
Een vijftal organisaties trekt de kar
Moeite hebben met lezen en schrijven is een handicap in onze samenleving, waarin het uitwisselen 
van informatie langs vele kanalen een steeds grotere rol speelt. Toch telt ons land nog steeds rond 
de 1,3 miljoen laaggeletterden. In Zuid-Limburg (regio Maastricht en Heuvelland) ligt het gemiddelde 
aantal in verhouding tot de rest van het land zelfs nog hoger. Wat betekent het om laaggeletterd 
te zijn en hoe kunnen de aantallen omlaag worden gebracht? Een aantal betrokkenen aan het woord.

Nettie Frijns (76), een goedgemutste, montere dame, komt samen met haar hondje Blacky, dat parmantig op haar rollator 
zit, het Centre Manjefiek Malberg in Maastricht binnengewandeld. Achter een kop koffie gezeten vertelt ze haar verhaal. 
Al haar hele leven is Nettie laaggeletterd. “Op de lagere school was ik erg speels, ik kon niet goed leren en ging niet graag 
naar school. Heel vaak kreeg ik klappen met de liniaal op mijn hand.” De basisschool rondde ze af zonder dat ze het lezen 
en schrijven onder de knie had. Al op haar 14e ging ze aan het werk op de papierfabriek. “Ik deed daar productiewerk. 
Ik had het naar mijn zin en verdiende goed.” 

Na haar huwelijk op haar 18e kreeg Nettie wekelijks huishoudgeld van haar man, waarmee ze, ondanks haar laaggelet-
terdheid, goed uit de voeten kon. Boodschappen heeft ze altijd zelf gedaan, zowel vroeger als nu, zegt ze niet zonder trots: 
“Alles wat ik nodig heb, kan ik in de supermarkt zelf pakken. Veel doe ik op herkenning.” Nettie’s man regelde wel alle 
financiële- en bankzaken. Dat veranderde toen Nettie elf jaar geleden weduwe werd. “Ik stond er in een keer alleen voor 
en moest alles zelf regelen.” 

Vanaf die tijd is zij een regelmatige bezoeker van het Wijkservicepunt in het Centre Manjefiek Malberg. “Ik neem alle 
brieven en andere post mee hier naar toe. De medewerkers lezen mij alles voor en vertellen mij wat ik moet doen. 
Of ze vullen formulieren voor me in.”
De financiële zaken regelt ze met haar bank. “Alle vaste, maandelijkse onkosten, zoals huur en ziektekosten, worden 
automatisch afgeschreven. Op afschriften kan ik ongeveer zien of alles betaald is. Wat over is, is van mij.” Iedere week 
gaat Nettie bij de bank langs, waar zij zich laat uitbetalen. “Ik krijg mijn geld uitgereikt in biljetten van 50 euro, 
en let goed op wat ik uitgeef, ik kan wel tellen. Ik kom goed uit met mijn geld, en heb geen schulden.” 
Waarom heeft Nettie nooit de stap gezet om te leren lezen en schrijven? “Mijn moeder kon ook niet lezen. Ik wilde 
het wel graag leren, maar toen ik jong was, lukte het niet. Later durfde ik de stap niet meer te zetten, ik was bang en 
schaamde mij.” Concluderend: “Nu weet ik niet beter, en mis ik het eigenlijk niet meer.”

Presentatie onderzoek en plan van aanpak

Het hoge percentage laaggeletterden in deze regio vormde de reden dat een vijftal organisaties uit het Zuid-Limburgse 
het initiatief heeft genomen tot een gezamenlijke aanpak, met als kartrekker Cubiss, dé adviesorganisatie op het gebied 
van lezen, leren en informeren. Op 17 juni 2015 vond de aftrap plaats in het Centre Céramique in Maastricht met 
de presentatie van het plan van aanpak. Dit gebeurde in het gezelschap van de vertegenwoordigers van alle betrokken 
partijen: Cubiss, Trajekt, ROC Leeuwenborgh, Bibliotheek Centre Céramique, de Heuvellandbibliotheken (Eijsden-
Margraten, Vaals en Valkenburg a/d Geul). Ook aanwezig waren de wethouders Paul de Graauw van de gemeente Vaals 
en Jo Bisscheroux van de gemeente Eijsden-Margraten, die tevens de verhinderde wethouders Jack Gerarts en Mieke 
Damsma van Maastricht verving. 

Iedereen doet ertoe.
Jaargang 23, december 2015
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Vijfde Maatschappelijke Beursvloer 
Ruim 300 deelnemers en 226 matches 
 
Op dinsdagmiddag 20 oktober vond alweer de vijfde maatschappelijke beursvloer plaats in Maastricht. 
Ruim 300 deelnemers realiseerden in een feestelijke ambiance in Centre Céramique met elkaar 
226 matches. “Een resultaat om (maatschappelijk) trots op te zijn,” vindt  Peter Paul Muijres, 
maatschappelijk makelaar van Trajekt. 
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Er is nauwelijks een moeilijker actueel onderwerp 
dan vluchtelingen. De afgelopen maanden werd 
het nieuws gedomineerd door heftige vluchtver-
halen, protesten, maar ook hulpacties. Het is nu 
geen ‘ver weg’-gebeuren meer, maar speelt binnen 
bijna iedere gemeente. De discussie wordt op 
het scherpst van de snede gevoerd, is vaak pittig 
van toon en al zeer gepolariseerd. Geregeld is er 
sprake van intimiderend en agressief gedrag, 
met name als burgers plotseling met de komst 
van grote groepen vluchtelingen in hun buurt of 
dorp worden geconfronteerd.

Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. 
Velen willen massaal de handen uit de mouwen 
steken om deze mensen te helpen. Het Centraal 
Orgaan Asielzoekers en Stichting Vluchtelingenwerk 
kunnen de drukte nauwelijks aan. Mensen melden 
zich aan als vrijwilliger of zamelen kleren in. 
Sommigen stellen zelfs een kamer in hun woning 
beschikbaar.

Een bekend verschijnsel is dat vluchtelingen of 
asielzoekers die ‘een gezicht krijgen’, bijvoorbeeld 
door aandacht voor hun verhaal in de media, vaak 
op veel sympathie kunnen rekenen. Een bekend 
voorbeeld is de zaak van de Angolese Mauro, 
die na massale protesten uiteindelijk een verblijfs-
vergunning kreeg.

Buurtbewoners die een kijkje gaan nemen in 
het asielzoekerscentrum in hun dorp of stad 
hebben vaak eenzelfde ervaring. 
Na kennismaking verdwijnen vooroordelen of 
angsten als sneeuw voor de zon en maken 
plaats voor begrip en sympathie.

Een initiatief dat daartoe volop gelegenheid bood, 
was de goed bezochte open dag van het AZC 
eind september in Landsrade (gemeente Gulpen-
Wittem). Ook de Nederlandse les die vrijwilligers 
in Malberg verzorgen voor buitenlandse buurt-
bewoners, krijgt veel belangstelling.  
Deze en andere onderwerpen worden belicht in
deze uitgave. Samen geven ze een indruk van 
de vele manieren waarop welzijnswerkers, samen 
met vrijwilligers en andere burgers en professionals, 
vol overtuiging werken aan een samenleving waarin 
iedereen ertoe doet. Dus ook vluchtelingen.

Graag wens ik iedereen alvast fijne feestdagen 
en veel leesplezier!

Anne Buskes
Directeur/bestuurder

Vluchtelingen

»

Voorwoord
Naast het plan werden de resultaten gepresenteerd 
van het onderzoek van Cubiss naar de omvang en 
de verspreiding van laaggeletterdheid in Maastricht 
en Heuvelland.

Het onderzoek in een notendop

Het onderzoek ‘Ken uw doelgroep’ wil in kaart brengen 
in welke mate zich in de gemeente Maastricht en in 
de kernen van regio Heuvelland (Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg a/d 
Geul) kwetsbare groepen bevinden, met verhoudings-
gewijs een hoger aantal laaggeletterden.
In het oog springend is dat de Maastrichtse wijken in 
Noordwest (Malberg, Malpertuis, Caberg) en Noord-
oost (Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth) 
gekenmerkt worden door relatief veel laaggeletterden. 
“In deze in potentie kwetsbare wijken woont een groot 
aantal laagopgeleiden, ouderen, bijstandsuitkerings-
gerechtigden en werklozen,” verklaart Ivette Sprooten, 
specialist laaggeletterdheid van Cubiss.
In het Heuvelland zijn Vaals, Valkenburg a/d Geul en 
Gulpen-Wittem de gemeenten met een hogere dan 
wel meer dan gemiddelde score op het gebied van 
laaggeletterdheid. “De oorzaken in deze gemeenten 
zijn divers. Zo heeft Vaals en hoog aantal laagopge-
leiden, 45-plussers en allochtonen; in Gulpen-Wittem 
is de sociale samenhang en de betrokkenheid van de 
bewoners een punt van zorg. En in Valkenburg wonen 
veel mensen die in een minder gunstige financiële en 
sociale situatie verkeren. Allemaal zaken die impact 
hebben op de mate van kwetsbaarheid van inwoners 
en het aantal laaggeletterden,” aldus Sprooten.

Kwetsbaar

Sprooten benadrukt dat laaggeletterdheid mensen 
onnodig kwetsbaar maakt en zorgt voor schaamte, 
een slechtere gezondheid en minder kansen op de 
arbeidsmarkt. “Veel van de laaggeletterden kunnen 
geen bijsluiters van medicijnen lezen, zijn niet in staat 
belastingformulieren in te vullen of een sollicitatiebrief 
te schrijven. Daardoor hebben zij bijvoorbeeld meer 
moeite om een baan te vinden, waardoor ze langer 
van een uitkering afhankelijk zijn. Ook is het voor deze 
groep moeilijk om zich digitale vaardigheden eigen te 
maken. Een betere taalbeheersing is een voorwaarde 
om mee te kunnen doen in onze maatschappij.” 

