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Inleiding 
 

Beleidskader gemeente Maasgouw 

Uitgangspunt voor dit integraal werkplan zijn: het coalitieakkoord 2018-2020, de strategische visie 

2025 en de Kadernota 2021 waarin de gemeente haar prioriteiten stelt voor de komende jaren/jaar. 

Niet alle beleidsuitgangspunten zoals bv. economie van deze nota’s raken direct ons werk, maar 

uiteindelijk raakt de hele maatschappelijke structuur ons werk. Van de volgende uitgangspunten 

maken we in dit integraal werkplan een vertaalslag  naar de beoogde maatschappelijke effecten 

betreffende de stichting Menswel. Het zou mooi zijn om in de komende jaren ons integraal werkplan 

naast die van andere netwerkpartners te kunnen leggen. 

Samen maken we Maasgouw 

In Maasgouw hebben veel mensen oog en oor voor elkaar. De mensen in de gemeente zorgen daar 

waar mogelijk voor elkaar en geven gestalte aan een bloeiend verenigingsleven. De sociale cohesie en 

saamhorigheid die hierdoor is ontstaan willen we als gemeente verder versterken. We steunen en 

stimuleren mensen die zich inzetten voor anderen. We zorgen voor een goede begeleiding van onze 

jeugd, maar hebben ook oog voor ouderen of mensen die eenzaam zijn. Mensen die niet de hulp 

ontvangen die ze nodig hebben krijgen steun van de gemeente. Ook steunen en stimuleren we op 

allerlei manieren culturele en sportieve activiteiten in de gemeente. 

Binnen het sociaal domein is het de bedoeling om te komen tot een structuur die is gebaseerd op de 
eigen kracht van mensen en sociale netwerken. Daarbij vormt het een uitdaging om na de 
stelselwijziging ook te komen tot een transformatie in de denk- en handelswijze van alle personen 
die hierbij betrokken zijn. 
 
Transformatie sociaal domein 
Binnen het sociaal domein zijn de afgelopen jaren veel wettelijke veranderingen doorgevoerd. Dat 
heeft geleid tot nieuwe taken en nieuwe organisatiestructuren, maar vraagt ook om een andere 
manier van denken en handelen door de betrokken partijen.  
 
De nieuwe denk- en handelswijze die nodig is binnen het sociaal domein vraagt om een 
transformatie die vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken. In onderstaande tabel 
wordt aangegeven welke (culturele) veranderingen door betrokkenen doorgevoerd moeten worden. 
 
• burgers en sociaal netwerk  • Niet alleen kijken naar beperkingen, maar ook naar mogelijkheden  

• Zelfredzaamheid, meer eigen verantwoordelijkheid 
 • Wederkerigheid (benutten van elkaars kwaliteiten) 
 • Sociale verbanden weer/meer betrekken bij zorg voor elkaar 

 
• professionele aanbieders  • Dichtbij de burgers (in wijken/dorpen)  

• Burgers regie over eigen leven laten behouden (minder  
overnemen) 
 • Handelingsruimte aan professional geven  
• Minder sturen op “uren”, meer op resultaat voor burger  
• Integraal (samen) werken. 
 

• gemeente en regiepartijen.  • Integraal beleid (principe van één gezin, één plan)  
• Loslaten (meer eigen verantwoordelijkheid burgers)  
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• Loslaten waar het kan, maar ook ingrijpen waar nodig  
• Partner in plaats van opdrachtgever. 

 
De bovenstaande principes moeten gaan leiden tot een manier van werken waarin niet meer het 
aanbod door overheden en aanbieders centraal staat, maar de vraag van mensen die zorg of hulp 
nodig hebben. Dit vraagt om een trapsgewijze manier van werken waarbij eerst wordt gekeken wat 
op eigen kracht mogelijk is en daarna wat het sociaal netwerk (familie, vrienden, buurtbewoners) kan 
betekenen. Vervolgens wordt beoordeeld of algemeen voorzieningen tot resultaat kunnen leiden of 
dat individuele voorzieningen op maat beschikbaar moeten worden gesteld. Daardoor blijft de eigen 
kracht van mensen centraal staan, maar wordt ook een vangnet geboden waardoor niemand “in de 
kou blijft staan”. Met deze manier van werken kan een sterke structuur in het sociaal domein 
ontstaan en kan een efficiënte verdeling van beschikbare middelen worden gewaarborgd. 
 
Integratie en coördinatie  
Het “sociaal domein” heeft een breed bereik en raakt veel leefdomeinen van mensen: werk en 
inkomen, financiën, lichamelijke en geestelijke gezondheid, wonen, huishouden, dagelijkse 
levensbehoeften, mobiliteit, sociale participatie, opvoeden en regie over eigen leven. Voor de 
gemeente ligt hier de uitdaging om de vertaling maken van de systeemwereld (regels, procedures), 
naar de leefwereld van mensen. Ook ligt bij de gemeente de verantwoordelijkheid om te komen tot 
een integrale aanpak voor alle leefdomeinen.  
 
De rol van de gemeente binnen het sociaal domein is deels traditioneel (verzorgingsstaat) en deels 
ondersteunend van aard, maar vraagt ook om samenwerking met aanbieders van zorg en hulp. 
Daarbij is coördinatie door de gemeente nodig om tot een integrale, effectieve en efficiënte aanpak 
te kunnen komen. Dat vraagt om een gestructureerde en planmatige aanpak, maar ook om ruimte 
om te verkennen welke oplossingen in de praktijk het beste werken.   
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Beleidskader Menswel  

Centrale missie:   

‘Onze grootste kwaliteit is dat we mensen helpen samenwerken en op eigen benen te staan’. 

Transformatie sociaal domein 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo, jeugdzorg en participatie. In de afgelopen jaren 

lag de nadruk erg op het overnemen van deze taken (transitie). De komende jaren zal de aandacht 

verschuiven naar werkelijke transformatie: hoe kunnen we met (beperkte) middelen goede zorg 

bieden en liever de zorgvraag beperken. Deze kanteling is als het ware een groot maatschappelijke 

experiment waar gemeenten, burgers en organisaties al zoekende vorm moeten geven. Dit leidt tot 

onduidelijkheden en onzekerheden.  

Centraal staat dat de burger meer in “the lead” komt. Er wordt een grotere mate van zelfstandigheid 

verwacht, hij wordt mede-eigenaar van problemen op het vlak van zorg en welzijn en er wordt veel 

vaker uitgegaan van wederkerigheid. Niet de problemen staan centraal, maar de mogelijkheden van 

mensen. De samenleving verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid en co-creatie.  

