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Project:

Jongerenwerk

Doelgroep:
Projectomschrijving:

Jongeren en hun leefomgeving in het publieke domein.
Het Jongerenwerk richt zich voornamelijk op de jongeren die zich in hun vrije
tijd begeven in het publieke domein. Binnen de Gemeente Maasgouw zijn er
verschillende jeugdgroepen aanwezig die elkaar op dagelijkse basis
ontmoeten. Het Jongerenwerk stelt zich ten doel contact te leggen en te
onderhouden met deze jongeren en vervult een brugfunctie tussen de
jongeren, Gemeente en de aangesloten netwerkpartners.
De Jongerenwerker is in staat de behoeften, wensen en problemen van de
jongeren te vertalen en om te zetten in gerichte acties naar de Gemeente of
de aangesloten netwerkpartners. Tevens is de Jongerenwerker een
vertrouwenspersoon en volgt hij de ontwikkelingen binnen de jeugdgroepen
op de voet en tracht daar waar nodig te sturen, te corrigeren of te motiveren.
Het Jongerenwerk richt zich niet uitsluitend op jongeren maar ageert in een
breder perspectief naar hun leefomgeving. De term buurtpedagogiek past dan
ook beter bij de werkzaamheden die door het Ambulant Jongerenwerk
worden verricht.
De Jongerenwerker bemiddelt waar nodig tussen bewoners en jongeren en is
in staat concrete handvaten aan te reiken die nodig zijn om de leefbaarheid in
de wijk te vergroten en gevoelens van onveiligheid weg te nemen.
Ook op individueel niveau is de Jongerenwerker actief. Als eerste signaleert de
Jongerenwerker problemen bij individuen en kan vervolgens vanuit de
opgebouwde vertrouwensrelatie jongeren ondersteunen, adviseren en indien
nodig doorverwijzen naar één van de aangesloten netwerkpartners. De
prioriteit heeft zich in ook in 2018 met name toegespitst op de jongeren uit de
jeugdgroep “Heel”
Tot slot richt het Ambulant Jongerenwerk zich op de overlastmeldingen die
vanuit de burgers worden ingediend bij de Politie en/of de Gemeente. De
Jongerenwerker brengt de situatie in kaart, gaat in gesprek met de melders,
legt contact met de jongeren en zoekt vervolgens naar een passende
oplossing.

Doel en opdracht:

Dit alles uiteraard in nauw overleg met de Gemeente.
 Onderhouden van contacten met de jongeren in de openbare ruimte.
 Het volgen en sturen van de ontwikkelingen binnen de verschillende
jeugdgroepen.
 Individueel begeleiden van jongeren en indien nodig doorverwijzen naar
netwerkpartners.
 Participeren binnen het JONG Maasgouw overleg van de Gemeente.
 Het vergroten van de ontwikkelingskansen van de jongeren in de
Gemeente Maasgouw.
 Begeleiden, adviseren en in contact komen met de omwonenden.
 Brugfunctie vervullen tussen jeugd en omwonende.
 Preventief anticiperen op de ontwikkelingen binnen de jeugdgroepen.
Het jongerenwerk in de gemeente Maasgouw is opgebouwd uit vier pijlers:
1. Ambulant Jongerenwerk;
2. Accommodatiegebonden Jongerenwerk;
3. Preventieve activiteiten;
4. Individuele coaching van jongeren op het Connect College.
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Gepleegde acties:

1.

Ambulant Jongerenwerk:

Heel:
De jongeren uit Heel en van daarbuiten hebben dit jaar wederom de nodige
aandacht gekregen. De overlastmeldingen zijn enorm gedaald ten opzichte van
voorgaande jaren, met uitzondering van de sluis in Panheel. Daar bevinden
zich op regelmatige basis in de avonduren een 10-tal jongeren. Ze doen over
het algemeen niks verkeerds. Wel komen signalen van dealen, harde muziek,
hard rijden en achterlaten van rommel. Ook dit laatste is meerdermaal met de
jongens aangekaart, zij lijken dit te begrijpen want het rommel is minder
geworden.
De jeugdgroep Heel is nog steeds dynamisch en verandert regelmatig van
samenstelling. Ze ontmoeten elkaar op verschillende plekken in de kern Heel
of daarbuiten. De groep heeft nog steeds de nodige sturing nodig rondom
thema’s als overlast, werk en opleiding en drugsgebruik. Enkele jongeren
hebben de groep en het drugsgebruik achter zich gelaten.
Wat betreft de problemen tussen de jongeren van Panheel/Pia en de cliënten
van St. Anna zijn er geen meldingen meer binnen gekomen.
Wel zien we steeds vaker cliënten van Sint Anna in de avond uren buiten. Dit
heeft ervoor gezorgd dat we nu om de kwartaal bij St. Anna bij elkaar komen
om met elkaar wat informatie uit te wisselen.
Verder:
 Regievoering aanpak drugsoverlast i.s.m. VVG, CJG, Politie, Gemeente en
Maatschappelijk werk onder de noemer “ Jong Maasgouw”
 Individuele begeleiding van jongeren. Ruim 20 jongeren hebben in meer
of mindere mate individuele aandacht genoten van het Jongerenwerk.
Hierbij valt te denken aan:
- Hulp bij het zoeken naar werk.
- Begeleiding naar zorg.
- Coachingsgesprekken.
- Kleine hulpvragen en/of advies.
 Informeren, adviseren en horen van buurtbewoners en andere betrokken
inzake overlastmeldingen.
 Zichtbare terugloop in het aantal overlastmeldingen.
Linne:
Uit Linne komen er nauwelijks meldingen. Het Jongerenwerk heeft daar goede
contacten met buurtbewoners. Hierdoor kan er snel doorgepakt worden bij
eventuele meldingen. De jongeren zijn goed aanspreekbaar en aan te sturen.
De locaties zijn wekelijks bezocht tijdens onze Ambulante routes.
Het over het algemeen is het erg rustig geweest in de kern Linne. Tegen het
einde van 2018 zijn er overlastmeldingen geweest rondom de frituur en de
parkeerplaats. Het lijkt erop dat daar een nieuwe groep aan het ontstaan is.
 Ongeveer 20 jongeren zijn bereikt door het Ambulant Jongerenwerk.
 Wekelijks Ambulant aanwezig.
 Aanpak drank & drugs binnen de VV Linne.
Beegden:
De kiosk in Beegden blijft een plek waar geregeld jongeren samen komen.
Omwonende geven aan dat er nauwelijks sprake is van overlast en dat er
geregeld jeugd tot laat aanwezig is. Het Jongerenwerk heeft de jongeren goed
in beeld en hen meermalen aangesproken.
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Tevens is er een container voor de jeugd aanwezig op de parkeerplaats van de
voetbalclub. In de praktijk wordt deze regelmatig gebruikt als hangplek. Het
Jongerenwerk staat in nauw contact met de buren die melding maken als er
overlast ontstaat.
Net als andere kernen blijven we preventief deze locaties bezoeken om het
behaalde resultaat te behouden.
 Ongeveer 25 jongeren zijn bereikt door het Jongerenwerk.
 Wekelijks Ambulant aanwezig.
 Intensieve contacten met de omwonende van de J.O.P. (Jongeren
ontmoetingsplek) en de kiosk.
Wessem:
Ook in Wessem staat een container die dienst doet als JOP. De plek wordt
goed gebruikt en de jeugd verzamelt zich hier geregeld. Dit heeft in de
zomerperiode voor veel overlastmeldingen gezorgd van omwonende. Hier
ging het vooral om de troep en geluidsoverlast tot laat in de nacht. Na een
aantal weken heeft het jongerenwerk een koffiebijeenkomst georganiseerd
waar jongeren en de buurtbewoners laagdrempelig met elkaar in contact
konden komen en elkaars leefwereld beter leren te begrijpen. Dit heeft ervoor
gezorgd dat de ambulant jongerenwerker in de groepsapp van de jongeren is
gekomen zodat hij meer inzicht heeft gekregen over de groep en de groep kon
pellen. De bijeenkomst heeft er ook voor gezorgd dat er meer wederzijdse
begrip tussen beiden de groepen is ontstaan waarna men meer met elkaar
rekening is gaan houden.
We zijn aan de slag geweest met een initiatief vanuit de buurtvereniging om
het buurtcentrum open te stellen voor jongeren. Na een behoeftepeiling en
een onderzoek is gebleken dat er op dit moment geen behoefte is. De
buurtvereniging houdt de optie open voor de toekomst.
 Wekelijks Ambulant aanwezig.
 Ongeveer 25 jongeren bereikt door het Jongerenwerk.
 Intensieve individuele contacten.
 Goede contacten met de buurtbewoners
 Het peilen van behoefte voor een buurtcentrum voor jeugd
Maasbracht:
Afgelopen jaar is het rustig gebleven in Maasbracht, op een paar incidenten
na.
Een aantal jaren terug was er rondom het Breerpark veel overlast (meldingen).
Nu is het rustiger. Het park wordt nog steeds druk bezocht maar met de juiste
bedoelingen. Wel wordt deze plek wekelijks meegenomen in de ronde om het
gewenste resultaat te behouden.
Bij de Andreashal zijn in de maand december jongeren zich gaan verzamelen.
Het jongerenwerk heeft de beheerder van de sporthal geadviseerd hun wifi
netwerk te beveiligen zodat het minder aantrekkelijk wordt om daar te
hangen. Dit plek wordt sindsdien standaard meegenomen in de ronde.
Verder zijn er een aantal jongeren die op meerdere plekken in Maasbracht
rondhangen maar voor weinig overlast zorgen. Met deze jongeren zijn goede
afspraken gemaakt rondom het gebruik van openbare ruimte. Het blijft dus
van belang om verschillende locaties in Maasbracht te blijven bezoeken en
contact behouden met buurtbewoners.
 Ongeveer 40 jongeren bereikt door het Jongerenwerk.
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Wekelijks Ambulant aanwezig.
Beperkt aantal overlastmeldingen.