Meer nuancering

De Vaalse wethouder Paul de Graauw (portefeuille: 
mens en voorzieningen) en Monique Kerbusch 
(sectorhoofd Maatschappij gemeente Vaals) trekken 
de slechte score van hun gemeente in het onderzoeks-
rapport laaggeletterdheid in twijfel, hoewel ze niet 
onderkennen dat er hier geen laaggeletterdheid is. 
De Graauw: “Eigenlijk had ik meer nuancering ver-
wacht. Cijfers alleen zeggen niet alles, het gaat ook 
om het achterliggende verhaal en de interpretatie 
daarvan. In Vaals wonen tachtig nationaliteiten, dat is 

veel voor een kleine gemeenschap met rond de negen 
en een half duizend inwoners.  Daarbij is het een feit 
dat zo’n 30% van de inwoners van de gemeente Vaals 
van Duitse afkomst is. Veel mensen uit deze groep zijn 
hoogopgeleid en werkzaam in Duitsland, maar het 
Nederlands beheersen ze niet of nauwelijks. In hoever-
re je deze mensen bij de laaggeletterden moet rekenen 
is discutabel.”
Kerbusch benadrukt het belang van een heldere defi-
nitie van de term laaggeletterdheid bij een onderzoek 
als dit. “Deze Duitse groep wordt in het onderzoek bij 
de  laaggeletterden meegeteld. Dat geeft een vertekend 
beeld van de uitkomst.”
Een disclaimer op het onderzoek eind november bewijst 
het gelijk van de wethouder. Hierin wordt gesteld dat 
de gekozen methode van onderzoek het niet volledig 
mogelijk maakt om met diverse invloeden vanuit het 
buitenland rekening te houden. Het feit dat meer dan 
een derde van de inwoners van de gemeente Vaals de 
Duitse nationaliteit heeft (en dus niet of onvoldoende 
de Nederlandse taal beheerst), geeft een onjuist beeld 
van de onderzoeksresultaten. Daarnaast maakt het CBS 
gebruik van inkomenscijfers gebaseerd op de Neder-
landse belastingaangifte. Dit zorgt voor een incorrecte 
analyse van het gemiddelde inkomen in Vaals. Ook 
deze indicator zorgt voor een vertekend beeld over 
de werkelijkheid van de samenleving van Vaals.

Ambitieus

De Graauw en Kerbusch vinden het plan van aanpak 
ambitieus. “Er staan veel goede ideeën in, het aanbod 
is groot.” Met als kanttekening dat het bereiken van 
de doelgroep moeilijk is. Want, stellen ze “mensen 
moeten erkennen dat ze laaggeletterd zijn. Als ze dat 
niet doen, bereik je ze niet, hoe mooi je plannen ook 
zijn.” 
Om de doelgroep te bereiken beschikt Vaals over di-
verse kanalen, zegt De Graauw.“De Vrijwilligerscentrale 
heeft zeer zeker zicht op een aantal laaggeletterden. 
En zo ook diverse andere professionals die actief zijn 
binnen de gemeente, zoals de Wmo-consulenten, het 
jeugd-team en het maatschappelijk werk. Het ROC 
Leeuwenborgh heeft diverse taalprojecten, daar kan 
tevens uit geput worden. Op het gebied van ICT is er 
een groot aanbod van cursussen; deze zijn laagdrem-
pelig en er is veel belangstelling voor. Ze zijn vooral 
gericht op ouderen.” 
Voor de jeugd hebben de gemeenten de activiteiten 
van de VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie), volgens 
Kerbusch een belangrijk wapen in de strijd tegen laag-
geletterdheid. “Met een aantal educatieve programma’s 
wil VVE  taalachterstanden voorkomen van kinderen 
van twee tot zes jaar die in een achterstandssituatie 
(dreigen te) verkeren. De begeleiders van VVE in Vaals 
worden doorlopend getraind.”
Daarnaast heeft Vaals verschillende projecten die men-
sen in hun eigen kracht zetten en bevorderen dat ze 

“Laaggeletterdheid   
 maakt mensen 
 onnodig kwetsbaar”

meedoen, zegt ze. “Denk bijvoorbeeld aan de Beweeg-
makelaar en  initiatieven als Samen Eten-Samen koken. 
Dit soort activiteiten zorgt voor onderlinge contacten en 
heeft veel positieve effecten.” 

Trajekt geschikte samenwerkingspartner

Marcel Vermeulen, manager bij Trajekt, was enthou-
siast toen Cubiss de welzijnsorganisatie benaderde. 
Wat maakt Trajekt volgens hem geschikt als samen-
werkingspartner? “De kern van het plan van aanpak 
laaggeletterdheid is netwerkvorming, het inrichten 
van laagdrempelige taalpunten dicht bij mensen en 
het inzetten hierbij van getrainde vrijwilligers.
Dat maakt Trajekt een onmisbare partner in dit samen-
werkingsverband. Immers: wij hebben zo’n 100 agogen 
die samen met bijna 700 geregistreerde vrijwilligers 
bewoners in hun kracht proberen te zetten. Voor Trajekt 
is deze samenwerking een uitgelezen mogelijkheid om 
haar kernactiviteiten te verbinden met andere organisa-
ties, zodat de doelgroep – in dit geval laaggeletterden 
– hier optimaal van kan profiteren.”

Dicht bij de mensen
   
Daarbij zit Trajekt als welzijnsorganisatie dicht bij 
de mensen, zowel fysiek in de buurthuizen als qua 
inhoud van het werk, stelt Vermeulen: “Veel van onze 
medewerkers hebben  een vertrouwensband met 
mensen, onder andere via opvoedingsondersteuning, 
het jeugd- en opbouwwerk, vrijwilligersondersteuning, 
maatschappelijk werk en door hun werk in de Wijk-
servicepunten.” Wijkservicepunten (WSP’s ) zijn 
laagdrempelige voorzieningen waar mensen terecht 
kunnen met vragen op een breed gebied, variërend 
van zorg, welzijn, (vrijwilligers)werk, inkomen, belas-
tingen en opvoeden. In Maastricht zijn vier WSP’s.
De bijdrage van Trajekt is volgens Vermeulen juist 
belangrijk omdat de organisatie in veel gevallen 
de vindplaats is voor (onder anderen) mensen met 
een taal- en/of informatieachterstand. “Vanuit onze 
contacten – zowel van de medewerkers als de 
vrijwilligers – signaleren wij problemen en proberen 
die op te lossen met onze cliënten, dicht bij hun 
sociale netwerk in de buurt. Zij kunnen toegeleid 
worden naar (educatieve) trajecten binnen onze 
instelling, zoals Nederlandse taalcursussen; 
het Klapperproject, dat hulp biedt bij de thuisadmi-
nistratie; Speelpannen, waar ouders leren spelen 
met hun kind(eren) en EVC-trajecten, dat staat voor 
Erkenning Verworven Competenties. Buiten Trajekt 
kunnen ze worden doorverwezen naar de biblio-
theken en ROC Leeuwenborgh.”

Plan van aanpak

Een aanpak dichtbij: dat is precies de weg die de vijf 
initiatiefnemers in hun plan beogen, zegt Sprooten: 
“Het werven en bedienen van de doelgroep dient zo-
veel mogelijk in de nabije omgeving van deze mensen 
te gebeuren: in de buurt, op de school van de kinderen, 
bij het UWV.” Het is vooral van belang mensen de 
drempel over te krijgen. “Ze geven niet snel toe dat ze 
laaggeletterd zijn en hebben geen belangstelling voor 
taalcursussen. Vaak zijn de zogeheten ‘camouflage 
cursussen’ dan zeer geschikt om ze te ‘verleiden’. 
Dat zijn voor de doelgroep aantrekkelijke cursussen, 
zoals een computer- of EHBO-cursus. Tijdens een 
dergelijke cursus kan er ook aandacht worden besteed 
aan taal en rekenen. Of de leraar spreekt mensen aan 
en wijst hen op het bestaan van een taalcursus van 
bijvoorbeeld het ROC.” 
Als overig mogelijk educatief taalaanbod voorziet het 

Wat is laaggeletterdheid?

Mensen die laaggeletterd zijn 

beschikken over onvoldoende 

vaardigheid om te kunnen omgaan met 

de lees- en schrijftaken in 

het dagelijks leven en op het werk. 

Ze hebben niet het niveau dat 

nodig is om in de kenniseconomie 

en de samenleving adequaat 

te functioneren.
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plan van aanpak in onder andere groepsbezoeken 
aan de bibliotheek, auteurslezingen, leesclubs, taal-
oefengroepen en de cursus Klik&Tik.
Ook de inrichting van taalpunten en taalhuizen zijn 
belangrijke voorzieningen bij de aanpak van laag-
geletterdheid. Sprooten: “Dat zijn laagdrempelig in-
looppunten waar mensen terecht kunnen met vragen 
over taal of voor het volgen van taalcursussen, mogelijk 
in samenwerking met Trajekt, het ROC Leeuwenborgh 
en de bibliotheken. Zulke taalpunten kunnen mogelijk 
gevestigd worden in een van de buurtcentra of de 
bibliotheken; bij voorkeur in wijken of dorpen waar 
relatief veel laaggeletterde burgers wonen. 
Door professionals getrainde vrijwilligers kunnen in 
deze taalpunten ondersteuning of begeleiding bieden 
aan deelnemers.” De stichting Lezen en Schrijven stelt 
gelden beschikbaar voor het trainen van taalvrijwilligers 
en de benodigde lesmaterialen.

De vijf initiatiefnemers streven ernaar om het netwerk 
rond de aanpak van laaggeletterdheid geleidelijk uit te 
breiden met meer partners, zoals onder meer Vluch-
telingenwerk, de MTB en Humanitas. Hoe verloopt het 
traject nu verder? “De initiatiefgroep komt binnenkort 
bij elkaar om verdere stappen te bespreken en tegelij-
kertijd vinden de eerste verkennende gesprekken met 
de verschillende gemeentes plaats,” aldus Sprooten.

Terug naar Nettie Frijns in het Centre Manjefiek Mal-
berg. Na het gesprek geeft ze aan toch wel benieuwd 
te zijn naar het eindresultaat van dit artikel. We spreken 
af dat een van de medewerkers van het Wijkservicepunt 
het stuk aan haar voorleest zodra het blad gepubliceerd 
is. Ze glimlacht tevreden.

Aantallen laaggeletterden

In Nederland zijn rond de 1.3 miljoen 

mensen laaggeletterd. Dat is bijna 12% 

van de Nederlandse beroepsbevolking 

(1 op de 9 Nederlanders).

In Zuid-Limburg ligt het percentage zelfs 

nog iets hoger. Naar schatting 

is ruim 14% van de beroepsbevolking 

van Maastricht en de regio Heuvelland 

(Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meers-

sen, Vaals en Valkenburg a/d Geul) laag-

geletterd. Dat komt neer op ongeveer 

15.000 laaggeletterden in Maastricht en 

10.000 in de regio Heuvelland.

Vlnr: Carin Klompen (Centre Ceramique), Marcel Vermeulen (Trajekt) en Robert Doyen 
(ROC Leeuwenborgh) tijdens de presentatie van het plan laaggeletterdheid.

De beursvloer heeft zich inmiddels behoorlijk genesteld 
in de maatschappij. En mag inmiddels met recht een 
(maatschappelijk) begrip genoemd worden. Het succes 
van de afgelopen edities heeft inmiddels geleid tot een 
aantal spin offs in buurten en wijken in Maastricht, zoals 
bijvoorbeeld de Blije Buren Beurs in Wolder en 
de Burenbeurs in St. Pieter.  