In het transformatieproces zal nog meer de nadruk liggen op anders werken, waarbij drie doelen 

worden nagestreefd (triple aim): beter leven, meer tevreden burgers, lagere kosten. Preventief 

werken, voorkomt onnodig gebruik van zorg. Dit wordt ook wel positieve gezondheid genoemd. Dit 

heeft ook grote invloed op het sociaal werk. Zorgen voor, wordt zorgen dat (van zorg naar gezonde 

leefomgeving). Sociaal werkers zullen minder zelf uitvoerend zijn, maar vooral burgers aanmoedigen 

hun eigen mogelijkheden te benutten.  

Door te opereren in nabijheid van mensen en gemeenschappen, bevorderen zij de dialoog tussen 

inwoners, gemeente en ketenpartners en stimuleren de zelfwerkzaamheid en burgerinitiatieven (ván 

en dóór de wijk).  Burgers zijn zelf eigenaar en verantwoordelijk voor hun eigen welzijn of dat van 

hun naasten. Hoe sterker een gemeenschap of netwerken van mensen, hoe minder een beroep hoeft 

worden gedaan op professionals voor hulp en zorg. Het sociaal werk heeft een belangrijke rol om 

mensen met elkaar te verbinden (netwerkversterking) en tevens met ketenpartners op zoek te gaan 

naar de beste ondersteuning op basis van partnerschap (versus concurrentie).  

Hierbij heeft het sociaal werk wel oog voor kwetsbare situaties en mensen en witte vlekken 

(signalering). Het sociaal werk staat immers midden in de samenleving (onderscheidend t.a.v. 

presentie/generalistisch/laagdrempelig/ informeel/signaleren/verbinden -> 0e-lijn). 

 
Gemeentelijk beleid en partnerschap 

Menswel is uitvoerder van het gemeentelijk beleid. De gemeente bepaalt de doelen van de 

werkzaamheden van Menswel en koppelt hieraan een aantal voorwaarden. Menswel is de 

deskundige op het sociaal werk en bepaalt hoe de dienstverlening wordt uitgevoerd. Op basis van de 

concrete werkpraktijk verzamelt Menswel signalen en adviseert de gemeente over mogelijke 

bijstellingen in het beleid of de opdracht aan Menswel. Er is sprake van partnerschap, maar wie 

betaalt, bepaalt! Belangrijk is om te investeren in een goede relatie met gemeenten (ambtenaren en 

bestuurders). De uitvoering van het sociaal werk moet wel het beleid dienen en resultaten en 

effecten moeten transparant en helder zichtbaar worden gemaakt.  

 

.  
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Centrale uitgangspunten voor het sociaal werk zijn: 

• Kern/dorpsgericht: gezonde, veilige en plezierige woonomgeving  

• Vraaggericht 

• Integraal en samenhangend 

• Werk samen 

• Iedereen doet mee  en draagt bij (naar vermogen / diversiteit) 

• Langer zelfstandig wonen 

• Voorkeur voor algemene collectieve voorzieningen en informele hulp en (mantel)zorg  

 

De gemeente verlangt dat Menswel samen met andere partners en burgers de sociale omgeving per 

kern/dorp in kaart brengt, de belangrijkste vragen, knelpunten en kansen benoemd en samenwerkt 

met de juiste personen. De zelfwerkzaamheid en burgerinitiatieven worden zoveel mogelijk 

gestimuleerd (niet overnemen maar zoveel mogelijk zelfsturing). Hierbij staat niet de organisatie 

centraal, maar de (vraag van de) burger.  
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Integraal werkplan 2021 

De diverse beleidsnota’s van de gemeente Maasgouw vormen dus de uitdagingen van dit integraal 

werkplan. We hebben een aantal beoogde maatschappelijke effecten gedestilleerd waaraan Menswel 

een bijdrage levert ter realisatie van beleid. Het zou mooi zijn om in de komende jaren ons integraal 

werkplan te kunnen verweven met die van andere netwerkpartners. 

Per productgroep maken we hieronder een vertaalslag  naar de beoogde maatschappelijke effecten: 

met wie we samenwerken, welke activiteiten we ontplooien en wat het beoogd resultaat is.  

Beoogd 
maatschappelijk 
effecten 

Met inzet van In 
samenwerking 
met 

Activiteiten Beoogd 
resultaat 
 

Partnerschap. Samen 
zijn we oren en ogen 
van Maasgouw en 
maken 
maatschappelijke 
uitdagingen mogelijk. 

Jongerenwerk 
Combinatiefunctionaris 
Eenzaamheidsfunctionaris 
Verenigingsondersteuner 
Maatschappelijke stage 
Mantelzorgdag 
Taal op maat 

Ambtenaren 
SWT 
Politie 
CJG 
Verenigingen 
Bibliocenter 
Andere 
maatschappelijke 
partners 

Periodieke 
integrale 
overleggen 

Met elkaar 
vormgeven 
‘Samen zijn we 
Maasgouw’ 
 
Integrale aanpak.  
 

We streven naar een 
samenleving die een 
goede sociale cohesie 
en verbondenheid 
kent, waar zorg voor 
elkaar met inzet van 
familie, buurt, 
mantelzorgers, 
vrijwilligers en 
professionals geregeld 
wordt in een hecht 
netwerk. 
 
 
Jeugd kan in onze 
gemeente in 
geborgenheid 
opgroeien 

Jongerenwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taal op maat (via 
Bibliocenter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantelzorgdag 

Scholen 

CJG/ AMW/ JGZ/ 
GGD/ HALT/ 
VVGI/ Politie/ 
Veiligheidshuis 
Jongeren 
Buurt (individueel 
en georganiseerd) 
 
 
 
 
 
 
 
Biblionova 
De Spil 
Vluchtelingenwer
k 
SWT 
Buurt/ 
verenigingsleven 
 
 
 
 
 
 
Mantelzorgers 
Jongeren (MAS) 
PSW 
Ondernemers 
 

Ambulant werk 
Inloop Pia-Hoeve 
en Spil 
Jongeren voor 
jongeren 
Individuele 
coaching (op VO) 
Jong Maasgouw 
Overgang 18- 

18+  

Continueren 
actieplan ‘Maak 
jij het verschil 
voor een kind’ 
 
Vinden en binden  
laaggeletterden 
aan 
taalactiviteiten 
Stimuleren taal 
activiteiten 
Vinden 
vrijwilligers 
 
 
 
 
Organisatie dag 
van de 
Mantelzorg 

Normaliseren van 
gedrag in het 
voorliggend veld. 
Creëren van 
Samenkracht 
Buurt en jongeren 
leren samen te 
leven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vergroten 
potentieel 
deelnemers aan 
taalbevorderende 
activiteiten  
Sociale kaart 
taalactiviteiten 
Vergroten aantal 
taalactiviteiten 
Vergroten 
vrijwilligerspoten-
tieel 
 
Mantelzorgwaar-
dering 
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Beoogd 
maatschappelijk 
effecten 

Met inzet van In 
samenwerking 
met 

Activiteiten Beoogd 
resultaat 
 

Verlenen van zorg: 
‘licht’ waar het kan 
‘zwaar waar moet’ 
. 
 
