der Sterren was of wij een branding konden ontwikkelen 
die als leidraad zou dienen voor een gezonde manier van leven voor de studenten, met 
daarin ook een rol voor de ouders,” vertelt Euwes. Voor Staalwit een uitdagende op-
dracht, waarin het communicatiebureau veel van haar expertise kwijt kon. Behalve het 
concept ontwikkelde Staalwit ook het logo, de huisstijl, de infographics, bedacht de naam, 
verzorgde de fotografie en de content en bepaalde de strategie van de communicatie.
Het ambitieuze plan heeft als pijlers educatie, sport, health checks en actieve ondersteu-
ning door de ouders. Euwes: “Tijdens de uitvoering wordt bewust gewerkt met gezond-
heidschecks voor de leerlingen. Dat houdt in een Shuttle-run test en een meeting van de 
taille, BMI en lichaamssamenstelling. Ook krijgen de deelnemers educatie over gezond 
leven en gezonde voeding, evenals bewegings- en sportactiviteiten.”
Het einddoel van Hartstikke is het meelopen van alle 1e en 2e klas leerlingen van de 
vmbo-scholen in Maastricht met de 5 km loop van Maastrichts Mooiste. 

Mooie tegenprestatie
Inmiddels is het concept een keer geheel uitgevoerd, met volgens Euwes “mooie resulta-
ten en leerlingen die bewuster en gezonder in het leven staan.” 
Op 12 juni 2016 heeft het hardloopevenement plaatsgevonden. Tijdens de loop kreeg 
Staalwit een mooie tegenprestatie aangeboden van Porta Mosana. “Alle 400 deelnemers 
droegen een shirt met het logo van Staalwit. Een fantastische reclame voor ons bedrijf,” 
zegt Euwes lachend.

Met meer dan 300 deelnemers en 201 matches was de alweer zesde Maatschappelijke 
Beursvloer wederom een succes.

vaak niet over voldoende financiële middelen en/of kennis en kunnen iedere vorm van 
ondersteuning goed gebruiken. Deelname aan de beursvloer heeft ook meerwaarde voor 
het ontwikkelen van een netwerk en voor het opdoen van contacten. Dit geldt zeer zeker 
voor de afgevaardigden van de verenigingen en kleinschalige buurtinitiatieven, die in het 
dagelijks leven doorgaans niet met het bedrijfsleven in contact komen. Of zoals een van 
de bezoekers Marie-Louise Jacobs  het zegt: “Door aan de beursvloer mee te doen, heb
 ik een duurzaam netwerk opgebouwd, met leuke contacten, waar ik altijd op kan terug-
vallen. Met sommige partners uit het bedrijfsleven heb ik zelfs een jaarlijkse terugkerende 
deal, die ons veel profijt biedt.”
Bij sluiting van de beursvloer om 17.00 uur stond de teller op 201 matches. Een mooi 
eindresultaat!

Workshop ‘Flirten op de beursvloer’

Voor bedrijven en organisaties was er dit jaar de mogelijkheid beslagen ten ijs te komen 
op de beursvloer. De door Trajekt aangeboden gratis workshop ‘Flirten op de beursvloer’ 
bood een prima voorbereiding voor de deelnemers en gaf antwoord op vragen als: hoe 
verloopt een beursvloer? Wat zijn de beste tips om snel contact te leggen? Hoe krijg je 
veel aandacht voor je vraag of aanbod? En wat levert het je op als deelnemer?   

Op www.beursvloermaastricht.nl kunt u filmpjes, verslagen, voorgaande matches en 
foto’s bekijken om een indruk te krijgen van dit evenement.
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De tuttebelle bij kapsalon Happy Hair Desiree

Promotietour door de buurt
Leerlingen vmbo Porta Mosana tijdens Maastrichts Mooiste op 12 juni. Rechts vooraan: Rachid Euwes.



1110

Op het uitgestrekte terrein staan o.a. tenten, allerlei speeltoestellen, lange tafels met 
parasols en een klein zwembad. Uit grote muziekboxen klinken populaire deuntjes. 
Overal waar je kijkt zijn kinderen en opgeschoten jeugd zich aan het vermaken. Vooral 
het zwembad is heel populair. Geen wonder, iedere vorm van verkoeling is welkom bij 
een temperatuur van bijna 30 graden. 