Grote maatschappelijke waarde
“Hoewel je op een beursvloer niet over geld praat, 
leverden de voorafgaande vier edities samen een 
geschatte maatschappelijke waarde van 1,1 miljoen 
euro op,” vertelt Peter Paul Muijres. “En met deze vijfde 
editie erbij, inclusief de spin offs, verwachten we zelfs 
de 1,5 miljoen euro te behalen. En hebben we meer dan 
1.000 matches op de beursvloeren behaald. Met deze 
resultaten heeft de maatschappelijke beursvloer haar 
bestaansrecht inmiddels dubbel en dwars bewezen.” 
De beursvloer biedt een podium voor organisaties, 
verenigingen en bedrijven die iets willen aanbieden of 
die juist op zoek zijn naar zaken waarvoor ze eigenlijk 
geen geld of ideeën hebben. Tijdens deze ‘ruilbeurzen’ 
met gesloten portemonnee zijn er al veel verrassende 
matches tot stand gekomen, vaak met samenwerkingen 

voor de langere termijn. Matches die variëren van 
materialen voor sportclubs, bomen in een buurt-
park, meubilair voor een op te starten bedrijfje tot 
assistentie bij het bouwen van een website en 
juridisch advies.  
De winst van de beursvloer werkt naar twee kanten: 
verenigingen, vrijwilligersorganisaties, scholen, 
sportclubs en andere maatschappelijke organisaties 
kunnen gratis menskracht, middelen en materialen 
krijgen. Bedrijven kunnen zich op hun beurt van 
hun maatschappelijke kant laten zien. Zakendoen is 
immers meer dan winstmaximalisatie en het creëren 
van aandeelhouderswaarde. Muijres: “Bedrijven be-
seffen vaak niet hoeveel kracht, potentie en middelen 
ze (over) hebben om anderen te ondersteunen. 
Ze onderschatten het maatschappelijk effect en het 
imago van ‘gratis weggeven’. Er wordt net zo goed 
economische waarde gecreëerd.” 
Na hun deelname aan de maatschappelijke beurs-
vloer mogen bedrijven het certificaat Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemer voeren.

Meer informatie vindt u op: 
www.beursvloermaastricht.nl.  
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Anne Buskes: “De samenleving zelf is een krachtenspel 
waarin mensen, buurten en wijken op elkaar inwerken. 
Daarin is de plaats van welzijnswerk de laatste jaren 
enorm veranderd. Voorheen was de welzijnswerker 
een duidelijk zichtbare opbouwwerker of maatschap-
pelijk werker die dingen in beweging bracht en mensen 
hielp. Nu zetten we er steeds meer op in dat mensen, 
buurten, wijken en kernen zelf ontdekken hoe ze pro-
blemen en uitdagingen kunnen oppakken. Dat lukt niet 
altijd. Er blijven altijd burgers die directe ondersteu-
ning nodig hebben. Maar op veel fronten lukt het wel. 
Denk aan buurtplatforms in Maastricht en Heuvelland 
die steeds meer het karakter krijgen van een netwerk 
waarin mensen samen aan de slag gaan om de sociale 
cohesie en de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren.

“Die zogenaamde kanteling is vooral ingegeven door 
de overtuiging dat we als samenleving moeten inves-
teren in solidariteit, sociale rechtvaardigheid, veiligheid 
en de waardigheid van mensen. Als samenleving willen 
we minimaal een ondergrens handhaven van leefbaar-
heid en redzaamheid en van voorzieningen waardoor 
kinderen en jeugdigen kunnen opgroeien in een fijne 
omgeving. Dat bepaalt onze koers. Waar die onder-
grens in het geding komt of er kansen liggen om stap-
pen voorwaarts te maken, springt welzijnswerk in. De 
ene keer door zichtbaar initiatief te nemen. Een andere 
keer door mensen, buurten en wijken vanuit de coulis-
sen te inspireren om in hun eigen kracht, wijkkracht of 
buurtkracht te komen, zoals dat tegenwoordig heet.”

Wat is daarbij de rol van vrijwilligers?

“Zonder vrijwilligers gaat het niet. Hun betekenis blijft 
groeien. Het is zaak hen goed en professioneel te on-
dersteunen. En op te passen dat we hen niet overbe-
lasten. Tegelijk zien we dat er nog veel gekwalificeerde 
vrijwilligers zijn die graag iets voor anderen willen 

betekenen, maar daarvoor nog geen geschikte plek 
hebben gevonden. En er zijn steeds meer mensen 
met psychiatrische problematiek die in de buurten 
komen wonen (de zogenaamde extramuralisering) 
en een zinvolle bijdrage willen leveren. Het krachten-
veld van vrijwilligerswerk is kortom volop in beweging. 
Welzijnswerkers geven daar richting aan, ook met 
portals als maastrichtdoet.nl en maastrichtheuvellan-
donline.nl die helpen om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen. Samen met de gemeenten willen we vrij-
willigersondersteuning steeds gerichter invullen.”

Vrijwilligers vormen ook de ruggengraat 
van een inclusieve samenleving?

“Vrijwilligers en breder actieve burgers. In zo’n 
samenleving doen mensen dingen voor elkaar niet 
op de eerste plaats voor geld, maar omdat ze om 
elkaar geven en ontdekken dat ze zichzelf in relatie 
tot de ander beter leren kennen en kunnen ontwikke-
len. Dat geldt ook voor de omgang met vluchtelingen. 
Ook zij doen ertoe. Het organiseren van ontmoetingen 
tussen mensen is van groot belang. Bekend maakt 
bemind.”

Welzijn heeft ook alles te maken met 
preventie?

“Een inclusieve samenleving heeft een niet te onder-
schatten preventief effect voor het verbeteren van 
gezondheid, veiligheid en werkgelegenheid. Het leidt 
tot besparingen in zorg, justitie, sociale zaken en UWV. 
In dat licht zetten wij in op het handhaven van een 
zogenaamde doorgaande lijn: vanaf jonge leeftijd tot 
circa 23 jaar moeten we indien nodig kunnen onder-
steunen en preventief kunnen werken. Samen met 
jeugdigen, ouders, kindcentra, scholen en gemeenten 
willen we werk maken van levensloopbestendige buur-

Wie van een afstand naar welzijnswerk kijkt, ziet een ingewikkeld krachtenveld van activiteiten, 
initiatieven, projecten, organisaties, platforms, netwerken en ontwikkelingen. Soms is de rol 
van de welzijnswerker daarin heel zichtbaar. Vaker echter speelt de professional een rol op de
achtergrond. Want om het nog ingewikkelder te maken: de welzijnswerker is als een kameleon 
die de ene keer bemiddelt of adviseert en een andere keer waarde toevoegt als coach, verbinder, 
signalen-opvanger, medeburger of vernieuwer. Wat is in dat krachtenveld de koers van welzijns-
organisatie Trajekt? Een gesprek met directeur/bestuurder Anne Buskes.

Zit welzijnswerk in de voorhoede 
als het gaat om de zogenaamde 
transformatie, het laten landen van 
een nieuwe praktijk van samenleven?
“In allerlei initiatieven en projecten doen welzijnswer-
kers samen met vrijwilligers een schat aan ervaringen 
op met bijvoorbeeld zelfsturing, de doedemocratie en 
burgerparticipatie. Co-creatie is daarbij het toverwoord. 
Hoe kun je als welzijnskracht in het ingewikkelde krach-
tenveld samen met anderen zo werkzaam zijn dat het 
beweegt naar meer redzaamheid, leefbaarheid en een 
doorlopende lijn voor kinderen en jeugdigen? Op die 
vraag leveren onze mensen in wijken, op scholen, in 
buurtnetwerken, buurtbrögke, jeugdcentra, huiskamers, 
wijkservicepunten en vele andere plaatsen dagelijks tal 
van praktische antwoorden. Tegelijkertijd is er juist in 
het verbinden van allerlei ervaringen en organisaties 
ook nog veel te leren en te winnen.”

Hoe belangrijk is innovatie
in welzijnswerk?

“Naar schatting tachtig procent van ons werk bestaat 
uit opbouwwerk en maatschappelijk werk dat hoort 
bij een inclusieve samenleving die hecht aan het be-
schavingsminimum. Dat is vaak werk dat nauwelijks 
opvalt, dat bestaat uit kleine ondersteuningen, gesprek-
ken, interventies, lostrekken van projecten om ze daar-
na weer los te laten en over te dragen aan burgers... 

ten met een goede pedagogische infrastructuur. 
Nu is daarvan in sommige Maastrichtse wijken en 
in het Heuvelland nog niet of onvoldoende sprake. 
Ook hier zijn veelbelovende stappen te zetten.”

Hoe zit het met de grens tussen welzijn 
en zorg?

“Die is steeds minder scherp. We hadden het al over 
extramuralisering van mensen met psychiatrische 
problematiek. Eenzelfde beweging zien we bij ouderen 
die steeds langer in hun buurt blijven wonen, ook al 
neemt hun mobiliteit af en krimpt hun netwerk. Voor 
deze nieuwe uitdagingen bestaan geen geijkte oplos-
singen. Samen met betrokken partners is het steeds 
opnieuw zoeken naar wat professioneel móet en vrijwil-
lig kán. Zo leggen we met azM Herstelzorg (revalidatie 
van ouderen na een behandeling in het ziekenhuis) 
verbindingen met buurten. Ook dat is de zoektocht-
samenleving in optima forma.”

De aanwezigheid in de haarvaten van 
de samenleving blijft vooropstaan?

“Die aanwezigheid is cruciaal, dáár leveren we toege-
voegde waarde, dáár gebeurt het. Buurt- en burger-
gericht werken is de hartslag van welzijnswerk. 
Maar doordat we mensen en buurten zoveel mogelijk 
in hun kracht zetten, beperkt onze rol zich steeds vaker 
tot coachen. Met als risico dat het contact in de haar-
vaten minder wordt. Terwijl we daar juist waardevolle 
informatie opdoen. Ook dit is een zoektocht. Betrokke-
nen erkennen de welzijnswerker als een nabije profes-
sional voor wie de vraag van de burger leidend is. Met 
dat ‘haarvatenkapitaal’ moeten we zuinig omspringen. 
Het zit vaak bij collega’s die langere tijd in bepaalde 
contexten werkzaam zijn, precies weten wat er speelt 
en door de jaren heen een groot netwerk en vertrou-
wen hebben opgebouwd.”

De welzijnsprofessional treedt daarbij amper in de 
schijnwerpers. Maar net als in het bedrijfsleven moeten 
we blijven vernieuwen. Dat toont zich op tenminste 
twee manieren. Allereerst is er de indrukwekkende 
vernieuwing van het ontdekken en in praktijk brengen 
van welzijn nieuwe stijl, waarbij we mensen en buurten 
fundamenteel anders ondersteunen: van helpen naar 
helpen om zichzelf te helpen. Daarnaast experimente-
ren we met hele nieuwe methodieken die na gebleken 
succes kunnen gaan horen bij het reguliere werk. 