 

Jongerenwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinatiefunctionaris 
Verenigingsondersteuner 
 
 
 

 Scholen 

CJG/ AMW/ JGZ/ 
GGD/ HALT/ 
VVGI/ Politie/ 
Veiligheidshuis 
Jongeren 
Buurt (individueel 
en georganiseerd) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verenigingsleven 
Iedereen kan 
sporten 
JOCH 
Jongerenwerk 

Ambulant werk 
JSP tijdens inloop 
Pia-Hoeve en Spil 
Jongeren voor 
jongeren 
Individuele 
coaching (op VO) 
Jong Maasgouw 
Overgang 18- 

18+  

Actieplan ‘Maak 
jij het verschil 
voor een kind’ 
Voetbalteam 
moeilijke jeugd 
 
Stimuleren 
activiteiten voor 
moeilijke jeugd. 
Iedereen kan 
Sporten 

Normaliseren van 
gedrag door lichte 
hulp. Vergroten 
van dit potentieel. 
Door verstrekken 
info komt jongere 
zelf verder. 
Creëren van 
Samenkracht  
 
Bewustmaking 
samenleving om 
aandacht te 
hebben voor 
kinderen waar het 
thuis niet fijn is. 
 
Meer 
verenigingen 
staan open voor 
ander publiek. 

Gestalte geven aan een 
bloeiend 
verenigingsleven 

Verenigingsondersteuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinatiefuncties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijke stage 
 
 
 
Eenzaamheidsfunctionaris 

Ambtenaren 
Buurt 
Sport- en 
cultuuraanbieders  
Combinatiefunctie
Klik Maasgouw 
Beheer 
Maasgouw 
 
 
 
 
 
 
Basisscholen 
Verenigingsleven 
Ouders/ kinderen 
Myoutic 
 
 
 
 
 
KVW Linne 
JOGG 
 
Connect College 
S.G. Ursula 
Verenigingen 
Mantelzorgers 
zie hieronder 

Verkennen hoe 
we verenigingen 
beter kunnen 
helpen bij het 
werven en 
behouden van 
voldoende 
vrijwilligers. 
Begeleiden 
Lokaal 
sportakkoord. 
 
 
Verenigingen in 
actie op school 
KAM activiteiten 
Workshops  
Nationale 
sportweek 
Lokaal 
sportakkoord 
 
Ondersteuning 
sportieve act. ism 
JOGG 
 
30 uur 
Maatschappelijke 
stage 

Stabilisatie 
verenigingsleven 
 
Brug overspannen 
tussen potentiele 
deelnemer/ 
vrijwilliger en 
vereniging 
 
Realiseren 
Samenkracht 
verenigingen. 
 
 
Deelname aan 
verenigingsleven 
blijft procentueel 
gelijk of stijgt. 
 
 
 
 
Mede mogelijk 
maken van KVW 
Linne 
 
Jongeren maken 
kennis met 
vrijwilligerswerk. 
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Beoogd 
maatschappelijk 
effecten 

Met inzet van In 
samenwerking 
met 

Activiteiten Beoogd 
resultaat 
 

Versterken van 
bestaande sociale 
verbanden en 
vroegtijdige opsporing 
van eenzaamheid bij 
ouderen (door 
eerstelijnszorgverleners 
en sociale wijkteams) 

Eenzaamheidsfunctionaris 
 
 
 
 

Proteion 
SWT 
Huisartsen 
Ouderenorganisat
ies 
Kernenregisseur 
Huiskamers 
 

Expertise -
meetings 
Netwerkverster-
king 
Formuleren van 
aanknopingspunt
en vervolgbeleid 
Week van de 
eenzaamheid.  

Verenigingen, 
eerstelijnszorgver-
leners en sociale 
wijkteams  zijn 
bewust van 
eenzaamheids-
problematiek en 
komen in actie. 
 
 

Ondanks armoede 
kunnen meedoen in de 
samenleving 

Combinatiefuncties 
 
 
 
Taal op  maat 
 
 
 
 
 
Jongerenwerk 

Schoolkinderen/ 
ouders 
Myouthic 
Verenigingen 
Laaggeletterden 
Bibliocenter 
Vrijwilligers 
Verenigingen/ 
buurt 
 
Jongeren 
Pia-Hoeve/ Spil 
Connect College 

Aanbod 
goedkope 
activiteiten 
 
Betaalbare 
activiteiten ter 
verbetering van 
Taal en digitale 
vaardigheden  
 
Inloopactiviteiten 
Coaching over 
omgaan met 
geld. 

Schoolkinderen 
doen mee. 
 
 
Zelfredzaamheid 
en meedoen is 
toegenomen van 
cursisten.  
 
 
Jongeren kunnen 
goedkoop 
recreëren buiten 
huis.  
Jongeren zijn 
bewust van  
waarde van geld. 

Zoveel mogelijk 
mensen -van jong tot 
en met oud- gaan met 
elkaar sporten 

Combinatiefunctionaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verenigingsondersteuner 
 
 
 
 
 
 
 

Basisscholen 
Verenigingen 
 
JOGG partners 
Fysiotherapeuten 
CIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verenigingen 

Kwaliteitsimpuls 
basisonderwijs 
Nationale 
Sportweek, week 
van de sportclub, 
Kies Voor Sport, 
Nationale 
buitenspeeldag,   
Week opvoeding, 
Koningsspelen, 
Week van de 
gezonde jeugd, 
Decatlon Dikke 
Banden Race 
Nieuwsbrieven 
Stageplaatsen 
 
Activeren 
verenigingen 
diversiteit 
aanbod. 

Goed bewegings-
onderwijs op 
basisonderwijs 
Kinderen komen 
in aanraking met 
diverse sporten en 
gezond gedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verenigingen 
organiseren nieuw 
aanbod. 
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Beoogd 
maatschappelijk 
effecten 

Met inzet van In 
samenwerking 
met 

Activiteiten Beoogd 
resultaat 
 

Er is voldoende te 
beleven voor jongeren 
zodat ze een sterke 
band opbouwen met 
de mensen uit hun 
eigen dorp en 
omgeving 
 
 

Jongerenwerk/ 
Combinatiefuncties/ 
Verenigingsondersteuner 

Kernenregiseur 
Jongeren 
Scholen 
Verenigingen 
buurt 

Aandeel in 
verkenningstocht 
met jongeren het 
gesprek aangaan 
over het aanbod 
van activiteiten 
voor jongeren in 
de gemeente.  
 