Creatieve workshop

Het is 2 uur, de middagactiviteit gaat van start. De kinderen hebben al een drukke 
ochtend achter de rug met een gezamenlijk ontbijt, ochtendgymnastiek en het bouwen 
van hutten op de Hutten Bouwspeelplaats, ook gelegen op dit terrein.
Tijd dus voor een bezigheid die wat rust en concentratie brengt: een creatieve workshop. 
De jeugd zit aan lange tafels met parasols, die enigszins bescherming bieden tegen de 
felle zon. Activiteitenbegeleider Silvana Crefcoeur, docent beeldende kunst en verbonden 
aan de Kunstketel, heeft voor iedere deelnemer alle benodigdheden klaargezet. Wat gaan 
de kinderen maken? “Vandaag gaan we met boetseerklei aan de slag en met natuurlijke 
materialen zoals houten takjes. Het wordt een vrije opdracht, de kinderen mogen maken 
wat ze willen. Zij mogen zich helemaal uitleven.” Silvana zal deze week gedurende vier 
middagen aanwezig zijn om een activiteit te verzorgen. Iedere dag zijn er nieuwe materi-
alen waarmee de deelnemers aan de slag kunnen.

Genieten met volle teugen

Delano Scheffer (11) zit rustig aan tafel, hij heeft zijn klei nog niet aangeraakt en kijkt 
toe hoe de andere kinderen met hun opdracht in de weer zijn. Hij wil wel een praatje 
maken. “Ik komt hier voor de gezelligheid,” vertelt hij. “Ik doe veel samen met de 
andere kinderen: knutselen, zwemmen, dansen. Er is hier heel veel te doen, je hebt 
geen tijd om je te vervelen. En ik blijf de hele week hier slapen.” Hij geniet vooral van 
de optredens van Knabbel en Babbel. “Dat is heel leuk en om te lachen. Ze dansen 
heel gek en doen spelletjes met ons.”
Naast hem zit Serafina van der Horst (8), afkomstig uit Limmel. Zij gaat helemaal op in 
haar kunstwerk en zit geconcentreerd te werken. Ze vind deze vakantieweek geweldig 
en geniet er met volle teugen van. “Samen met een paar vriendinnen slaap ik in een 
tent. Dat is echt heel cool. We mogen wel praten, maar heel zachtjes. Er is hier van 
alles te doen: er is een springkussen, een zwembad en een tent vol met speelgoed. 
Vanavond mogen we een kampvuur maken en er is ook nog een speurtocht.”

Inzet vrijwilligers

Een van de begeleiders die aanwezig is om dit evenement in goede banen te leiden 
is vrijwilliger en buurtbewoner Agnes. De hele week, vanaf 8 uur ’s morgens tot 12 uur 
’s nachts, is ze van de partij. “Thuis zitten is niets voor mij,” zegt ze. “Hier kan ik mij 
echt nuttig maken. Het is leuk om met de jeugd bezig te zijn. Ik doe eigenlijk van alles: 
ik zorg dat de kinderen genoeg drinken – dat is wel nodig bij deze hoge temperaturen – 
help mee bij het maken van de lunch en verricht kleine hand- en spandiensten. Tussen-
door houd ik een oogje in het zeil. Als er zaken zijn die niet goed verlopen, grijp ik in.” 

Geslaagd zomerkamp

Sjef Zwackhalen, jongerenopbouwwerker bij Trajekt, is samen met de sportcoaches, 
de vrijwilligers van de Happy Kids en de buurtouders verantwoordelijk voor de orga-
nisatie en uitvoering van ‘Heppie bij de Liewe’. Wat was de reden voor dit initiatief? 
“Wij willen kinderen uit gezinnen die weinig tot geen budget hebben voor een vakantie, 
een week aanbieden waarin zij goedkoop en ongestoord kunnen genieten, zodat ze toch 
een echt vakantiegevoel krijgen,” aldus Sjef. Een doel dat zeer zeker behaald is, vindt hij. 
“Kinderen en tieners hebben deze week ervaren als een soort uitje in hun eigen buurt. 
En ze hebben genoten.” Over de opkomst hoeft hij niet te klagen: rond de 80 tot 100 
jeugdigen per dag bezochten ‘Heppie bij de Liewe’.