Maatschappelijk makelen is daarvan een krachtig 
voorbeeld. Vier jaar terug keken mensen je aan alsof 
je van een andere planeet kwam. 
Nu is de maatschappelijke beursvloer ingeburgerd 
en is het beursvloervirus zich in allerlei vormen aan 
het verspreiden door Zuid-Limburg. Intussen zijn 
we aan het broeden op volgende vernieuwingen.”

Zoals?

“Bestuursvoorzitter Martin Paul van de Maastrichtse 
universiteit riep onlangs op tot community building. 
Wij onderzoeken al een tijdje hoe we bruggen kunnen 
slaan tussen student en stad, zodanig dat maatschap-
pelijke waarde ontstaat. We willen bijvoorbeeld een 
lans breken voor maatschappelijk betrokken studeren. 
Veel studenten willen heel graag gekwalificeerd vrijwil-
ligerswerk doen en daarmee beter integreren. 

Het zou prachtig zijn als we die werelden beter bij 
elkaar kunnen brengen.“Ook rondom het A2-traject, 
de burgertop, het asielzoekercentrum in Limmel en 
een constructieve omgang met radicalisering zien wij 
belangrijke kansen. Meer in het algemeen zien we 
boeiende trends zoals het ontstaan van nieuwe verbin-
dingen tussen leeftijdsgroepen, culturen en ambities. 
Tegelijk zien we een groeiende ‘vergeten doelgroep’: 
mensen in armoede, mensen die worstelen met de 
digitalisering van de samenleving.”

“Iets anders is onze manier van rapporteren aan 
de gemeenten. Vorig jaar zijn we begonnen met 
een gekantelde rapportage waarbij onze mensen 
zelf verantwoording afleggen. In lijn daarmee 
roepen we de gemeenten op om met ons de stap 
te zetten van offerte naar propositie. Als nabije 
professionals in de haarvaten kunnen wij samen 
met burgers en partners in het werkveld zien wat 
waar hoe en wanneer nodig is. 
De geschikte vorm daarvoor is een voorstel ofwel 
propositie waarover we samen in gesprek gaan. 
Een organisch plan van aanpak om het zaaien en 
oogsten in welzijn duurzaam kracht en richting te 
blijven geven, ook in goede harmonie met de sociale 
teams en in de geest en praktijk van een voltooide 
kanteling. En in lijn met de vele koersen in het inge-
wikkelde krachtenveld die samen bijdragen aan de 
koers naar een inclusiever Maastricht en Heuvelland.”

Krachten van welzijn
Anne Buskes over vernieuwing en het werken met proposities

Met een mindmap zijn de krachten van welzijn in een buurt of wijk 
inzichtelijk te maken.

Beursberichten 
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Beursvloer als broedplaats van maatschappelijke initiatieven. 
Dit keer: een match tussen Jongerenstichting Galaxy en communicatiebureau Yongbloed.

Jongeren bewust maken van veilig vrijen
Jongerenstichting Galaxy uit Gulpen en communicatiebureau Yongbloed  
sloten een deal op de beursvloer van 20 oktober jl. die ongetwijfeld een 
positieve invloed zal hebben op de seksuele gezondheid van de jeugd in 
Zuid-Limburg.

Bran Martens en Emmanuel Merkus van communicatiebureau Yongbloed zijn door 
de gemeente Maastricht ingehuurd voor een participatieproject voor jongeren in 
Maastricht en omstreken. “Onze opdracht is het bevorderen van de seksuele gezond-
heid van jongeren uit deze regio. Dat willen we doen we door de jeugd bewust te 
maken van de voordelen van zowel veilig als verstandig vrijen.” Volgens Bran geen 
overbodige luxe. “Zuid-Limburg telt gemiddeld het hoogste percentage SOA’s  van 
heel Nederland,” stelt hij.
Vorig jaar is het bureau begonnen met deze klus, in samenwerking met diverse partners 
zoals de GGD Zuid-Limburg, Trajekt, het COC en de Jongerenraad Maastricht. Het resul-
taat van hun werk is in november startklaar: een game-app en een toneelstuk moeten 
zorgen voor een gedragsverandering van de jongeren. Op de beursvloer is Yongbloed 
zowel op zoek naar organisaties die met jongeren werken als naar geschikte ruimtes 
voor hun activiteiten.
Jongerenstichting Galaxy uit Gulpen heeft alles in huis wat Yongbloed zoekt, en stelt zich 
graag beschikbaar om deze twee producten aan de man te brengen. Nigel Dörenberg 
en Sander Schins van Galaxy: “Wij hebben de doelgroep dichtbij en die is zeker gebaat 
bij goede voorlichting op dit gebied. Dus wij regelen de deelnemers voor dit project. 
De jongeren kunnen dan aan de slag met de game-app én het toneelstuk bekijken. 
En de accommodatie van Galaxy is perfect voor dit soort activiteiten, die stellen wij 
gratis beschikbaar.”  

Nigel Dörenberg van Galaxy (midden) 
en Bran Martens en Emmanuel Merkus 
van communicatiebureau Yongbloed

Kijk op www.beursvloermaastricht.nl
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“Er zijn grenzen aan zelfredzaamheid”
Het sociale domein blijft voortdurend in ontwikkeling. Never a dull moment 
voor wethouder Jack Gerats (SP) van de gemeente Maastricht, met o.a. Wmo, 
Welzijn en Burgerparticipatie in zijn portefeuille. Een gesprek over de grenzen 
van zelfredzaamheid, de veranderende rol van samenwerkingspartner Trajekt 
en de transformatie van buurtplatforms tot buurtnetwerken.

van een werkgroepje. Als hun plan klaar is, kunnen ze een subsidieverzoek indienen bij 
de gemeente,” aldus Gerats. De gemeente heeft vijf jaar uitgetrokken voor de overgang 
naar buurtnetwerken.

Geen blauwdruk
 
Wittevrouwenveld is één van de wijken waar deze omslag al succesvol in gang is gezet. 
Kan dit  startende buurtnetwerk  beschouwd worden als een blauwdruk voor de andere 
buurten? Gerats: “Het is niet de bedoeling te gaan werken met blauwdrukken. Er zijn 
meerdere vormen mogelijk. Maastricht heeft 42 buurten die erg van elkaar verschillen, 
daar past geen blauwdruk op. De vorm moet bij de buurt passen; die keuze maakt een 
buurt zelf, wij schrijven niets voor. Het moet echt van onderop komen.” 
Neemt niet weg dat hij heel tevreden is met de gang van zaken in Wittevrouwenveld: 
“Fantastisch wat ze daar hebben neergezet! Het buurtplatform nieuwe stijl in deze wijk 
is gerealiseerd dankzij de inzet van voorzitter Marcel Tonnaer en een paar goede mensen 
om hem heen, met de ondersteuning van Trajekt. Het is een goed voorbeeld van 
de nieuwe manier van werken. Deze vorm past perfect in deze buurt.”

Grote personele inzet
 
De gemeente gaat fors inzetten op de realisatie van de buurtnetwerken. Gerats: 
“Daarin is een grote rol weggelegd voor Trajekt. We willen tien opbouwwerkers gaan 
inzetten als procesbegeleiders binnen de pilots zelfsturing om de buurtplatforms 
(die dat willen) te ondersteunen en te adviseren bij de omslag naar een buurtnetwerk. 
Zij zijn experts inbuurtnetwerken en kunnen deze rol prima vervullen. Daarnaast wordt het 
ambtelijk apparaat ingeschakeld. Circa zeventig tot tachtig medewerkers krijgen 
een opleiding in het werken met buurtnetwerken, met extra nadruk op technische 
aspecten zoals verkeersveiligheid. Bovendien ‘transformeert’ de stadsdeelmanager in 
een procescoördinator zelfsturing (met een verdubbeling naar 4fte) en schakelen we 
twee ambtenaren in die een contactfunctie gaan vervullen tussen de buurtplatforms/
buurtnetwerken en de gemeente. Zij zorgen dat buurtbewoners in contact komen met 
de inhoudelijk verantwoordelijke afdeling.”  
Ook de Sociale Teams en de Veilige Buurten aanpak worden versterkt. “De gemeente 
heeft mensen in dienst genomen om de Sociale teams, die voornamelijk uit professionals 
bestaan, te stimuleren meer in contact te komen met vrijwilligers en buurtbewoners. 
Daarnaast wordt de Veilige Buurten-aanpak uitgebreid van vier naar acht gebieden, daar 
waar Sociale Teams al actief zijn. Bedoeling is dat er meer verbinding gemaakt wordt met 
de Sociale Teams in deze buurten. Een nieuw aan te stellen coördinator gaat dit proces 
begeleiden.”
Tenslotte nog een oproep: “We moeten als stadsbestuur een strijd voeren tegen het 
negatieve mantra rond de bezuinigingen en het decentralisatieproces, dat vooral in 
de media vaak aan de orde komt. De onrust in de samenleving is navenant. Mensen 
maken zich zorgen. Het is onze taak om samen met Trajekt en andere (maatschappelijke) 
organisaties rust te brengen in dit proces. Dan kunnen we optimaal samenwerken aan 
onze sociale stad, waar niemand door het ijs zakt en buurtbewoners zelf aan het stuur 
zitten,” aldus Gerats.

Wethouder Jack Gerats

Interview met wethouder Jack Gerats

 
Gedurende de anderhalf jaar dat Jack Gerats wethouder is, heeft hij zeer zeker zijn 
vuurdoop gehad. Geen gemakkelijke tijden voor een wethouder met zijn portefeuille. 
In korte tijd zijn de werkgebieden zorg en welzijn drastisch veranderd. Sinds 1 januari 
2015 zijn de gemeenten (en niet meer de rijksoverheid) verantwoordelijk voor jeugd-
zorg, werk & inkomen en het bieden van zorg aan langdurige zieken en ouderen. Al in 
de loop van 2013 deed een nieuw werkproces zijn intrede, de zogenaamde Kanteling. 
Die houdt in dat het verkrijgen van zorg en ondersteuning niet meer vanzelfsprekend 
is. Zorgvragers dienen eerst te kijken naar hun eigen zelfredzaamheid: wat kunnen ze 
nog zelf? Vervolgens komen de partner en het netwerk van familie, buren en vrienden 
in beeld. Dreigt iemand echt door de ondergrens te zakken dan is er een vangnet met 
collectieve voorzieningen. Zo hoort bijvoorbeeld ook de  scootmobielpool bij 
het proces van De Kanteling.  