Zie ook hieronder 

Aan de hand van 

de antwoorden op 

deze vragen wordt 

bepaald welke rol 

de gemeente 

hierbij kan spelen. 
 

Het bieden van 
aansprekende 
mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding voor 
alle leeftijdsgroepen. 
Het nodig om te 
beschikken over 
voldoende 
voorzieningen voor 
ontmoeting, sport en 
spel op loop- of 
fietsafstand van de 
woning 

Jongerenwerk/ 
Combinatiefuncties/ 
Verenigingsondersteuner 

Aanbieders van 
culturele 
activiteiten en 
inwoners ( 
waaronder zeker 
de jeugd) 
Wethouder 
Kernenregiseur 

Aandeel in 
verkenningstocht  

Ontwikkelen van 
specifieke 
cultuurvisie voor 
de gemeente 
Maasgouw die 
nauw aansluit bij 
de ontwikkelingen 
in onze omgeving 
en de behoefte bij 
de inwoners 
(waaronder jeugd) 
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  Jongerenwerk 
DOEL 

Preventieve ondersteuning jeugd 
 
De jongerenwerker van Menswel stelt zich als doel om te investeren in jongeren zodat zij in staat zijn om 
op sociaal, fysiek en psychisch gebied te ontwikkelen in hun eigen leefomgeving. De focus ligt op 
ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing en opvoeding. De jongerenwerker ondersteund hen bij de 
ontwikkeling naar volwassenheid.  
 
Het plan aanpak van aanpak ZIP jeugd, het de aanvullende notitie van Menswel vormen een vernieuwend 
kader. Het kader omhelst: 
 
1. Heldere en scherpe visie en framing: “it takes a village te raise a child” 

• Het gezamenlijk inrichten van een Jongeren Service Punt (JSP) op lokale schaal.  

• Inzet van vrijwillige coaches voor jongeren tot 18 jaar. 
 2. Verbeteren van de organisatie van welzijn, toegang, en zorg 

• Het stimuleren van verwijzingen naar welzijnsdiensten (“welzijn op recept”).  

• Formeren van gebiedsgebonden basisteams. Het gaat hier om, waar nodig, hergroeperen van de 
huidige mensen, aangevuld met specialisten voor consultatie. 

Het jongerenwerk in de gemeente Maasgouw is opgebouwd uit vier pijlers: 

• Ambulant Jongerenwerk; 

• Accommodatiegebonden Jongerenwerk; 

• Preventieve activiteiten; 

• Individuele coaching van jongeren op het Connect College en tijdens het ambulant jongerenwerk. 

WAT GAAT MENSWEL DOEN? 

Ambulant Jongerenwerk 
De ambulante jongerenwerker bezoekt, op een ongedwongen manier, jongeren in de gemeente 
Maasgouw in hun vrije tijd (buiten op straat en in de Pia-Hoeve) of tijdens school (in de les, tijdens de 
pauze en buiten de les, etc.). Dat betekent dat de jongeren een aantal keren per week bezocht worden op 
de ontmoetingsplekken met name op tijden dat jongeren vrij zijn dus met name in de middag en avond. 
De jongerenwerker weet waar de locaties zijn, waar jongeren elkaar ontmoeten, en heeft deze in kaart 
gebracht, doordat hij veel contact heeft met jongeren en netwerkpartners. Door jongeren serieus te 
nemen en te laten zien dat ze er daadwerkelijk bij horen, verkeert de ambulant jongerenwerker in een 
positie om hen te kunnen aanspreken op gedrag (zowel ongewenst als gewenst gedrag). In sommige 
gevallen geven groepen jongeren overlast en wordt dit gemeld bij politie of gemeente, waarna dit bij de 
ambulant jongerenwerker terecht komt. De ambulant jongerenwerker neemt deze signalen mee tijdens 
zijn ambulante rondes. Het effect van het inzetten van een ambulant jongerenwerker is vaak dat de 
overlast vermindert, echter de ambulant jongerenwerker is geen overlastbestrijder. Doordat zowel 
jongeren als buurtbewoners uit de anonimiteit worden gehaald en de dialoog met elkaar wordt aangegaan 
leren beide partijen rekening te houden met elkaar en ontstaat er wederzijds begrip. 
 
De kern van de dienstverlening van het ambulant jongerenwerk is signalering, informatie en advies 
verstrekking, activering en doorverwijzing (indien nodig). Vanuit de leefwereld van de jongeren, gaat de 
ambulant jongerenwerker onderzoeken welke ‘mogelijkheden er zijn om jongeren te “activeren” en aan 
de andere kant bezien of er obstakels zijn voor jongeren in hun persoonlijke omstandigheden die door 
middel van “hulpverlening” weggewerkt kunnen worden’. De kracht van het jongerenwerk is om 
problemen te normaliseren en te voorkomen dat problemen groter worden gemaakt dan ze zijn.  
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Accommodatiegebonden Jongerenwerk 
In algemene zin biedt het accommodatiegebonden jongerenwerk de mogelijkheid voor jongeren om 
elkaar een aantal momenten in de week te ontmoeten onder begeleiding van een jongerenwerker. Door 
het vaste karakter van de jongerenaccommodatie, door de vaste openingstijden en een vaste 
jongerenwerker, hebben jongeren de mogelijkheid om elkaar regelmatig (binnen) te treffen, wat de 
jongerenwerker de mogelijkheid biedt om een vertrouwensrelatie op te bouwen waardoor jongeren 
ontvankelijker zijn voor hulp en advies bij problemen/ problematisch gedrag. Naast het feit dat jongeren 
elkaar in de jongerenaccommodatie kunnen ontmoeten, worden er samen met de jongeren 
preventieactiviteiten georganiseerd die de jongeren kunnen motiveren tot ander (positief) gedrag. Ook 
biedt de ruimte de mogelijkheid om aan talentnontwikkeling te werken en worden jongeren gestimuleerd 
om zelf activiteiten te organiseren (voor en door jongeren). 
 