Avontuurlijke ‘all inclusive’ vakantieweek voor de jeugd 

Zomerkamp ‘Heppie bij de Liewe’
Het Leeuwenpark aan de Edisonstraat in de Maastrichtse wijk Witte-
vrouwenveld lijkt op deze hete augustusmiddag wel een echt kinder-
paradijs. Het is de tweede dag van het grote zomerevenement ‘Heppie 
bij de Liewe’, dat een week lang zal duren. Niet alleen overdag, ook in 
de avonduren gaan de activiteiten door. En als klap op de vuurpijl mag 
de jeugd  blijven overnachten in het speciaal voor dit doel opgezette 
tentenkamp.

‘Heppie bij de Liewe’  is een zomerkamp dat van 22 tot en met 27 augustus plaatsvond in de Edisonstraat in de Maastrichtse wijk Wittevrouwenveld. 
Dit evenement richtte zich speciaal op die groep kinderen en tieners afkomstig uit gezinnen met weinig tot geen budget voor vakanties. 80 tot 100 jeugdigen 
in de leeftijd van 4 tot en met 15 jaar bezochten dit zomerkamp.

Al diverse VO scholen voor kinderen in de leeftijd van 
16 tot 19 jaar hebben deelgenomen aan dit succesvolle 
project. Vaste startlocatie is het Stay Okay aan de Maas-
boulevard in Maastricht. 
Op een donderdagochtend eind mei is het de beurt aan 
leerlingen van het ROC Leeuwenborgh Maastricht. Een 
hele uitdaging: binnen drie uur moeten ze proberen 
de schulden van hun fictieve personages op te lossen. 
Om dit te bewerkstelligen gaan ze na een korte uitleg, 
gewapend met een tablet, in groepjes van drie op weg 
naar diverse organisaties (zowel non profit als com-
merciële) die hen van informatie voorzien. Tijdens hun 
tocht door de stad zijn het de jongeren zelf die de be-
slissingen nemen. Via Google+ is er continu verbinding 
en contact met de spelleiders in het Stay Okay.  

Evaluatie

Nadat de groep tegen twaalven is teruggekeerd in 
het leslokaal, volgt een interactieve nabespreking. 
Aan de orde komen zaken zoals: Is het gelukt om uit 
de schulden te komen? Op welke manier? Hebben de 
jongeren voor een goede aanpak gekozen en de juiste 
beslissingen genomen? Ieder groepje doet verslag van 
de opgedane ervaringen en vertelt hoe ze de situatie 
hebben aangepakt. Ook wordt de sociale kaart van 
Maastricht rondom schuldhulpverlening getoond en 
uitgelegd. Tenslotte vullen de leerlingen een evaluatie-
formulier in.

Nuttige praktijkoefening

Ze hebben het spel zojuist met veel plezier gespeeld: 
Loraine Smeets, Nikki Schoonbrood en Desiree Vleu-
gels, leerlingen van niveau 2 van ROC Leeuwenborgh. 
Was het een leerzame ervaring? “Jazeker,” antwoorden 
ze eensgezind. “Je leert wat je moet doen als je in 
de schulden zit. Het is verstandig om in zo’n situatie 
eerst werk te zoeken, zodat je een inkomen hebt. 
Daarna kun je bij de bank een lening afsluiten, zodat 
je je schulden kunt afbetalen. We hebben veel uitleg 
gekregen. Ook weten we nu dat je niet zomaar geld 
krijgt van de bank, maar aan bepaalde voorwaarden 
moet voldoen.” “En dat het beter is om niet impulsief 
schulden te maken,” voegt Loraine er nog aan toe.

Netwerkmiddag met samenwerkings-
partners

Om NoCredit, GameOver! te evalueren met de verte-
genwoordigers van alle organisaties die hebben mee-
gewerkt aan de uitvoering van dit stadsspel, vond er 
op 30 juni een netwerkmiddag plaats, ook in het Stay 
Okay. Rond de 40 professionals waren hierbij aanwe-

NoCredit, GameOver! maakt jongeren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar spelenderwijs bewust van de risico’s van schulden.