Kentering van De Kanteling
 
Vraag is hoe rekbaar de zelfredzaamheid van de burger is. En juist daar wringt de 
schoen, volgens Gerats. “De laatste tijd zijn er in de raad kritische geluiden te horen 
over De Kanteling. De vraag klinkt: zijn we niet te ver doorgeschoten? Steeds duide-
lijker wordt dat er grenzen zijn aan zelfredzaamheid. Het beleid is aan het kantelen. 
Gebleken is dat sommige burgers helemaal niet zelfredzaam zijn en daar ook niet 
toe in staat zijn. We willen niet dat mensen door het ijs zakken.”  
Als belangrijke samenwerkingspartner van de gemeente staat Trajekt in dit licht voor 
een meervoudige uitdaging, stelt Gerats. “Daar waar eerst een duidelijke missie lag 
tot zelfredzaamheid, wordt nu ook gevraagd oog te hebben voor de grenzen van die 
zelfredzaamheid, en in te grijpen wanneer deze overschreden wordt.” Hij is zich ervan 
bewust dat er veel op het bordje van de organisatie ligt. “Enerzijds moet Trajekt taken 
aan de burgers overlaten, vrijwilligers ondersteunen en algemene voorzieningen zoals 
ontmoetingsplekken faciliteren. Anderzijds moeten welzijnswerkers erop af gaan als 
burgers het niet zelf redden. Waar maatwerk nodig is, bijvoorbeeld in het maatschap-
pelijk werk of jongerenwerk, moet dat geboden worden. Geen gemakkelijke opgave, 
maar ik heb er vertrouwen in dat de professionals van Trajekt de juiste balans kunnen 
vinden!”

Buurtbewoners zelf aan het stuur
 
Hot item van het gemeentelijk beleid van de komende tijd is zelfsturing door 
buurtbewoners. Een belangrijke stap in dit proces is het omvormen van buurt-
platforms naar buurtnetwerken. In deze netwerken ligt de regie bij de buur-
tbewoners zelf, de gemeente wil daarin vooral faciliteren.  
Vernieuwend in het gemeentelijk beleid is dat buurtplatforms zelf aan de slag 
zijn gegaan met het ontwikkelen van een eigen visie en beleid over het vormgeven van 
buurtnetwerken. Hun bevindingen hebben zij vastgelegd in een buurtkrant. 
Het is een nieuwe manier van werken, waar Gerats volledig achter staat. “Het sluit 
aan op de nieuwe tijdgeest. Uitgangspunt is dat burgers zelf verantwoordelijkheid 
nemen en bepalen hoe hun buurt er uit moet zien. Een buurtnetwerk is de ruggen-
graat van de buurt. Het moet bestaan uit een kern van mensen die contacten legt 
met buurt-genoten en hen weet te motiveren om samen te werken aan de leef-
baarheid van hun buurt. Maakt niet uit of dat groenbeheer is, de Parkrangers of 
het koffiehonk. Verbinden, signaleren en aanjagen, daar draait het om.” 
Deze aanpak verschilt nogal van de werkwijze van een buurtplatform. “Een buurt-
platform bestaat uit een vaste kern van leden, die de buurt vertegenwoordigt en 
vooral bezig is met signaleren. Dat leggen wij nu bij de burger zelf, in de 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 onder-
werp aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld: een groep ouderen heeft behoefte aan 
een jeu-de-boulesbaan. Dan kunnen zij zelf het initiatief nemen tot het oprichten 

Het bestuur van Galaxy, het jongerencentrum in 
wording, bestaat geheel uit – hoe kan het ook anders 
– jongeren, zes in totaal: Sander Schins (21), voorzitter, 
Jill Steijns (24), penningmeester, Kayleigh Schellings 
(23), secretaris en de leden Beau Didden (22), Nigel 
Dörenberg (22) en Thomas Delnoy (22). Hoewel het 
bestuur zelfstandig functioneert – de leden regelen zo 
veel mogelijk zelf –  is er een ‘achterwacht’: als er een 
probleem is, kan worden teruggevallen op opbouw-
werker Bob van Bergen van Trajekt. Hij zit niet in de 
stichting, wel is hij adviseur van het jongerenbestuur.
Voorzitter en woordvoerder Sander Schins over de 
eerste acties van de stichting: “Van januari tot juni 2014 
hebben we een proefperiode gehad, om te bekijken 
of er genoeg belangstelling was van de jeugd uit de 
omgeving Gulpen-Wittem. We zijn toen gestart met jon-
geren inloopavonden en de diverse initiatieven die met 
jeugd werken bij elkaar te brengen. Een leuk voorbeeld 
is het project de Kookdroom, waarbij jongeren onder 
bege-leiding van Beau en Nigel een maaltijd bereiden. 
Vervolgens word er gezamenlijk gegeten. Heb je geen 
zin om te koken en je wilt een hapje komen eten, dan 
moet je de tafel dekken of opruimen. Iedereen doet 
mee.
Galaxy heeft op dinsdag- en woensdagavond haar 
deuren geopend. Van 19.00 tot 23:00 uur kan de jeugd 
hier terecht. Het is een echte ontmoetingsplek, waar 
jongeren binnenlopen voor een blikje fris en een praat-
je. Maar ze kunnen hier ook computerspelletjes doen, 
pingpongen of muziek maken in het muzieklokaal.

Evaluatie

In de tweede helft van 2014 volgde de evaluatie 
van de startperiode bij de gemeente. Dat was 
volgens Sander heel spannend. “Het voltallig be-
stuur van de stichting heeft, samen met Bob van 
Bergen, bij de gemeente Gulpen-Wittem verslag 
gedaan van de in onze ogen succesvolle proef-
periode. Gelukkig viel ons verhaal in goede aarde. 
Daarna hebben we onderhandeld over de realisatie 
van het jongerencentrum en een eventuele verbou-
wing. Dat laatste zal echter niet op korte termijn ge-
beuren.” Wel is er een architect komen kijken naar 
het gebouw, zijn er nieuwe leidingen gelegd en 
worden kleine investeringen gedaan. Sander: “We 
hebben o.a. een pooltafel gekocht. Hoewel de ver-
bouwing nog even op zich laat wachten, gaan we 
wel aan de slag met wat minder ingrijpende, kleine 
verbeteringen. Zo hebben we geld aangevraagd én 
gekregen van de gemeente voor het leggen van 
nieuwe vloeren. Ook de muren krijgen nog een 
opknapbeurt.”
Het is bedoeling dat Galaxy in de nabije toekomst 
ook ruimte gaat bieden. Bob van Bergen somt op. 
“Dan moet je denken aan het meidenwerk, de Break-
dance groep en aan Gultico. Het Kindervakantiewerk 
maakt nu al gebruik van deze accommodatie, net 
zoals het KPJ, de Katholieke Plattelands Jongeren, 
die hier activiteiten organiseert. Alle verenigingen 
voor jongeren in de gemeente Gulpen-Wittem 

mogen gebruik maken van het gebouw. De Dag voor 
de Rechten van het Kind vindt dit jaar ook plaats in 
de Galaxy, met workshops en andere activiteiten.” 

Notaris
 
Afgelopen maart stond er een afspraak met de notaris 
op het programma om zaken juridisch vast te leggen. 
Sander: “Als bestuur hebben we een doelstelling vast-
gesteld: Galaxy moet een platform bieden aan jongeren 
en ze de gelegenheid geven tot ontplooiing. Als jon-
geren een evenement of activiteit willen organiseren, 
bieden wij hen de mogelijkheid gebruik te maken van 
de accommodatie van Galaxy. Verder zijn zaken rond 
het beheer en de exploitatie van het gebouw notarieel 
vastgelegd.”

Jongerenstichting Galaxy
Voor jongeren, door jongeren

Vlnr Bob van Bergen (van Trajekt) en het bestuur van Galaxy: 
Kayleigh Schellings, Jill Steijns, Sander Schins en Nigel Dörenberg. 
Beau Didden en Thomas Dellanoy staan niet op de foto.

Het voormalig kantoor van Trajekt in de Willem Vliegenstraat te Gulpen heeft een nieuwe bestemming. Sinds begin 2014 is dit de vaste stek van jongerenstichting 
Galaxy. Deze stichting streeft naar de realisatie van een volwaardig jongerencentrum, maar voordat het zo ver is er moet nog veel gebeuren. Geen probleem, 
de jongeren zetten er samen de schouders onder.
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De veranderingen in de zorg zijn omvangrijk en ingrijpend. 
Veel mensen – onder wie veel ouderen – vinden het moeilijk om hun 
weg te vinden in het ingewikkelde woud van (nieuwe) regelgeving. 
Vaak zijn ze onbekend met het aanbod van de vele instanties én 
de mogelijkheden die de informele zorg kan bieden. Een aantal 
projecten wil op deze ontwikkelingen inspelen en ondersteuning 
bieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. 

Zo werd op 26 september het buurtplatform Maastricht Heuvelland Online gelanceerd 
in de Maastrichtse wijken Wittevrouwenveld en Daalhof. Op dezelfde dag werd het 
Matchpunt Daalhof geopend. En begin november ging het vrijwilligersinitiatief Zien-
HorenHelpen van start.

Achter de computer in verbinding staan met je buurt 
door Maastricht Heuvelland Online
Het online buurtplatform www.maastrichtheuvellandonline.nl  maakt dat mogelijk. 
Inwoners van de Maastrichtse wijken Daalhof en Wittevrouwenveld krijgen de 
primeur van dit wijkportaal, dat straks ook voor alle andere wijken en plaatsen 
in Maastricht en Heuvelland beschikbaar wordt. Het is een soort digitaal buurtplein, 
een ontmoetingsplek waar buurtbewoners terecht kunnen voor (ondersteunings)
vragen, en waar bedrijven en zorgaanbieders hun producten en diensten aanbieden. 
Maar ook een plek waar buurtbewoners die behoefte hebben aan contact, elkaar 
kunnen treffen voor een digitaal praatje.  
De interactie op de website helpt mensen langer hun zelfstandigheid te bewaren 
en zorgt voor meer verbinding tussen bewoners van de wijk onderling. Daarbij is 
het gratis, eenvoudig in gebruik en voor de mensen in de wijk ondersteunend in 
alle opzichten.  
Het platform werkt met Cubigo, een verzameling van apps die het leven thuis kunnen 
vergemakkelijken. Het is opgebouwd uit diverse icoontjes, ook wel blokjes of cubes 
genoemd, die zich richten op drie hoofdpijlers: sociale contacten, comfort, zorg en 
veiligheid. Op zaterdag 26 september ging MaastrichtHeuvellandonline officieel de 
lucht in, eerst in Daalhof en later op dag in Wittevrouwenveld. De lancering werd 
verricht door de Maastrichtse wethouder Jack Gerats (SP), onder het toeziend oog 
van buurtbewoners, winkeliers, zorginstellingen en andere geïnteresseerden.