De behoefte aan ontmoeting is verschoven van Heel naar Maasbracht. Samen met het voormalige 
jeugdwerk Maasbracht en andere geïnteresseerde burgers wordt er getracht nieuw leven te blazen in een 
geschikte voorziening (waarschijnlijk in de Spil) op dinsdagen en donderdagen van 19.00-22.00 uur. Met 
de huidige jeugdgroep in de  Piahoeve te Heel is inmiddels een dusdanige hechte relatie opgebouwd dat 
het contact grotendeels per social media plaats kan vinden. Gezien de problematiek van de groep wordt 
de inloop beperkt tot 1 avond in veertien dagen. 
De openingsavonden in Maasbracht kan tevens worden ingericht als fysiek punt voor een jongeren 
servicepunt (JSP). De aanwezige jongerenwerker of vrijwilliger verstrekt informatie en advies (JSP) 
 
Preventieve activiteiten 
In de gemeente Maasgouw worden er voor jongeren en ouders preventieve programma’s aangeboden. 
Het jongerenwerk participeert in het “JONG Maasgouw” netwerk waar samen met diverse partners (CJG, 
AMW, GGD, HALT en VVGI) een preventief aanbod wordt besproken, gepland en uitgevoerd. Tevens haakt 
zij aan bij het positief gezondheidsbeleid van de gemeente. 
 
Het jongerenwerk voert de volgende preventieve activiteiten uit in de gemeente Maasgouw. 

• In samenwerking met het CJG wordt een zogenaamd Brugtas Project aangeboden. Het Brugtas 
Project is ontwikkeld door jongerenwerkers in Limburg. Zij signaleerden dat in de voorbereiding 
van de overstap naar het voortgezet onderwijs met name informatie wordt gegeven aan 
ouders/verzorgers en kinderen over de ‘technische’ kant: Welke richtingen zijn er? Welke vakken 
worden gegeven? Voor kinderen zijn er andere onzekerheden en belangrijke vragen namelijk: 
Welke kleding moet ik dragen om erbij te horen? Wat doe ik als ze vragen of ik een sigaret wil 
roken? Met andere woorden: In wat voor ‘cultuur’ kom ik terecht en hoe stel ik me daarin op? Via 
een interactief lesprogramma van circa 1,5 uur worden diverse thema’s met kinderen van groep 8 
besproken. De thema’s zijn onderverdeeld in categorieën: Relaties, Multimedia, Genotmiddelen 
en Gezondheid. In de les wordt ingespeeld op vragen uit de klas en krijgen kinderen informatie 
hoe om te gaan met dilemma’s. Door het gemis van het Voortgezet Onderwijs in de gemeente 
Maasgouw biedt dit programma, voor groep 8 klassen, de jongerenwerkers de mogelijkheid om 
jongeren preventief al te leren kennen en bekend te maken met de werkzaamheden van het 
jongerenwerk. 

• Tijdens ambulante ronden en in gesprek met jongeren en ouders worden trends en 
ontwikkelingen besproken. Indien er trends en ontwikkelingen zijn die invloed hebben op een 
(grote) groep wordt er samen met betrokken partijen een preventieve bijeenkomst georganiseerd. 
Dat kan zijn door het jongerenwerk zelf of in samenwerking met gespecialiseerde partijen.   

• Deelname aan het JONG Maasgouw overleg met diverse partners die werkzaam zijn in het 
preventieve veld 

• Uitrollen van de Midden-Limburgse campagne preventie jeugd ‘Maak jij het verschil voor een 
kind’. 
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• Deelname aan de pilot ‘Overgang 18- 18+ Met minder kaders naar meerderjarigheid'. 

• Vormgeven aan een fysiek en digitaal JSP in samenwerking met vrijwilligers en partners. 

• Aansluiten bij het sociaal team jeugd, mede vorm geven aan  het verbeteren van de organisatie 
van welzijn, toegang, en zorg zoals genoemd in het regionale plan aanpak van aanpak ZIP jeugd 

 
Individuele coaching van jongeren op het voortgezet onderwijs en ambulant 
De jongerenwerkers actief in Maasgouw zijn ook actief op het Connect College in Echt. Per jaar worden 
tientallen jongeren van het Connect College gecoacht, waarvan een kwart afkomstig is uit de gemeente 
Maasgouw, die op een of meerdere leefgebieden problemen hebben en daardoor moeite hebben met 
meedraaien in het schoolsysteem. De individueel jongerenwerker  richt zich op deze individuele jongeren 
en richt zich op het bereiken van concrete doelen: door te leren probleemoplossend bezig te zijn ten 
aanzien van zichzelf en de omstandigheden waarin zij/hij leeft (thuis, op school of werk, in de vrije tijd, 
gezondheid en welzijn, wonen, financiën); veranderingen aan te brengen in eigen houding, gedrag, 
beleving, cognitie of communicatie te bewerkstelligen; zelfstandig keuzes te maken en zelfstandig te 
functioneren in de huidige maatschappij.  
Jongeren die bereikt worden vanuit het ambulant jongerenwerk of accommodatiegebonden 
jongerenwerk maken ook gebruik van individuele coaching.  
 
Tijdens het werken met jongeren onderhoudt de individueel jongerenwerker contact met bijvoorbeeld de 
ouders, school, gezinscoaches CJG en andere partijen die zich op dat moment met de individuele jongere 
bezighouden.  
 
De individueel jongerenwerker is een mix tussen een ambulant jongerenwerker en een maatschappelijk 
werker. Dat betekent dat deze jongerenwerker ´outreachend´ werkt, jongeren bezoekt bij diverse 
(openbare) ontmoetingsplekken in hun vrije tijd en signaleert op mogelijk opvallend gedrag. De 
jongerencoach voert tot een bepaalde hoogte ook de hulpverlening uit op basis van vertrouwen. Tijdens 
het coaching proces wordt afgeweken van reguliere manieren van werken, zoals bijvoorbeeld de methodes 
waarmee het maatschappelijk werk werkt. Dat betekent dat de jongerencoach geen negen tot vijf 
mentaliteit heeft en zelden afspreekt in een kantoor setting, zodat hij of zij daarmee goed aansluit bij de 
leefwereld van de jongeren. Daarnaast is de jongerencoach goed (mobiel en via social media) bereikbaar 
en kan indien nodig snel inspelen op ontwikkelingen die snelle interventies vragen. 
 
Aandachtsgebieden  
Actiepunten voor 2021 zijn: 

• Voortzetting ambulant werk met ruimte voor jongerencoaching.  

• Verleggen van ontmoeting accommodatiegericht werken van Heel naar Maasbracht in samenwerking 

met burgers/ vrijwilligers. 

• Uitvoering geven aan het plan van aanpak ZIP jeugd (JSP, vrijwillige jongerencoaches en welzijn op 

recept cq verbetering van de organisatie van welzijn, toegang, en zorg. 

• Voortzetten uitvoeren van het preventieve Brugtas Project (met CJG) voor de groep 8 klassen van het 

basisonderwijs. 

• Voorzetten van de gemaakte afspraken in het JONG Maasgouw overleg. 

• Voorlichtingsavonden rondom verschillende thema’s indien gewenst. 

• Samenwerking intensiveren met de verschillende verenigingen in de Gemeente Maasgouw.  

• ‘Overgang 18- 18+ Met minder kaders naar meerderjarigheid' 

• Continueren actieplan ‘Maak jij het verschil voor een kind’. 