Ohé en Laak:
In Ohé en Laak heeft het Jongerenwerk geen acties weggezet. Er is geen
aanleiding geweest tot inzet. Wel wordt het dorp met name in de
zomermaanden beperkt bezocht door het Jongerenwerk om op straat in
contact te komen met de aanwezige jeugd.
 Maandelijks Ambulant bezocht.
 Geen overlastmeldingen.
Thorn:
Met name in de zomermaanden is Thorn in trek bij de jeugd. Er wordt dan
gebruik gemaakt van het dagstrand en ook in de kern van het dorp is geregeld
jeugd aanwezig. De jongeren zijn bekend en in beeld en er is nauwelijks sprake
van overlast. Wel zijn er veel individuele jongeren uit Thorn in beeld en komen
bij de Pia waar ze concrete hulpvragen hebben.
De groep die we hier tegen komen is het zelfde groep die we bij de Pia en
Panheel treffen. Deze groep verplaats zich steeds tussen Thorn en Panheel. De
verwachting is dan ook de overlast zal toenemen als het weer beter wordt.
 Verschillende overlastmeldingen onderzocht.
 Bewoners ondersteunt.
 Jeugd aangesproken op hun gedragingen om en nabij het Dorpsplein en
dagstrand
 Locatie wekelijks Ambulant bezocht.
Stevensweert:
In Stevensweert is het over het algemeen rustig. Tijdens de kermis van vorig
jaar was er een vechtpartij wat maakte dat we dit jaar daar weer aanwezig
waren. Wij hebben contact gelegd met de betrokken van vorig jaar en kenbaar
gemaakt dat, indien nodig, zij contact kunnen opnemen. Gelukkig is er niks
voorgevallen, wel hebben we nauwere contacten met buurtbewoners
gekregen.

Gepleegde acties:

Er zijn ook verder geen nieuwe meldingen gekomen vanuit Stevensweert
 Intensieve contacten met omwonenden.
2. Accommodatiegebonden jongerenwerk
Heel (Piahoeve):
Het Jongerenwerk organiseert, nog steeds, twee inloopavonden in de PiaHoeve in Heel. Deze avonden worden met regelmaat bezocht door 15 tot 20
jongeren. Niet alleen de jongeren uit de jeugdgroep Heel maar ook jongeren
uit andere dorpskernen weten het Jongerenwerk hier te vinden. Tijdens deze
avonden komen worden er diverse thema’s besproken die op dat moment
actueel zijn. De inloopactiviteit heeft een vrijblijvend en open karakter.
Het jongerenwerk is met de jongeren een traject ingegaan om de inloop
organisatie over te hevelen naar de jongeren zelf. Jongeren gaven aan dit geen
goed idee te vinden want de aanwezigheid van de jongerenwerker behoedt
hen van grensoverschrijdend gedrag. Met de gemeente is tot
overeenstemming gekomen om de inloop te houden zoals deze nu is. De
preventieve winst is groot.
Op de preventieve activiteiten uit 2017 hebben we kunnen voortborduren in
2018. Zo hebben we een aantal jongeren die werkzoekende waren of klaar
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Gepleegde acties:

waren met hun opleiding geholpen met het vinden van een bijpassende baan.
Dit hebben we gedaan door met hun aan tafel te gaan zitten en een CV
gemaakt. Ook hebben we hun handvatten gegeven voor een sollicitatie
gesprek. Jongeren die problemen hadden met hun opleiding hebben we
geholpen door hun gemotiveerd te houden en aan het denken gezet wat van
opleiding wel bij hem past.
 Individuele begeleiding van jongeren.
 Informeren en horen van buurtbewoners, verenigingen en andere
betrokken inzake overlastmeldingen.
 Gemiddeld 2X per week Ambulant aanwezig in de openbare ruimte.
 10 tot 15 jongeren wekelijks aanwezig waarbij de donderdag nog
altijd de drukste avond is.
 Veel individuele coaching en sturing waardoor het Jongerenwerk
kleine problemen tijdig signaleert en daardoor klein kan houden
zonder dat deze uitmond in een langdurige zorgvraag.
 Laagdrempelige activiteiten.
 Extra inzet en aandacht voor het drugsgebruik onder de jongeren
zoals veel gesprekken en het doorsturen en volgen van individuele
jongeren die wel verdere hulpverlening nodig hadden.
3. Preventieve activiteiten:
JONG Maasgouw overleg:
In 2018 heeft het preventieve JONG Maasgouw (Jeugd Op Nieuwe Gedachten)
overleg een nieuwe invulling gekregen. Bij het CJG heeft er een wisseling
plaatsgevonden van voorzitter waardoor opnieuw is gekeken naar een nuttige
invulling van het overleg. Daar waar het schipperen was tussen wat de
gemeente wenst en wat deelnemers van het overleg wensen hebben de
deelnemers het heft in handen genomen en hebben zij een start gemaakt met
een nieuw breed document waarin alle preventieve jeugdactiviteiten
opgenomen werden. In 2019 is dit document klaar en zal deze overhandigd
worden aan de gemeente. De deelnemers van het JONG Maasgouw overleg
komen een aantal keren per jaar bij elkaar om te bespreken waar zij nu staan
en hoe de activiteiten vorderen.
Veiligheidshuis:
Diverse individuele jongeren zijn samen met de jeugdgroep Heel besproken in
het Veiligheidshuis. Het Jongerenwerk wordt nauw betrokken bij deze
overleggen.
Preventieoverleg Jeugd:
Het Jongerenwerk is, net als andere participanten, onderdeel van het
preventieoverleg jeugd waarvan de Gemeente optreed als voorzitter.
Brugtas Project:
Na de zomervakantie heeft het Jongerenwerk alle basisscholen uit de
gemeente bezocht en het Brugtas Project gepromoot. Daaruit zijn direct
afspraken gemaakt voor het schooljaar. In 2018 hebben twee basisscholen
gebruik gemaakt van het aanbod.
Preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg
Menswel participeert in het preventieoverleg Jeugd Midden-Limburg. Zij is
een van de aanjagers van het actieprogramma ‘Maak jij het verschil voor een
kind’. Het actieprogramma wordt uitgerold in 2019.
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Gezondheidsnota gemeente Maasgouw
Menswel heeft deelgenomen aan de totstandkoming van de gezondheidsnota
Maasgouw doormiddel van advies en een pitch voor organisaties en
commissie/ raadsleden.
Gepleegde acties:

4.

Individuele coaching van jongeren op het Connect College

Een deel van de jongeren uit de gemeente Maasgouw gaat in de gemeente
Leudal naar school en de andere naar Echt-Susteren. In Echt-Susteren is het
jongerenwerk sterk vertegenwoordigd en actief op het Connect College. In
2018 heeft in jongerenwerk 3 jongeren uit de gemeente individueel met
regelmaat gezien en gesproken.
Daarnaast neemt het jongerenwerk deel aan het ZAT (Zorg Advies Team)
overleg dat 4 maal per jaar wordt georganiseerd. Tijdens de SoVa (Sociale
vaardigheid) training hebben twee meiden uit de gemeente deelgenomen.
Kengetallen:
Aandachtspunten 2019:













Samen met het CJG uitvoeren van het preventieve Brugtas Project voor
de groep 8 klassen van het basisonderwijs.
Voorzetten van de gemaakte afspraken in het JONG Maasgouw overleg.
Voortzetting Ambulante werk.
Verbinding zoeken met JOGG, Iedereen kan Sporten en Gemeente.
Mede uitvoering geven aan de gezondheidsnota en preventie alcohol
gemeente.
Voorlichtingsavonden rondom verschillende thema’s indien gewenst.
Continuering inloop Piahoeve.
Continuering Ambulante werkzaamheden.
Samenwerking intensiveren met de verschillende verenigingen in de
Gemeente Maasgouw.
Pilot 18-/ 18+
Uitrollen actieplan ‘Maak jij het verschil voor een kind’.
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Algemene Gegevens/ Centrale Organisatie
Menswel: een samenwerkingsverband
Bestaande uit drie organisaties te weten:
 De Stichting Menswel
 De Stichting Menswel Sport
 De Stichting Beheer Maasgouw
Deze drie stichtingen hebben o.a. hetzelfde bestuur, dezelfde directie en een gezamenlijk centraal kantoor en werken
op deze manier nauw samen terwijl het toch (juridisch) drie eigenstandige en aparte organisaties (rechtspersonen)
zijn.
Dit wordt ook wel een “personele unie” genoemd met het doel een hoge mate van efficiency en effectiviteit te
realiseren.
Voor gemeenten en de burgers is hiermee een uitgebreid, flexibel en samenhangend instrumentarium en dienstpakket
beschikbaar. Hierbij wordt goed ondernemerschap en bedrijfsmatig werken gekoppeld aan een laagdrempelige en
vraaggerichte aanpak.
Missie/ doelstelling Menswel Welzijnswerk:
Onze grootste kwaliteit is dat we mensen helpen samenwerken en op eigen benen te staan.
Menswel heeft ten doel het bevorderen, initiëren, ondersteunen, (mede) uitvoeren van activiteiten/ projecten ten bate van
het welzijn van de inwoners van het werkgebied waarbij de betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en
zelfwerkzaamheid van de (groepen/ categorieën) inwoners uitgangspunten voor het handelen in deze zijn. Verder door het
opzetten, aanbieden en exploiteren van voorzieningen en dienstverlening t.b.v. de (groepen/ categorieën) inwoners van
het werkgebied.
Menswel tracht dit doel o.a. te bereiken door:
 Het signaleren, onderzoeken, verzamelen en registreren van behoeften, meningen en belangen van (groepen/
categorieën) inwoners, doelgroepen, klanten en cliënten.
 Kennis te nemen van ervaringen, inzichten en beleid van, voor het werk van de stichting relevante, organisaties/
overheden.
 Het vertalen van meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen naar, voor de
 stichting relevante/ bruikbare aandachtspunten/ instrumenten en/ of actiepunten.
 Het, op basis van het onder a. genoemde, leveren van een bijdrage aan d
 beleidsvorming van de lokale overheid (overheden) en het (mede-)uitvoeren van
 activiteiten/ projecten/ werkzaamheden in dit kader.
 Het begeleiden en ondersteunen van initiatieven van (groepen/ categorieën) inwoners.
 Het op basis van eigen inzichten opzetten van projecten, uitvoeren van activiteiten
en/of het aanbieden van dienstverlening.
De werkzaamheden komen tot leven in: cliëntondersteuning, wijkwerk, sport- en cultuurversterking, jongerenwerk en
versterken vrijwilligerswerk.
Menswel is werkzaam in de gemeenten: Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen.
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Bestuur: Bestuurssamenstelling per 31 december 2018
Voorzitter
Dhr. W. Schmitz, Nieuwstadt (per 23-09-2014)
Overige bestuursleden
 Dhr. W. Hermans, Echt (per 24-03-2014)
 Mevr. L. Kurstjens-Vrehen, Echt (per 23-02-2015)
 Dhr. J. Pörteners, Susteren (per 20-12-2016)
 Dhr. J. Martens, Nieuwstadt (per 28-05-2018)
 Mw. M. Doggen, Echt (per 28-05-2018)
Ondernemingsraad (OR):
Tot april 2018:
 Mevr. Monique van der Vleuten
 Dhr. John Schreurs
 Mevr. Ellen Giesbertz
Na april 2018:
 Daan Rooijakkers
 Hamed Allam
Managementteam:
 Directie: John Vinclair, Paul Horsmans
 Welzijnswerk: Terry van der Aa
 Financiën: Eugenie Mooren
 Facilitair: Roy Kepser
Zakelijke gegevens
Centraal kantoor:
Chatelainplein 31, 6102 BB Echt. Tel. 0475-484848
Website: www.menswel.nl E-mail: info@menswel.nl
Jongerencentra:
 Haaze, Maaseikerweg 2a, 6114 JP Susteren,
 Talenthouse, Diepstraat 3c, 6010 AT Echt
 p/a Pia-Hoeve, Mgr. Savelbergweg 104, 6097 AE Heel
Overige gegevens:
Kamer van Koophandel nr.: 41067232
Rabobank rek. nr. 11.31.32.700 (algemeen)
BTW-nr. ML 0067.48.259.B01
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