De nieuwe website is een gemeenschappelijk initiatief van zes zorg- en welzijns-
aanbieders in de regio: Envida, Mosae Zorggroep, LEVANTOgroep, Trajekt, Radar 
en XONAR. De gemeente Maastricht faciliteert en levert ondersteuning.

Matchpunt Daalhof brengt vraag en aanbod samen
Nog een mooi initiatief voor en door bewoners, dat naadloos past in de nieuwe tijd-
geest, is het Matchpunt Daalhof. Het wordt gerund door een groep vrijwilligers (tien 
in totaal), met ondersteuning van een professional. De vrijwilligers zijn afkomstig uit 
de buurt, van het Buurtplatform Daalhof, van de Mosae Zorggroep en van de Kinder-
boerderij in Daalhof. 
Al sinds 2014 werkt deze groep intensief samen om dit project van de grond te krijgen. 
Samenwerkingspartners zijn Radar, Levanto, Trajekt, de gemeente Maastricht en 
Mosae Zorggroep.
Mensen kunnen zelf ook informatie naar het Matchpunt brengen. Als iemand een tip 
heeft die handig is voor andere bewoners, kan hij/zij deze informatie naar het Match-
punt doorspelen, zodat anderen daar ook weer iets aan hebben. 

Inspelen op de nieuwe werkelijkheid 
in de zorg

Op een overzicht in de vorm van een menukaart is het aanbod in de wijk op alle tien 
de leefdomeinen (zoals o.a. financiën, werk/opleiding en opvoeden) weergegeven. 
Het maakt duidelijk waar bewoners terecht kunnen voor de juiste hulp, eventueel met 
ondersteuning van de vrijwilligers van het Matchpunt. Sinds oktober draait het Match-
punt zelfstandig, op eigen kracht.  
 
Matchpunt houdt spreekuur in Daalhof op drie plekken in de wijk:
-  De Kinderboerderij (Romeinsebaan 200), 
 spreekuur op maandag van 10.30 tot 12.00 uur.   
-  Het Atrium, Huiskamer (Aureliushof 160), 
 spreekuur op dinsdag 14.00 tot 15.30 uur. 
-  Mosae Zorggroep (Herculeshof 22), 
 spreekuur op van 14.00 – 15.30 uur. 

Buurtbewoners van Daalhof  met vragen over hulp en/of ondersteuning 
kunnen mailen naar E matchpuntbdh@gmail.com of bellen naar T 06 – 110 000 04 
(bereikbaar tijdens spreekuren).

ZienHorenHelpen, dé schakel naar passende zorg
Een aantal vrijwilligers met kennis van de sociale kaart van Maastricht sloeg de handen 
ineen en initieerde, in samenwerking met Trajekt, het project ZienHorenHelpen.
Dit project wil hulpbehoevende mensen direct in contact brengen met de juiste zorg 
of ondersteuning.
De vrijwilligers van ZienHorenHelpen bezoeken hulpvragers thuis (op afspraak), om door 
middel van een intakegesprek hun vraag te inventariseren. In gezamenlijk overleg worden 
deze mensen in contact gebracht met passende hulp, ondersteuning of een activiteit. 
Veel hulpvragen kunnen worden opgelost door het inschakelen van het (in)formele 
zorgcircuit. Dat kan variëren van een koppeling naar een bestaand project van Trajekt 
(zoals het ‘Klapperproject’ voor het bieden van hulp bij het ordenen van de administratie) 
tot het aanmelden bij passende activiteiten in de eigen buurt, en indien aan de orde, tot 
het doorverwijzen naar een formele zorgaanbieder voor bijvoorbeeld geestelijke en/of 
lichamelijke ondersteuning.   
Door het probleem te Zien en vervolgens goed te Luisteren, komen de vrijwilligers van 
ZienHorenHelpen tot de keuze van de juiste Hulp. 
Het project zal in eerste instantie vooral bekendheid moeten genereren bij de intermedi-
airs oftewel de ‘doorverwijzers’, zoals huisartsen, Wijkservicepunten, thuiszorginstanties, 
AZM herstelzorg en WMO-consulenten. Maar natuurlijk kunnen mensen met hulpvragen 
ook rechtstreeks contact opnemen met ZienHorenHelpen. Een intakegesprek is geheel 
kosteloos en zonder verplichtingen. 

Contactgegevens ZienHorenHelpen
T  043 – 763 00 10  E  zienhorenhelpen@trajekt.nl
Kijk voor meer informatie over dit project op de website:
www.trajekt.nl/projecten/zienhorenhelpen

Wilma Willems en Anja Amersfort Schulpen van Trajekt, begeleiders van ‘Samen Delen’

Samen verdriet delen geeft rust en troost
“Rouw is een taboe in de huidige maatschappij”

De sfeervol aangeklede ‘huiskamer’ in het Toon Hermans Huis in Maastricht ziet er uitnodigend uit. 
Het ruikt naar verse koffie. Overal staan brandende kaarsen en geurige boeketjes bloemen. 
Alles is in gereedheid voor ‘Samen Delen’, een ontmoetingsgroep rond rouw en verlies. 
Een voor een druppelen de deelnemers binnen en schuiven aan bij de in een kring opgestelde 
stoelen. Voordat het middagprogramma van start gaat, is er tijd voor een aantal korte interviews 
met de deelnemers en de begeleiders van dit project.

Met Maastricht Heuvelland Online, Matchpunt Daalhof en ZienHorenHelpen

Foto: opening Matchpunt

Riny (66)
“Na een ziekbed van zes weken is mijn man overleden 
in augustus 2014. Ik had het gevoel dat ik er zelf niet 
uitkwam. Bij de bijeenkomsten van ‘Samen Delen’ 
kun je vrijuit spreken, iedereen weet waar je het over 
hebt. Maar wat vooral telt: er is begrip, en dat is lang 
niet overal het geval. Je vindt steun bij elkaar omdat je 
allemaal door de dezelfde periode heengaat. Het blijft 
moeilijk, maar het gaat beter met me: mijn verdriet is 
beter te hanteren.”

Gusta (66)
“Vorig jaar is mijn man overleden, na een heftig 
ziekbed van anderhalf jaar. Wij waren vanaf 1972 
getrouwd. Na zijn dood viel ik in een diep gat. 
Via de psychologe van de huisarts ben ik hier terecht 
gekomen. Het betekent veel voor me om lotgenoten 
te treffen, het geeft heel veel herkenning. Daarbij heb 
je veel steun aan elkaar én kun je leren van ervaringen 
van anderen. Ik vind het erg als de cursus voorbij is, 
en ben van mening dat er sneller naar dit soort bege-
leiding zou moeten worden doorverwezen.
Tijdens de bijeenkomsten hebben we herinneringen 
opgehaald, veel gepraat, samen gedichten gelezen 
en een keer samen gekookt.”

Jan (82)
“Mijn vrouw had de laatste zes jaren van haar leven 
Alzheimer. Al die tijd heb ik haar verzorgd. In mei 2014 
is ze overleden. Na haar dood waren mijn krachten 
uitgeput en kon ik slechts schoorvoetend lopen. In een 
buurtblad las ik over deze ontmoetingsgroep. Na een 
kennismakingsgesprek heb ik besloten mee te doen. 
In de groep was alle gelegenheid om te vertellen over 
mijn ervaringen, en dat lucht op. Ik ben er nu een stuk 
beter aan toe. Het verdriet is nog groot, maar het wordt 
verzacht doordat je er met anderen over kunt praten.”

Lou (62)
“Redelijk onverwachts werd ik weduwnaar. Na de dood 
van mijn vrouw had ik behoefte aan reflectie en uitwis-
seling met lotgenoten. Dat vond ik bij deze ontmoe-
tingsgroep, evenals een bevestiging van het belang van 
een bewuste aanpak van het rouwproces. Dat houdt 
in lijden, maar ook verwerken, je leven deels opnieuw 
indelen en een nieuwe positieve balans vinden in de 
omgang met anderen. Het gaat beter met me nu. Wel 
vind ik het ongelofelijk dat dit soort begeleiding zo spo-
radisch is, terwijl het een ervaring is die bijna iedereen 
meemaakt.”

Ellen (58)
“Sinds september 2013 ben ik weduwe. In de periode 
na het overlijden van mijn man had ik het druk met 
zaken regelen en zorgen dat ik zelf overeind bleef. 
Daarna kwam de terugslag. Via de huisarts ben ik 
in deze groep terecht gekomen. Hier is mij duidelijk 
geworden dat ik een gezegend mens ben met een fijn 
netwerk van buren, vrienden en familie. Het is prettig 
om te praten met mensen die hetzelfde hebben meege-
maakt. Ook kun je hier zonder gêne je emoties tonen. 
Ik denk dat ik met een aantal mensen van deze groep 
contact zal blijven houden.”

De groepen van ‘Samen Delen’ bestaan minimaal 
uit zes en maximaal uit twaalf deelnemers. 
In totaal zijn er tien bijeenkomsten van twee uur. 
Dit initiatief is  een samenwerkingsverband tussen 
Trajekt, Humanitas, het Toon Hermans Huis Maastricht, 
In den Rooden Leeuw en  Kloosterverzorgingshuis 
Zusters Onder De Bogen.
Wilt u zich aanmelden voor ‘Samen Delen’ of heeft u 
behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op 
met onderstaande contactpersonen.
π Wilma Willems, Trajekt:  T 043 – 763 00 20
π Anja Amersfort-Schulpen, Trajekt:  T 043 – 763 00 30 
π  of Melanie Frederiks, Toon Hermans Huis Maastricht: 
 T 043 – 326 10 00.

Riny en Gusta Jan Ellen en Lou

je meest dierbaren er opeens niet meer is. Het verdriet 
en gemis zijn overweldigend en het samen delen geeft 
rust en troost.
Onze rol is die van kartrekker; wij hebben ons initiatief 
nieuw leven in geblazen en willen dit heel graag samen
 met andere partijen (blijven) uitvoeren. ‘Samen Delen’
is een samen-werkingsverband tussen Trajekt, Huma-
nitas, het Toon Hermans Huis, In den Rooden Leeuw 
en de Zusters Onder De Bogen. Tijdens de tien groeps-
bijeenkomsten gaan we afwisselend naar het Toon 
Hermans Huis, de Zusters Onder De Bogen en naar 
In den Rooden Leeuw. Dat doen we omdat wij graag 
willen dat mensen kennis maken met de diverse orga-
nisaties en hun activiteiten, specifiek rondom rouw en 

verlies. Op dit moment verloopt de samenwerking met 
‘gesloten beurs’: elke organisatie levert een bijdrage 
op maat. Het programma van ‘Samen Delen’ heeft een 
duidelijke opbouw, met een themagerichte aanpak. In 
totaal komen we tien keer bij elkaar. De eerste drie bij-
eenkomsten zijn gericht op kennismaking. Daarna gaat 
het om intensivering en verdieping. Tijdens de laatste 
drie bijeenkomsten ronden we langzaam af, zetten de 
laatste puntjes op de i en nemen we afscheid van elkaar. 
Met deze preventieve aanpak hopen we dat mensen 
aansluiting bij elkaar vinden en buiten de groep en na 
de afronding van de bijeenkomsten contact blijven hou-
den. Ook om sociaal isolement, wat na een overlijden 
op de loer ligt, te voorkomen.”