• Medewerking aan verkenningstocht: met jongeren het gesprek aangaan over het aanbod van 

activiteiten voor jongeren in de gemeente. Vinden de jongeren dat er voldoende te beleven is en wat 

kunnen ze zelf betekenen om er voor te zorgen dat er meer te beleven is? 
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Tijdens het uitzetten van dit werkplan zijn we bewust dat het Coronavirus wellicht andere dienstverlening 

van het jongerenwerk in 2021 verlangt. Ontmoeting wordt in deze tijd op een andere manier 

vormgegeven. Gedurende de rit worden er allerlei nieuwe vormen ontwikkeld. In de 1,5 meter 

samenleving is het jongerenwerk vooral individueel aangehaakt met jongeren, hun netwerk, buurt en 

netwerkpartners. De behoefte van jongeren aan contact met een jongerenwerker is enorm toegenomen. 

De uitvoering van het jongerenwerk vraagt om flexibiliteit en aanhaken bij dat wat nodig is.  

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten Activiteiten Pia-Hoeve/ 
Maasbracht 
 

Op declaratiebasis  

Personele kosten ± 28 Hbo uren 

      

€ 75.000,- 
 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

Bovenstaande aspecten van het jongerenwerk worden  in 40 weken gemiddeld 28 uur ingezet. 

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden van de jongerenwerkers worden verantwoord in een interne Menswelrapportage. De 
resultaten worden gedurende het jaar, in bestaande overlegstructuren, met u besproken. De gegevens geven u 
een mogelijkheid tot sturen. 
Tussentijds houdt de jongerenwerker u zoveel mogelijk op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken. 
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Versterken vrijwilligerswerk 
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Maatschappelijke stages 

DOEL 

Jonge inwoners introduceren met vrijwilligerswerk en via stages een bijdrage laten leveren aan de 
participatiemaatschappij door zich vrijwillig in te zetten voor de (lokale) samenleving. De stagemakelaar 
zet zich in voor: 
 
Intermediair functie, 
Het bemiddelen van leerlingen naar lokale vrijwilligersorganisaties, buurtinitiatieven en 
maatjesprojecten/hulpdiensten.  
 
Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
Het voeren van (eind) gesprekken met stagiaires en stagebieders gericht op voortzetting van hun 
vrijwilligersactiviteiten op lokaal niveau.  

WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

1. Intermediair functie 
De plaatsing van +/- 50 leerlingen HAVO/VWO 3e-jaarsleerlingen van het Connect College voor 30 uur 
vrijwilligerswerk per schooljaar.  Idem voor Sint Ursula. Het leerlingaantal wordt geschat op 10. 
Het vinden van nieuwe plaatsen in het gebied Sint Ursula op vraag. 

2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
Het voeren van eind-gesprekken met de stagiaires van het Connect College genoemd onder 1. 
(individueel of in groepsverband) gericht op voortzetting van hun vrijwilligersactiviteiten op lokaal 
niveau 
 

Tijdens het uitzetten van dit werkplan zijn we bewust dat het Coronavirus wellicht een andere vorm van 
maatschappelijke stage verlangt. Het product  wordt dan op een andere manier vormgegeven.  

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten   
- 

Personele kosten 128 uur Hbo 
 

€  8.230,40 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

1. Intermediair functie 
September 2019 t/m juli 2020 

2. Behoud stagiaires voor vrijwilligerswerk 
Voorafgaand aan de beëindiging van de 30 uur Mas tot uiterlijk 2 weken na afloop van het stageperiode.  

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden van de stagemakelaar wordt verantwoord in een eindrapportage. Na afloop van ieder  
schooljaar ontvangt u de resultaten. De rapportage geven u een mogelijkheid tot sturen. 
 
Tussentijds houdt de stagemakelaar u bij wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken. 
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Mantelzorgondersteuning 
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 Dag van de mantelzorg 

DOEL 

Mantelzorgers uit de gemeente tijdens de landelijke dag van de mantelzorg in het zonnetje zetten. 

WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Het organiseren van een culinaire genietavond. Dat wil zeggen dat mantelzorgers tijdens een avond een 

(4-gangen?) diner krijgen voorgeschoteld, met tussen de gangen door nader te bepalen optredens. Het 

geheel moet vooral ontspannend en luchtig zijn, en als zodanig ook in deze vorm een verwenmoment, om 

mantelzorgers de waardering voor hun inzet te laten blijken. Ook wordt getracht de nevendoelstelling, om 

zoveel mogelijk organisaties en ondernemers binnen de gemeente bij het geheel te betrekken, in de 

nieuwe opzet vorm te geven. 

Het voorlopige idee is om twee avonden  te organiseren, met telkens een diner en enkele optredens, 

waarbij nadrukkelijk gekozen zal worden voor lokale artiesten/ organisaties om mede hun bijdrage te 

leveren. Dat geldt zowel voor het diner als voor het serveren daarvan, maar ook in de optredens en 

mogelijk sponsoring. 

Als locaties is besproken dat er een opdeling zou kunnen worden gemaakt tussen oost en west: d.w.z. dat 

de locaties Don Bosco Heel of De Leuke Beegden respectievelijk De Spil Maasbracht en Brachterhoes Beek 

in aanmerking komen. Er is moeilijk een inschatting te maken over het aantal deelnemers, maar wenselijk 

is per avond tot ongeveer 200 gastenplekken aan te bieden. 

Tijdens het uitzetten van dit werkplan zijn we bewust dat het Coronavirus wellicht een andere vorm van 

waardering verlangt. De dag van de mantelzorg  wordt dan op een andere manier vormgegeven. 

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten 
 
 
 
 
  

Huur locaties  € 250,-x 2 

Diner p.p.  € 25,-x300 deelnemers 

Artiesten 2 avonden x € 1.000,-

Geluid 2 avonden x €  250,-

Onvoorzien €  500,- 

€    500 
€ 7.500 
€ 2.000 
€    500 
€    500 
 
Rechtstreekse betaling door 
gemeente. 

Personele kosten 65 uur HBO  €  4.250 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

a. Organisatie gehele jaar 2021 
b. Als data wordt gedacht aan de week voorafgaande aan de nationale dag van de Mantelzorg: telkens 

17.30 tot ongeveer 21.30 uur   

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden worden verantwoord in een eindrapportage. Tussentijds houdt de sociaal werker u bij 
wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken 
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Aanpak Eenzaamheid 
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 Aanpak eenzaamheid 

DOEL 

Versterken van bestaande sociale verbanden en vroegtijdige opsporing van eenzaamheid bij ouderen 
(door eerstelijnszorgverleners en sociale wijkteams) 

WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Het gevoel van Eenzaamheid kent twee varianten: emotionele eenzaamheid en sociaal isolement. Onze 
inzet richt zich op de aanpak van sociaal isolement en het onder de aandacht brengen van emotionele 
eenzaamheid tijdens expertisemeetings. 
 