Jongeren leren via Serious Urban Game 
met schulden om te gaan. Want: 
‘NoCredit, GameOver!’
Het stadsspel ‘NoCredit, GameOver!’ wil jongeren spelenderwijs bewust maken van de risico’s van schulden. Dat gebeurt op een interactieve manier. 
Met behulp van digitale media wordt de werkelijkheid nagebootst.‘NoCredit, GameOver!’, ontwikkeld door de Belgische organisatie ew32, wordt door 
de gemeente Maastricht ingezet in het kader van het armoedebeleid. Trajekt voert het project uit. 

zig. Sandra Smeitink, jeugdopbouwwerker van Trajekt 
en uitvoerder van dit Serious Urban Game, verzorgde 
de presentatie met de resultaten en de ervaringen van 
deelnemers.

Maatwerk

Uit de evaluatie kwam naar voren dat bij de uitvoering 
van het spel iedere keer maatwerk geboden moet 
worden. Want iedere groep is anders, heeft een andere 
context en vraagt om een andere inzet. De jongeren 
verschillen qua achtergrond maar ook qua niveau. 
Er gingen stemmen op die pleitten voor méér van dit 
spel. Vaker, structureel, op jongere leeftijd, maar ook 
voor andere doelgroepen. Zoals o.a. voor ouders van 
deelnemers, basisschool leerlingen (groep 7 en 8), 
nieuwkomers en werklozen.
Ook werd uitgebreid bekeken hoe de verschillende 
deelnemende organisaties kunnen bijdragen aan het 
voortbestaan van NoCredit, GameOver!

Zelf beleven beklijft

De ontwikkelaar van het spel, de Belgische organisatie 
ew32, heeft in juli en augustus naar aanleiding van 
feedback van in Maastricht gespeelde sessies bepaalde 
onderdelen aangepast. Zo kon het spel in september 
weer gespeeld worden door een nieuwe groep scho-
lieren, die er  - hopelijk - veel van hebben opgestoken. 
Want, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van 
Amsterdam naar de effectiviteit van Serious Urban 
Games: het zelf beleven of ervaren biedt de meeste 
garantie op het onthouden van de aangeboden les.

Feiten en cijfers

Voor meer informatie over NoCredit, GameOver!, 
ga naar www.pasopjegeld.nl, button ‘Stadsspel. 
Of neem contact op met  Sandra Smeitink 
T 06 – 556 952 79
E sandra.smeitink@trajekt.nl

School Leergang week 2015 Leerlingen
Terra Nigra Praktijkonderwijs 45 20
Bernard Lieve Goed school VMBO-Gymnasium 45 90
(Vrijwilligers)organisaties KBL, MEE Zuid Limburg, 45  
 Buurtopbouwwerk (Trajekt), Expertteam  
Porta Mosana VMBO 4de jaars 46 300
       
School Leergang week 2016 Leerlingen
Sint Maartens  VMBO 4de jaars 5 240
Bonnefanten College VMBO 16 70
Bonnefanten College VHBO 9 180
Terra Nigra Fase 3 22 300
Leeuwenborgh MBO Toerisme 20 70
Leeuwenborgh Entree 20 21
Leeuwenborgh Zorg & Welzijn 21 45
Leeuwenborgh/Terra Nigra Inhaalmoment  24 15

Totaal tot juli 2016     1351

Serafina van der Horst (boven); Delano Scheffer samen met 
vrijwilliger Agnes (midden); met docent Silvana Crefcoeur (beneden)

Loraine Smeets, Nikki Schoonbrood en Desiree Vleugels

Netwerkmiddag met samenwerkingspartners
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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
Artikel Blauwe zorg (p. 5) door Maria Roovers,
Ezelsoor tekst & beeld

Fotografie

Henry Peters: portret Maria Jansen (p. 1)
Alf Mertens: portret Wim Groot (p. 2)
Sacha Ruland: beursvloer (p. 9) en 
portret Anne Buskes (p. 1)
Marc Mingels: beursberichten (p. 9)
Overigen: Trajekt

Drukwerk

Andi Druk, Maastricht-Airport

Meer informatie over Trajekt

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

BTM is geen reguliere toneelclub maar een sociaal artistiek 
project, een nieuw platform in de stad, met verhalen van echte 
mensen, kunstzinnig verbeeld, verbindend en innovatief in haar 
werkwijze.
De groep maakt voorstellingen onder leiding van regisseur 
Tamara Jongerden van Kumulus en sociaal werker Gina Mingels 
van Trajekt; voorstellingen over de leden zelf, over hun leven, 
hun buurt en hun stad.
Het gezelschap, waarin alle leeftijden en achtergronden zijn 
vertegenwoordigd, bestaat uit spelers, een productieteam en 
een bestuur. De kerngroep is afkomstig uit de wijk Mariaberg/
Blouwdörp en wordt aangevuld door deelnemers uit andere 
wijken en professionele podiumkunstenaars.