“Er was heel duidelijk behoefte aan een project rond 
rouw en verlies. Mensen willen heel graag hun erva-
ringen delen, (h)erkenning bij elkaar zoeken en samen 
aan de slag gaan. Door deze bijeenkomsten voelen zij 
zich gehoord en gezien, zij mogen hun verdriet tonen 
en vinden begrip bij elkaar. Zoals een deelnemer zei: 
‘We hebben aan een half woord genoeg, we weten 
allemaal wat de ander meemaakt!’ Zo vinden ze troost 
bij elkaar, in de vorm van een bemoedigend schouder-
klopje of een warme knuffel. De belangstelling is groot, 
we kunnen met moeite aan de vraag voldoen. Rouw 
is een taboe in de huidige maatschappij. Ouders willen 
hun kinderen niet teveel belasten. Je moet snel weer 
‘de oude’ zijn en dat gaat gewoonweg niet als een van 
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De weggeefwinkel 
in De Heeg

Sandra Vinken (links) en Suus Simons

Buurtbewoners Proosdijweg
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Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn: 
een winkel waar je zonder te betalen alles 
kunt ‘kopen’ wat je maar bevalt. Met een 
aanbod variërend van kleine huisraad en 
speelgoed tot boeken, dvd’s en kleding in alle 
maten. In het winkelcentrum van de Maas-
trichtse wijk De Heeg ligt zo’n zaak, met 
de toepasselijke naam ‘de weggeefwinkel’.

Behalve spullen meenemen, mogen mensen ook 
benodigdheden die ze niet meer nodig hebben naar 
de winkel brengen. Voorwaarde is wel dat alles in 
goede staat verkeert.
De winkel trekt veel publiek: rond de 50 bezoekers 
per dag. Ongeveer 60% van de klanten komt iets 
halen; 40% komt spullen brengen. 
Dit concept past naadloos in de nieuwe tijdgeest, 
waarin een fenomeen als de deeleconomie hoge ogen 
gooit. Ook het kopen van tweedehands kleding, onder 
de noemer ‘vintage’ of ‘retro’, is mateloos populair.
Het idee van de weggeefwinkel ontstond tijdens een 
buurtexpositie in een pand in het winkelcentrum in 
De Heeg. Tijdens dit evenement kregen buurtbewoners 
de gelegenheid ideeën te spuien over de inrichting van 
dit winkelcentrum. De weggeefwinkel stond bij velen 
hoog op het verlanglijstje. Zo’n soort winkel was hier 
ooit al eens, en was toen een groot succes. Half juli is 
de winkel weer opgestart. Tot eind december wordt 
de ruimte tegen gereduceerd tarief gehuurd van een 
projectontwikkelaar.

De weggeefwinkel vervult een belangrijke sociale 
functie in de buurt. Het is een ontmoetingsplek waar 
mensen zich treffen en een praatje maken. Ook is het 
een goede aanvulling op het nabijgelegen koffiehuis 
’t Heegeneerke in buurtcentrum De Boeckel.
De winkel wordt gerund door een vrijwilligersteam 
dat bestaat uit 12 buurtbewoners. Zij sorteren de bin-
nengebrachte spullen, zorgen voor de inrichting en 
het onderhoud van de winkel en vervullen de functie 
van gastvrouw/gastheer. Trajekt coördineert en onder-
steunt het geheel en zorgt dat alles op rolletjes loopt.
Af en toe vinden er voorlichtingsochtenden plaats over 
uiteenlopende onderwerpen. In september was er 
bijvoorbeeld uitleg over een nieuwe budgetkring in 
de buurt.

Openingstijden van de weggeefwinkel zijn:
Maandag/dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur en 
donderdag van 12.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie is te vinden op de facebookpagina: 
www.facebook.com/weggeefwinkelDeHeeg

Burendag 2015 
Op 26 september 2015 was het in veel buurten in Nederland Burendag, 
een jaarlijkse feest dat buurtbewoners samen vieren met hun buren en 
de buurt. Burendag bevordert de onderlinge samenhang in de buurt, 
brengt buurtbewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact 
én toont aan dat het oude gezegde ‘een goede buur is beter dan een verre 
vriend’ nog steeds zeer toepasselijk is. Enkele bij dit evenement betrokken 
Trajekt-medewerkers doen verslag.

Vogelhuisjes maken voor de Proosdijweg in Mariaberg 
Petra Debets (opbouwwerker):
“Het was dit jaar voor de derde keer dat Burendag werd gevierd in de Proosdijweg in 
Maastricht. Het evenement werd goed bezocht en de sfeer was gezellig. Ieder jaar zijn 
er meer buurtbewoners die mee willen helpen met organiseren of die actief meedoen 
met het verkopen van spulletjes en het versieren van vogelhuisjes voor in de straat. 
Er werden volop appels uitgedeeld onder de bewoners, geplukt door vrijwilligers van 
Buurtbrög Mariaberg bij boomkwekerij Frijns. Een buurtfeest zoals de Burendag stimu-
leert de onderlinge contacten. De bewoners van Mariaberg maakten tijdens de middag 
kennis met bezoekers van de Buurtbrög en met bewoners van Mondriaan.”

Kennis maken en verhalen delen in het asielzoekerscentrum Landsrade
Suus Simons en Sandra Vinken (maatschappelijk werkers):
“De burendag van het AZC werd redelijk druk bezocht. Behalve buurtbewoners waren 
er een aantal ketenpartners zoals de school, Stichting Vluchtelingenwerk, de Vrijwilli-
gerscentrale, de GGD, medewerkers van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers, 
de huisarts en enkele docenten Nederlandse en Arabische les. De tent waar alle partners  
zich presenteerden had veel belangstelling van de bezoekers en van de bewoners van 
het AZC. De gadgets vonden gretig aftrek onder de kinderen. Verder werd er gedanst 
en waren er diverse zoete en hartige hapjes naar Syrisch en Eritrees recept, gemaakt 
door de bewoners zelf. Door een groepje Eritrese mannen die samen in één huisje 
wonen werden we uitgenodigd op een Eritrese maaltijd. Mensen waren onder de indruk 
van het heftige vluchtverhaal van een Syrische bewoner die dat met alle bezoekers 
deelde. Verder hebben we ons Arabisch weer wat kunnen ophalen door de aangeboden 
Arabische les.De gastvrijheid was hartverwarmend en het was leuk en zinvol om alle 
COA-medewerkers en ketenpartners, maar ook onze cliënten eens in deze hoedanig-
heid te ontmoeten. Ook onze toekomstige cliënten!”

Burendag als verzoeningsdag in de Ramershaag in De Heeg
Suzanne Horbach (opbouwwerker jeugd en gezin) en Vincent Frenken (jeugd-
opbouwwerker):
“Er waren signalen uit de Ramershaag in Maastricht dat kinderen tijdens het spelen veel 
en heftig ruzie met elkaar maakten. Dit had zijn weerslag op de omgang van de ouders 
onderling: zij spraken al in tijden niet met meer elkaar. 
Trajekt jeugdwerk heeft de ouders en kinderen benaderd en bij elkaar gebracht. Bij de 
eerste ouderbijeenkomst in mei kwam naar voren dat bijna alle kinderen een rugzakje 
hadden: van ADHD tot hechtingsstoornis tot ontwrichte thuissituaties.... Vreemd en 
bijzonder was dat dit feit juist tot gevolg had dat het de betreffende ouders nader tot 
elkaar bracht. Er ontstond begrip voor elkaars situatie en de verschillende achtergronden. 
Ook de kinderen zijn samen aan de slag gegaan. Zij hebben met elkaar gedeeld wat hun 
‘rugzakje’ inhoudt en welke gevolgen dat heeft voor hun leven.  En ouders en kinderen 
hebben samen gedragsregels opgesteld.  
Om het geheel te ‘bezegelen’ hebben de betreffende gezinnen zich aangesloten bij de 
Burendag. Samen met andere buurtbewoners zijn ze aan de slag gegaan met de aankle-
ding van de straat, het bedenken van spelactiviteiten en het bereiden van lekkere hapjes.   
Het resultaat van deze gezamenlijke inspanningen was een zeer geslaagde Burendag, 
met veel tevreden bezoekers: rond de 30 kinderen en 35 buurtbewoners. Tijdens de 
spelactiviteiten werden ook de gezamenlijk vastgestelde gedragsregels gepresenteerd. 
Daarnaast gaan de bewoners van Ramershaag zich nu zelf organiseren door het vormen 
van een kleine buurtvereniging, die komend jaar al enkele buurtactiviteiten wil gaan 
uitvoeren. Sinds de eerste ouderbijeenkomst in mei zijn er geen ruzies meer geweest. 
Mocht er toch een akkefietje zijn, dan bespreken ouders dit onderling en zoeken ze 
samen met hun kinderen naar een passende oplossing.”

In 2015 is Trajekt een van de netwerkpartners van Zweit veur Leid, een jaarlijkse recreatief hardloop-
festijn in en om Maastricht.  Door mee te doen brengen lopers, maar ook sponsors, geld bij elkaar 
voor diverse goede doelen. De volgende Zweit veur Leid zal op zondag 17 januari 2016 worden 
gelopen. Trajekt heeft samen met het bestuur van Zweit veur Leid gekozen voor de Wie-Kent School 
als goed doel.

Zweit veur Leid 2016:

Centraal bureau Trajekt in de buurt!
 

Burendag Proostdijweg

Zweten voor de  Wie-Kent School

Op maandag 24 augustus 2015 zijn de directie en 
de ondersteunende diensten van het centraal 
bureau van Trajekt (voorheen gevestigd in de 
Batterijstraat 48, Maastricht) verhuisd naar 
de buurten Mariaberg en De Heeg. Het kantoor 
van het centraal bureau in de Batterijstraat 
zal per 31 december 2015 officieel worden 
opgeheven.

Trajekt gaat steeds meer buurtgericht werken. 
De verhuizing van de directie en de ondersteunende 
diensten naar de buurten was vanuit deze optiek 
dan ook een logische vervolgstap. Daarbij beschikt 
Trajekt in de buurten Mariaberg en De Heeg over 
voldoende kantoorfaciliteiten. De directie en enkele 
afdelingen verhuisden naar een kantoorpand van 
het Buurtcentrum Mariaberg in Maastricht Zuidwest; 
de overige ondersteunende diensten betrokken 
een kantoorruimte in het buurtcentrum De Heeg 
in Maastricht Zuidoost.
 