Het verkleinen van sociaal isolement is niet alleen afhankelijk van aanwezigheid van voldoende 
activiteiten. Mensen met eenzaamheidsgevoelens hebben een negatief zelfbeeld, trekken zich terug, 
interpreteren social informatie op een negatieve manier, trekken zich daarna nog verder terug; waardoor 
de drempel om deel te nemen aan activiteiten erg hoog is. Het doorbreken van eenzaamheid is een 
complexe materie. 
 
We willen inzetten op Expertisemeeting en netwerkversterking 
Menswel wil graag bestaande clubs (voor alle leeftijden), verenigingen, mantelzorgers, informele zorg, 
hulpgroepen en professionals werkzaam in het sociale domein sensitief maken van dit fenomeen door het 
brengen van kennis, middels het organiseren van expertmeetings en/ of een conferentie. Naast eigen 
kunde maakt Menswel gebruik van sprekers en deskundige op het gebied van eenzaamheid. 
 
De inhoud is gestoeld op dieper inzoomen op het onderwerp, wat zijn werkzame factoren, het bewust 
maken van hun eigen schroom en/of weerstand en hen te inspireren om eenzaamheid op te pakken.  
 
De missie en expertise van Menswel is mensen te helpen samenwerken en op eigen benen te staan. 
De sociaal werker verknoopt mensen, initiatieven en kennis met elkaar, zodat andere gestimuleerd en 
geactiviteerd worden om zaken op te pakken. 
De sociaal werker zal nauw contact zoeken met informele partijen, netwerkpartners, leden van het Sociaal 
Wijkteam, de Kernenregiseur en andere belangrijke spelers op het preventieve veld bij de ontwikkeling 
van de expertmeetings. 
 
Tijdens het vergaren van aanwezige kennis in Maasgouw onderzoekt Menswel de knelpunten waar 
burgers en spelers op het sociaal domein, voor het wegnemen van eenzaamheid, tegen aan lopen. Er volgt 
een advies uit die aanknopingspunten geeft voor mogelijke vervolgstappen in latere jaren.  
 

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten  consumpties, huur locatie, 

materiaalkosten e.d. 

€ 1.500 

Personele kosten 353 uur HBO  € 23.500 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

Gedurende het gehele jaar 2021 

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden worden verantwoord in een eindrapportage. Tussentijds houdt de sociaal werker u bij 
wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken 
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Sport- en verenigingsondersteuning 
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 Verenigingsondersteuning 

DOEL 

De verenigingscoach geeft uitvoering aan het beleid, in nauwe samenspraak met betrokkenen, om het 
verenigingsleven toekomstbestendig te maken en te houden (vitale verenigingen). Belangrijke elementen 
hierin zijn het zorgdragen voor voldoende deskundige vrijwilligers en verbindingen leggen tussen 
vrijwilligersorganisaties onderling.   
Hierbij wordt uitgegaan van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening, nieuwe 
vormen van vrije tijdsbeleving, en dergelijke) en van de vragen die de verenigingen zelf aandragen. Het 
betreft zowel allerlei praktische vragen waar besturen in ondersteund willen worden, alsmede vragen over 
hun toekomst, samenwerking en vernieuwing in hun programmering.  

WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

Bij het opstellen van het plan van aanpak, zijn wij in ieder geval uitgegaan van een aantal door u 
geformuleerde randvoorwaarden: 

• De verenigingscoach zal werken vanuit een locatie in Maasgouw, bijvoorbeeld het gemeentehuis; 

• De verenigingscoach dient zichtbaar, makkelijk toegankelijk te zijn en verenigingen vooral praktisch 
kunnen ondersteunen, conform de uitgesproken wens van deze verenigingen;  

• De functionaris die gezocht wordt zal goed ingevoerd dienen te zijn in Maasgouw en het 
verenigingsleven; 

• De functionaris dient voldoende kennis te hebben van alle aspecten van bestuurlijke en 
vrijwilligersvraagstukken, waar verenigingen in de brede zin van het woord (sport, cultuur, welzijn, 
enz.). Zie verder ook het door u opgestelde functieprofiel in de vacaturetekst ; 

• De gemeente zal als adviseur betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. 
 
Omdat de daadwerkelijke inzet van de verenigingscoach vooral in de praktijk, samen met alle betrokkenen, 
geconcretiseerd dient te worden, bieden wij niet een concreet werkplan aan, maar geven wij wel aan over 
de verschillende werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden door de verenigingscoach. Hierbij kan 
deze gebruik maken van de kennis en ervaring die binnen Menswel, maar ook door het gebruik maken van 
het netwerk van Menswel in de regio en landelijk.  
 
De verenigingscoach kan ondersteuning bieden op onderstaande terreinen: 

• Bestuursondersteuning 
Het op orde hebben van een bestuur is essentieel om verantwoordelijkheden goed te dragen en te 
verdelen binnen de vereniging; besturen adviseren over werven, scholen en de visie op bestuur 
voor de toekomst.  

• Vrijwilligersbeleid 
Zonder vrijwilligers kan geen enkele vereniging; waar nodig ondersteunen op het gebied van beleid 
inzake vinden en binden, waardering en scholing.  

• Toekomstvisie 
Elke vereniging zal periodiek de balans moeten opmaken over hun toekomstige beleid en richting. 
Hierbij horen o.a. de genoemde thema’s inzake ledenontwikkeling, (nieuwe) doelgroepen / 
programmering, samenwerking in de brede zin des woord.  

• Wet- en regelgeving 
Elke vereniging heeft te maken met vele soorten van wet- en regelgeving; denk aan regelgeving op 
het gebied van AVG, horeca, veiligheid; daarnaast hebben verenigingen ook te maken met 
vergunningen e.d. bijvoorbeeld bij evenementen.  

• Programmering 
De samenstelling van de bevolking verandert. Minder kinderen en meer senioren, maar ook 
digitalisering en mobiliteit veranderen de kijk op vrije-tijdsinvulling. Verenigingen kunnen hierin 
een rol spelen. Dit geldt ook voor verenigingen die zich willen inzetten voor de maatschappij, 
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bijvoorbeeld door mogelijkheden te bieden voor mensen met een beperking, laag inkomen, en 
dergelijke.  

• Samenwerking / Open Club 
In vele gemeenten zien wij dat clubs meer bereid zijn om samenwerking te zoeken met andere 
verenigingen om toekomstbestendig te blijven. Dat zijn processen met de nodige uitdagingen. 
Clubs kunnen hierin ondersteund te worden.  