Pittige onderwerpen

Het buurttheater wil door middel van persoonlijk documentair 
theater individuele problematieken aan de orde stellen, die 
raken aan bredere sociaal maatschappelijke thema’s. Pittige 
onderwerpen worden niet geschuwd. Maatschappelijk thema’s 
zoals o.a. armoede, racisme, huiselijk geweld, drankmisbruik en 
eenzaamheid worden op een uitdagende, poëtische, absurde en 
soms gewaagde manier in een theatervoorstelling gegoten en 
aan het publiek getoond.
Levenservaringen die vaak verborgen blijven achter de voor-
deur, worden zichtbaar gemaakt, roepen herkenning en erken-
ning op en zorgen voor verbintenis. Voor zowel de spelers als 
de bewoners van Mariaberg en andere wijken van Maastricht 
van onschatbare waarde voor de versterking van een gevoel van 
eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Op zoek naar persoonlijke ervaringen

Nieuw in het maakproces is dat de leden niet alleen eigen 
materiaal leveren voor de voorstellingen, maar dat zij in de 
voorbereidende fase op pad gaan om mensen in de stad te 
interviewen over hun ervaringen met armoede en schuld. Delen 
uit deze interviews met stadsgenoten, ervaringsdeskundigen én 
professionals, worden gebruikt in het nieuwe stuk.
Ook heeft BTM in 2016 de zogeheten ‘BTM café’s’ georgani-
seerd. Tijdens deze informele bijeenkomsten presenteerde de 
spelersgroep delen uit het stuk ‘Sjuld’ aan haar publiek, en 
nodigde de aanwezigen uit om nieuwe input voor de productie 
te leveren. Dat gebeurde onder het motto ‘Iedereen blijft mee-
spelen. Schuld wordt van de stad.’ Deze werkwijze maakt dat de 
productie naadloos aansluit bij innovatief sociaal en cultureel 
beleid.

In ‘Sjuld’ komen ervaringen van mensen met financiële proble-
men aan de orde: hoe zijn ze in de schulden gekomen, wat zijn 
de oorzaken, hoe ziet hun leven er nu uit, maar ook: wat zijn de 
oplossingen, hoe voorkom je dat je in de schulden raakt.  

Buurttheater Mariaberg (BTM) maakt maatschappelijke problemen zichtbaar en bespreekbaar 
en zoekt voortdurend de dialoog met haar publiek.

Nieuwe voorstelling Buurttheater 
Mariaberg in 2017 in première
Persoonlijk documentair theater stelt maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde

Na veel voorbereidend werk is het script van het nieuwe, 
inmiddels derde theaterstuk nu ver klaar. De repetities zijn in 
volle gang. De voorstellingen van ‘Sjuld’ staan gepland op 24, 
25, 26 en 31 maart en op 1 en 2 april. Ze worden opgevoerd 
in de bovenzaal van het Theater aan het Vrijthof in Maastricht. 

BTM is halverwege 2015 begonnen met de oprichting van een 
eigen vereniging. Deze is nu, eind 2016, een feit. Voorzitter is 
Roy Hulst, opbouwwerker van Trajekt, en al vanaf het eerste uur 
betroken bij dit buurttheater.

De producties van het BTM worden mogelijk gemaakt door 
de vrijwillige inzet van buurtbewoners, de ondersteuning 
van Trajekt en de gemeente Maastricht, Kumulus (afdeling 
Kaleidoscoop/Kunstketel) en Hogeschool Zuyd (Kenvak-
Dramatherapie), Oranjefonds, Louis Speth fonds, Elisabeth 
Strouvenfonds, Code043 en de PvdA. Voor meer informatie: 
kijk op www.buurttheatermariaberg.nl 

Buurttheater Mariaberg (BTM), dé pionier in Maastricht op het gebied van eigenzinnig 
documentair theater, komt in het voorjaar van 2017 met een nieuw stuk op de planken. 
Het centrale thema van deze voorstelling is armoede, met als werktitel ‘Sjuld.’
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