De nieuwe adressen van Trajekt zijn: 
Buurtcentrum Mariaberg

Anjelierenstraat 35
6214 SW  Maastricht

 T 043 – 763 00 40  

Buurtcentrum De Boeckel
 Roserije 410
 6228 DN  Maastricht
 T 043 – 763 00 20
Centraal telefoonnummer Trajekt: 043 – 763 00 00
Het postadres van Trajekt blijft ongewijzigd
 Trajekt
 Postbus 312
 6200 AH  Maastricht

Meldpunt radicalisering
In verband met de dreiging van radicalisering 
in de samenleving, heeft de gemeente Maastricht 
een meld- en adviespunt radicalisering 
in het leven geroepen.

Professionals werkzaam in organisaties die in aanraking komen met deze problematiek, kunnen hier 
terecht met vragen of zorgen over individuele gevallen waarin mogelijk sprake is van een radicaliserings-
proces. Het meldpunt is te vinden op de gemeentelijke website van de gemeente Maastricht 
(www.gemeentemaastricht.nl/radicalisering). Meldingen kunnen ook gestuurd worden naar het e-mail-
adres radicalisering@maastricht.nl.

 

De toetreding van Trajekt als netwerkpartner biedt de 
kans om nog gerichter en steviger de  ‘eigen’ goede 
doelen van de organisatie te promoten. Ook kan Trajekt 
zichzelf uitstekend promoten bij dit evenement, dat 
vele toeschouwers trekt. Vanaf dit jaar zal Zweit veur 
Leid dus iets meer paars gaan kleuren! Om dat waar 
te maken roept Trajekt haar medewerkers, partners, 
familie en (zakelijke) relaties op mee te doen!. Het doel 
is minstens 200 lopers en heel veel sponsoren.
Meedoen? Hardlopen mag, maar is niet verplicht. Ge-
zellig wandelen in een straf tempo is ook prima. Deel-
nemers kunnen kiezen voor verschillende afstanden: 3, 
6 of 9 kilometer. Eén rondje lopen/rennen/wandelen 
is 3 kilometer. Alle deelnemers die meedoen namens 
Trajekt, hoeven geen inschrijfgeld (25 euro) te betalen, 
en krijgen een mooi opvallend hesje, consumptiebon-
nen en keycord met stempelkaart. 
Opgeven kan via zweitveurleid@trajekt.nl. Daar kan 
ook de afstand (3, 6 of 9 km) worden doorgegeven en 
de maat van het hesje (XS, S, M, L of XL). Ook andere 
vragen kunnen via dit e-mailadres gesteld worden. 
Belangstellenden die niet willen meelopen, kunnen 
langs het parcours gaan staan om de lopers aan te 
moedigen of een bezoek brengen aan het fanclubhuis 
van Trajekt, het ‘Purple house’. Waar dat gevestigd is, 
wordt nog bekend gemaakt.

De Wie-kent School in Maastricht, het goede doel van 
Trajekt in 2016, is –  zoals de naam al zegt – geen ge-
wone school, maar een school die alleen haar deuren 
opent in het weekend.  En waar het niet draait om 
lezen, schrijven en rekenen, maar om het verbreden 
van het beroepsperspectief van jeugdigen tussen de 
10 en 15 jaar. Tijdens de lessen geven beroepsexperts 
uitgebreid uitleg over hun professie. Door kinderen 
kennis te laten maken met  diverse beroepen, krijgen 
ze een indruk van de vele mogelijkheden, de oplei-
dingen die hiervoor vereist zijn en hun eigen kansen. 
Hiermee stimuleert de Wie-Kent School dat jeugdigen 
zich in gaan zetten voor hun school en hun toekomst. 

Trajekt is natuurlijk ook op zoek naar sponsors en 
donateurs. Heb jij in jouw netwerk mensen die dit 
goede doel willen steunen met een Zweit veur Leid 
sponsorschap, laat ons dat even weten. Er zijn diverse 
interessante pakketten op maat. Meer info kan wor-
den aangevraagd bij peterpaul.muijres@trajekt.nl of 
jeroen.wijckmans@trajekt.nl. 
Hoe meer sponsors hoe mooier straks het resultaat 
op 17 januari 2016!
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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
‘Krachten van welzijn’ (pag. 4 + 5) Govert Derix

Fotografie

Richard Stark (portret wethouder Willems)
Wouter Roosenboom (foto’s beursvloer)
Sacha Ruland (pagina 8 boven)
Trajekt

Vormgeving

ARTs Now design, Nathalie Arts

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.

QR facebook

QR twitter

Meedoen in de samenleving is belangrijk, maar niet 
altijd vanzelfsprekend. Voor anderstaligen kan het 
niet voldoende spreken van de Nederlandse taal 
een barrière vormen die het meedoen bemoeilijkt. 
Zes vrijwilligers besloten in 2012  hun steentje bij 
te dragen aan de integratie van nieuwkomers door 
te starten met het geven van Nederlandse taallessen 
in de Maastrichtse wijk Malberg. En daar wordt gretig 
gebruikt van gemaakt: iedere week bezoeken rond de 
vijftig belangstellenden het Centre Manjefiek Malberg 
voor het volgen van deze lessen.

Met veel plezier en passie staan de vrijwilligers Charlotte Engels, 
Gina Kozak en Joke de Mos iedere week voor de klas om hun 
kennis van de Nederlandse taal over te brengen op de uit vele 
nationaliteiten bestaande groepen nieuwkomers. “De lessen 
worden bezocht door onder andere Syriërs, Somaliërs, Irakezen, 
Armeniërs, Afghanen, Marokkanen en Turken,” vertelt Gina 
Kozak.  
Zij weet uit eigen ervaring wat het betekent om als vreemde-
ling vanuit een ver land in de Nederlandse samenleving terecht 
te komen. Vijftien jaren geleden ontvluchtte zij haar vaderland 
Syrië en kwam uiteindelijk in Maastricht terecht. Inmiddels is 
Gina al aardig ingeburgerd, en heeft zij zelfs de stap genomen 
om zelf voor de klas te gaan staan. “In 2010 ben ik begonnen 
met vrijwilligerswerk: ontmoetingsactiviteiten met oudere 
allochtonen. Het viel mij op dat deze groep veel moeite had 
met de Nederlandse taal. Dat bracht mij en andere vrijwilligers 
op het idee om Nederlandse les te gaan geven aan mensen 
van buitenlandse afkomst.”  Een goed idee, zo bleek al snel. 
“Het was vanaf het begin een succes. Nu geven we les van 
maandag tot en met vrijdag.”
Het was voor haar een uitdaging om de Nederlandse taal 
te leren. “Dat is mij aardig gelukt en ik beleef er nog steeds 
veel plezier aan. Het heeft mij zeer verrijkt. En het is voor 
mij een van de redenen dat ik het fijn vind om als vrijwilliger 
les te geven. Om te kunnen integreren is het leren van 
de taal de eerste stap.”

Groepen met verschillende niveaus

De taallessen worden gegeven in kleine groepen met verschil-
lende niveaus. Er zijn lessen voor beginners, lessen gericht op 
conversatie en lessen voor gevorderden die zich met gram-
matica bezighouden. “Ons streven is mensen met ongeveer 
hetzelfde niveau zoveel mogelijk bij elkaar te zetten,” zegt 
Charlotte Engels. Zelf geeft zij les aan de beginnersgroep. 
“Dat zijn mensen die het alfabet nog moeten leren en de 
grondbeginselen van het lezen en schrijven onder de knie 
moeten krijgen. Zodra ik opmerk dat een van mijn leerlingen 
deze grondbeginselen beheerst, laat ik hem of haar door-
stromen naar een ‘hogere’ groep.”
Tijdens de eerste lessen legt Charlotte de nadruk op de 
persoonlijke (administratieve) gegevens van de mensen, 
“die hebben ze vaak nodig bij de verschillende instanties”. 
Ook is er veel aandacht voor het kennismaken met elkaar. 
“Om ieder zich op zijn gemak te laten voelen, is het belan-
grijk dat we hier uitgebreid de tijd voor nemen. Dat gebeurt 
doorgaans met handen en voeten. Vaak is daarna het ijs 
al wat gebroken.”
De lessen worden gegeven met behulp van speciale studie-
boeken voor inburgeringscursussen. Daarnaast is er ruimte 
voor eigen invulling van de lessen: de leerlingen mogen zelf 
aangeven aan welke thema’s zij de voorkeur geven.

Nederlandse taalles voor nieuwkomers
De eerste stap die meedoen in de maatschappij 
mogelijk maakt

Meer dan taalles alleen

Joke de Mos is verantwoordelijk voor de conversatielessen. 
Het maximum aantal deelnemers dat mag aanschuiven is vijf. 
“Het is belangrijk dat de groep niet te groot is, zodat iedereen 
aan het woord kan komen,” benadrukt ze. 
Voor de deelnemers betekenen de Nederlandse lessen meer 
dan puur het leren van de Nederlandse taal. Joke: “Het zijn 
ook ontmoetingsgroepen waar vriendschappen ontstaan. 
Mensen wisselen ervaringen uit en leren veel praktische 
zaken van elkaar.”
En, ook niet onbelangrijk: er wordt een verbinding gelegd 
met maatschappelijke organisaties in de buurt. “Tijdens de 
bijeenkomsten wijzen we de leerlingen op de aanwezigheid 
van hulpverleningsinstanties in het Centre Manjefiek Malberg. 
Bijvoorbeeld het Wijkservicepunt, waar ze waar ze onder 
andere met administratieve vragen terecht kunnen, maar 
ook om zich te oriënteren op de mogelijkheden van vrijwil-
ligerswerk.”
De instroom van leerlingen verloopt via het maatschappelijk 
werk, de Sociale Dienst, samenwerkingsorganisaties en 
door mond-tot-mondreclame. Sommige deelnemers gaan 
na verloop van tijd computerlessen volgen die in het CMM 
aangeboden worden.

Als afsluiting van het seizoen wordt ieder jaar in juni een etentje 
georganiseerd voor alle vrijwilligers en cursisten. Volgens Joke 
een culinair hoogtepunt. “Iedere bezoeker bereidt een gerecht 
uit het eigen land van herkomst. Met 25 tot 30 nationaliteiten is 
er dan een keur aan wereldgerechten te proeven. Heel lekker.”

Opbouwwerker Anja Schulpen van Trajekt is verantwoord-
lelijk voor de ondersteuning van de taallessen. De lessen 
worden gegeven op alle dagen, behalve op donderdag- en 
vrijdagmiddag. De lestijden zijn van 9.15 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 15.00 uur.
Meer informatie? Neem dan contact op met Anja Schulpen 
(anja.schulpen@trajekt.nl).

Joke de Mos