• Subsidies 
Samen met de gemeenten kunnen clubs nadenken over vernieuwingen in het subsidiebeleid. Ook 
kunnen clubs anticiperen op ontwikkelingen in het gemeentelijk subsidiebeleid. Overigens kunnen 
ook fondsen/sponsors benaderd worden voor specifieke activiteiten die een vereniging wil 
ontwikkelen.  

• Deskundigennetwerk 
Bij het verbinden hoort ook de mogelijkheid om deskundigen, bijvoorbeeld via lokale bedrijven of 
serviceclubs, te interesseren voor projectmatige inzet op (deel)vragen waarmee verenigingen te 
maken hebben.  

• Communicatie 
Samen met gemeente en vacaturebank kan bekeken worden op welke wijze communicatie over 
mogelijkheden en ontwikkelingen uitgedragen kunnen worden, bijvoorbeeld via een website of 
nieuwsbrief. Daarnaast zijn er ook voorbeelden van lokale communicatieprofessionals die een 
vrijwilligersorganisatie helpen bij een communicatievraag, gedurende een dagdeel of workshop.  

• Sociale kaart 
De verenigingscoach zal een goed inzicht moeten hebben in de sociale kaart, wie is waar mee 
bezig, sleutelpersonen e.d., zodat snel contacten kunnen worden gestimuleerd door verenigingen 
die soortgelijke vragen of activiteiten bezig zijn.  

• Verbinden 
Verbinden is een centraal begrip binnen deze functie, om te kijken welk gezamenlijke trajecten 
kunnen worden ingezet, of voor trajecten, zoals scholing, workshops, inzet externe deskundigen. 

 
Zoals gezegd is voorgaande opsomming niet een concreet werkplan, maar elementen hieruit zullen in meer 
of mindere mate zeker ingezet worden. Hierbij is het vooral van belang dat vanuit de verenigingscoach met 
veel elan en enthousiasme oplossingen geformuleerd worden samen met betrokkenen die leiden tot 
duurzame verbeteringen. De verenigingscoach zal niet alle activiteiten zelf uitvoeren, maar waar nodig 
derden van buiten of binnen het netwerk van Maasgouw inschakelen. Op deze wijze is de coach vooral ook 
een aanjager van mogelijkheden, maar wel op een wijze waardoor de verenigingen geholpen worden op 
een wijze die past binnen de mogelijkheden die daadwerkelijk aanwezig zijn.   

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten  Rechtstreekse betaling door 
gemeente. 

Personele kosten 267 uur HBO  
Werkzaamheden subsidie 2020 
lopen door tot 31 augustus 2021. 
Het betreft hier personele kosten 
tot 31 dec. 2021 

€  15.000 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

a. 1 september tot 31 december 2021 
b. Gemeente stelt werkplek beschikbaar in het gemeentehuis.  

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden worden verantwoord in een eindrapportage. Tussentijds houdt de sociaal werker u bij 
wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken 
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Combinatiefuncties 

DOEL 

De sport & beweegcoach zet zich in om een gezonde leefstijl te bevorderen. Zij verbetert de kwaliteit van 

het sport- en beweegaanbod, presenteert nieuwe eigentijdse vormen van sportbeoefening en bevordert 

het actief meedoen in de samenleving. Een goede lichamelijke en mentale gezondheid maakt een vitaal en 

actief leven mogelijk.  

WAT GAAT MENSWEL DAAR VOOR DOEN? 

  

Inzet coachtraject bewegingsonderwijs 
660u (netto scholen) + 275u 

935u 

Bezoek scholen (teamvergadering) methode, coaching CF. (8x2u) 16u 

Nationale Sportweek Kies Voor Sport, Nationale buitenspeeldag, Week opvoeding, 
Koningsspelen, Week van de gezonde jeugd, Decatlon Dikke Banden Race  

50u 

Kids Actief Maasgouw, uitvoering  120u 

Coördinatie Kids Actief Maasgouw 
3 nieuwsbrieven januari,  maart,  september  

80u 
 

PR middels: 2 nieuwsbrieven, Facebook, flyers, posters, krant etc. 60u 

JOGG project overleg 19u 

JOGG activiteiten o.a. Samen Sporten en Daily Mile 30u 

Organisatie verenigingsavonden april en november.  
Vraaggericht verenigingsondersteuning Kindervakantiewerk Linne  
Vraaggericht ondersteuning  verenigingen sociale domein  
Operationeel “Je Sporttalent ontdekken is fun”  

90u 

Algemene coördinatie en begeleiding stagiaires, waarbij de inzet van de stagiaires ongeveer 400 
uur al zijn  

180u 

Inzet coachtraject bewegingsonderwijs 
660u (netto scholen) + 275u 

935u 

 

WAT GAAT DAT KOSTEN? 

 Toelichting Kosten/uren 

Activiteitenkosten 10 scholen Koningsspelen. € 100,- 

per school  

Accommodatie Kids Actief 

Maasgouw € 1.270,- 

60 x € 12,70 sport en 40 x € 12,70 

cultuur 

Accommodatie Kies voor Sport, 

week van de opvoeding 12 x 

€  38,10 

2 workshop avonden of “Dit 
wordt je Sporttalent ontdekken is 
Fun!” €  1.000,- 
Dit wordt je Sporttalent 
ontdekken is Fun! € 350,- 
 

€  5.000 
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Gebruik materialen/ aanschaf 
materialen voor activiteiten op de 
scholen en KAM.  € 123,- 
 
PR en kantoor: kopieën, 

enveloppe, porto etc. nieuwsbrief 

KAM + posters: € 570,- uitnodiging 

verenigingsavonden € 160,- Kies 

voor sport € 70,- 

Personele kosten 1580 uur HBO  € 77.500 

WANNEER WORDEN DE WERKZAAMHEDEN UITGEVOERD? 

Gehele jaar 2021 

RAPPORTAGE 

Werkzaamheden worden verantwoord in een eindrapportage. Tussentijds houdt de sociaal werker u bij 
wijzigingen op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken 
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Totaal aan te vragen subsidie 2021 
    

Producten Mbo Hbo Totaal 

Jongerenwerk  160 uur 987 uur €    75.000 

Maatsschappelijke stage    128 uur €       8.371 

Dag van de Mantelzorg   65 uur €       4.250 

Aanpak eenzaamheid  353 uur  €     23.500 

Verenigingsondersteuning  267 uur €     15.000 

Combinatiefuncties  1.580 uur €     77.500 

Activiteiten kosten    

Aanpak eenzaamheid   €        1.500 

Combinatiefuncties   €        5.000 

Totaal   €  210.121 

 

  

 


